
P R O T O K Ó ł  Nr XXXIX / 09 
 

 z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 15 grudnia 2009r  w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – 
Przewodniczącej Rady Gminy. 
 
Ustalona liczba radnych – 15 
Faktyczna liczba radnych – 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 14 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Kmiecik Jan 
5.Majtyka Grzegorz 
6.Mielczarek Marek 
7.Piśniak Arkadiusz 
8.Podyma Zbigniew 
9.Rzepka Wiesław 
10.Słowik Zdzisław 
11.Sokół Sabina 
12.Strózik Teresa 
13.Szaniec Wojciech 
14.Wolna Genowefa 
 
Radni  Rady Gminy nieobecni na sesji: 
1.Juszczak Jan 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki – Wójt Gminy 
2.Renata Nagła – Skarbnik Gminy 
3.Ptak GraŜyna – sołtys sołectwa Jasna Góra 
4.Braliński Stanisław – sołtys sołectwa Motyl 
5.Wróbel Stanisław – sołtys sołectwa  Brzeziny 
6.Czart Wiesława – sołtys sołectwa Chotów 
7.Ciura ElŜbieta – sołtys sołectwa Mątewki 
8.Komor Danuta – sołtys sołectwa Mokrsko II 
9.Szkudlarek Zbigniew – sołtys sołectwa Komorniki 
10.Mariusz Stadryniak – projektant oczyszczalni przydomowych 
 
Ogółem w obradach XXXIX sesji udział wzięły 24 osoby. 
 

 
Porządek obrad sesji: 

 
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Omówienie koncepcji  budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy 



3.Omówienie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego  na terenie gminy w ramach 
   programu „Moje boisko – Orlik 2012” 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 
5.Zamknięcie obrad sesji 
 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady otworzyła XXXIX  nadzwyczajną sesję Rady 
Gminy. Powitała wszystkich obecnych i stwierdziła wymagane kworum radnych do 
podejmowania uchwał i wniosków. 
Następnie odczytała wniosek Wójta Gminy Mokrsko z dnia 30 listopada 2009r o zwołanie 
sesji. 
Do przedstawionego porządku obrad sesji Wójt Gminy zaproponował wprowadzenie  
następujących  zmian: 
punkt 2 
„ Omówienie koncepcji  budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Mokrsko „ 
punkt 3 
„Omówienie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie gminy Mokrsko w 
ramach programu Moje boisko – Orlik 2012” 
punkt 4. 
„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r” 
Punkt 5. 
„Zamknięcie obrad sesji” 
 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: czy do porządku sesji  ze zmianami 
zaproponowanymi przez Wójta Gminy są uwagi? 
Radny Szaniec – w związku z pytaniami mieszkańców OŜarowa, chciałbym do porządku sesji 
jeszcze wnieść : Omówienie moŜliwości odprowadzania ścieków przez mieszkańców 
OŜarowa - w jaki sposób i gdzie mogą wywozić nieczystości płynne.  
Wójt Gminy -  proponuję ten problem wyjaśnić przy  omawianiu tematu  budowy 
przydomowych oczyszczalni. 
 
PoniewaŜ więcej uwag do porządku obrad sesji nie było, Przewodnicząca  Rady poddała go 
pod głosowanie. 
 
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie. 
 

 
P u n k t  2 

 
Omówienie koncepcji  budowy oczyszczalni przydomowych  

na terenie gminy Mokrsko 
 

 
Wójt Gminy -  w 2007 roku została wyznaczona na terenie gminy Mokrsko aglomeracja. Na 
terenie naszej gminy aby aglomeracja została wyznaczona powinno być na 1km 
wybudowanej sieci  kanalizacyjnej 120 osób korzystających z tej sieci. Znalazły się miejsca 



na terenie gminy, zwłaszcza mniejsze miejscowości czy przysiółki które  w tej aglomeracji się 
nie znajdują. ZałoŜyliśmy,  Ŝe budowa kanalizacji będzie priorytetem w naszej gminie. W 
pierwszej kolejności priorytetem miała być budowa kanalizacji grawitacyjnej. Udało się nam 
przygotować taki projekt - rewitalizować stary projekt dotyczący Mokrska. Całe Mokrsko 
oprócz małych przysiółków i Korei będzie z kanalizowane. Przygotowywany jest projekt na 
budowę dalszej części kanalizacji w Mokrsku z dojściem do OŜarowa i do Chotowa do 
Górali. Przetarg, który się odbył wyłonił firmę, która opracowuje ten projekt. Realizacja 
projektu jeśli chodzi o czas i zakres została wyznaczona do września 2010r. 
Jeśli chodzi o Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, do którego 
mieliśmy złoŜyć wniosek na budowę kanalizacji w Krzyworzece, to najprawdopodobniej nie 
będzie ogłaszany konkurs /na dzień dzisiejszy nie ma takiej deklaracji ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego/. 
PoniewaŜ nie wybudujemy kanalizacji za  pieniądze  budŜetu gminy, musimy złoŜyć na czas 
wniosek o środki zewnętrze. Po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim  w zakresie 
Programu Obszarów Wiejskich wynika, Ŝe nabór w ramach PROW moŜe się zacząć juŜ w 
marcu i trwać będzie przez około 2 m-ce. Do tego czasu nie zdąŜymy przygotować 
dokumentów /dot.budowy kanalizacji/, które pozwoliłyby nam złoŜyć wniosek. 
W materiałach otrzymaliście harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, z którego wynika, Ŝe  
2010 r nie ma nic co naszą Gminę mogłoby interesować. 
PROW jest skierowany  dla obszarów wiejskich. W województwie łódzkim  wykorzystano 
46% kwoty. Urząd Marszałkowski  aby zdopingować wydawanie pieniędzy ogłosi 
najprawdopodobniej konkurs. W poprzednim naborze wnioski dot.budowy oczyszczalni 
przydomowych w większości przeszły. Urząd Marszałkowski jest pozytywnie nastawiony  na 
udzielenie takiej pomocy. 
Do roku 2015 Polska ma się wykazać, Ŝe ma sporo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 
Być moŜe konkurs, który odbędzie się na wiosnę 2010r wyczerpie wszystkie  środki na 
przyszłość, albo zostanie ogłoszony jeszcze 1 konkurs z oszczędności i przejdą wszystkie 
wnioski, które zostały złoŜone wcześniej a znalazły się na liście rezerwowej. Na budowę 
oczyszczalni przydomowych moŜe nie być  juŜ ogłaszanego  konkursu. 
Po podpisaniu umów na budowę kanalizacji w Mokrsku i analizie ukierunkowania działań w 
Urzędzie Marszałkowskim, powstał pomysł aby przygotować projekt i złoŜyć wniosek na 
budowę oczyszczalni przydomowych. 
Budowa oczyszczalni przydomowych realizowana jest w formie zgłoszenia na budowę i nie 
wymaga tak duŜo czasu na przygotowanie dokumentacji jak na budowę sieci kanalizacji 
grawitacyjnej. Przewidywany koszt budowy oczyszczalni przydomowej wynosi ok.8-14 
tys.zł. i odpowiada mniej więcej kosztom budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci. 
Temat jest do rozwaŜania. Dokumenty moŜna przygotować w miarę szybko i zdąŜyć  do 
czasu ogłoszenia naboru na wiosnę. Oczyszczalnie przydomowe obejmują dość duŜą grupę 
osób, szacunkowa ilość to188  szt.  
Koszty budowy oczyszczalni przydomowych w większości pokrywałaby Gmina plus udział 
własny mieszkańców. Udział własny moŜe być na zasadzie nie przymuszonej dobrej woli 
czyli darowizny lub w formie opłaty adiacenckiej. 
Pan Mariusz Stadryniak –  
W waszej gminie jest juŜ opracowana koncepcja budowy kanalizacji. Są wyznaczone tereny, 
na których nieuzasadnione  jest budowanie kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy jest około 
188 gospodarstw  do zrealizowania przydomowych  oczyszczalni ścieków. Są to ilości, dla 
których jesteśmy w stanie przygotować dokumentację w terminie 3-4 miesięcy.  
Zasada realizacji takiego zadania polega na tym, Ŝe projektanci jadą na  działkę  i uzgadniają 
z mieszkańcem lokalizację  oczyszczalni. Jest wykonywany 1 lub 2 odwierty geologiczne aby 



sprawdzić rodzaj gruntu niezbędny do odprowadzenia ścieków. Dawniej duŜo osób ścieki 
wywoziło  gdzieś na pola. Obecnie ta forma moŜe być realizowana w sposób legalny za 
pośrednictwem przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia jest realizowana w formie 
zgłoszenia, nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Zgłoszenie dotyczy do 5 m3 ścieków na 
dobę a odprowadzenie ścieków oczyszczonych jest realizowane w ramach działki 
uŜytkownika.  
JeŜeli  odprowadzenie ścieków na działce uŜytkownika z jakiś względów nie jest moŜliwe 
wówczas konieczne jest pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne oraz wykonanie 
operatu wodno-prawnego. My staramy się uniknąć takich sytuacji. ZałoŜenie jest takie, Ŝe 
oczyszczalnie przydomowe budujemy w formie zgłoszenia. 
Temat związany z przydomowymi oczyszczalniami ścieków  nie jest nowy, proponuję o 
zadawanie pytań a ja będę się starał nie  odpowiedzieć. 
Radny Majtyka – jaki jest sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków, czy przez 
rozsiączanie czy do rowu. 
Pan Stadryniuk – podstawową formą odprowadzania ścieków  oczyszczonych jest 
odprowadzenie ich do gruntu. MoŜe to być drenaŜ , pole filtracyjne, studnia chłonna itd. Na 
terenie działki szukamy miejsca, gruntu najlepiej nie nawodnionego /woda gruntowa aby była 
2-3 m pod poziomem terenu/ z miejscem przepuszczalnym. 
Radny Majtyka – ja mieszkam na ternie gdzie są przewidziane oczyszczalnie przydomowe. U 
mnie na działce grunt jest gliniasty, latem jak jest susza woda opada, a w tej chwili  na 50 cm  
juŜ jest woda gruntowa. 
Pan Stadryniuk – w warunkach terenowych trudnych jest cięŜko wykonać odprowadzenie 
ścieków. Najpierw naleŜałoby sprawdzić jak wygląda zlewnia wód powierzchniowych, gdzie 
wody odpływają i czy nie stanowią później  problemu dla środowiska i mieszkańców. WaŜne 
jest teŜ , czy jest to woda podskórna i jaki jest właściwy poziom wody gruntowej czyli na   
jakim poziomie jest lustro wody w studni kopanej. 
Radny Majtyka – przy suszy woda jest na głębokości 4 kręgów /ok.4 m/, przy roztopach 
lustro wody jest równo z poziomem ziemi. 
Pan Sadryniuk – w tym przypadku naleŜałoby wykonać oczyszczalnie w tzw. kopcach 
nasypowych , tworzy się tzw nasypy ocieplone. 
Radny Szaniec -  jaki jest koszt wiercenia geologicznego. 
Pan Sadryniuk -  badanie  pod oczyszczalnie przydomowe jest to płytkie badanie geologiczne 
do 2,5 m.  Bardzo istotną sprawą przy lokalizacji oczyszczalni przydomowych jest wywiad z 
ludźmi, którzy mieszkają na działce. Odwiert jest wykonywany po to, aby stwierdzić  czy 
trzeba zabezpieczać osadniki.  
Radny Braliński -  oczyszczalnie przydomowe są przewidziane dla kaŜdego gospodarstwa 
oddzielnie, czy  mogą być podłączone 2-3 gospodarstwa do 1 oczyszczalni. Jakiej wielkości 
są oczyszczalnie przydomowe i czy jest tylko jeden rodzaj. 
Pan Sadryniuk -  Oczyszczalnie są róŜne. Wielkość oczyszczalni zaleŜy od tzw.erelemów,  
jest to równowaŜna ilość mieszkańców  zamieszkujących dany dom. Erelem odzwierciedla 
zgodnie z rozporządzeniem ilość zuŜycia wody przez osobę zamieszkującą dany dom. Dla 
celów projektowych przyjmuje się, Ŝe kaŜdy mieszkaniec  zuŜywa dziennie 150 l na dobę. 
Jaka zastosowana będzie oczyszczalnia zaleŜy teŜ od przepuszczalności gruntu, od jej 
lokalizacji itp. Przy budowie oczyszczalni my przyjmujemy 120 l zapasu na 
nierównomierność dopływu ścieków. 
Wójt Gminy – załoŜenie powinno być takie, Ŝe wszyscy mieszkańcy mają takie same zasady i 
warunki odprowadzenia ścieków. Nie moŜe być tak, Ŝe ktoś zapłaci więcej czy mniej. Mogą 
być wpłaty na Komitet albo opłaty adiacenckcie. 



Istnieje moŜliwość podłączenia się kilku gospodarstw do jednej oczyszczalni. UwaŜam 
jednak, Ŝe kaŜde gospodarstwo powinno mieć swoją oczyszczalnię. Nie ma później 
problemów z kosztami utrzymania i rozliczania. 
Radny Braliński – na ile lat jest gwarancja oczyszczalni przydomowych i jaką moŜe mieć 
Ŝywotność. 
Pan Sadryniuk -  kaŜdy producent na swoje urządzenia  daje  gwarancje. W większości 
producenci dają 10 letnią gwarancję na urządzenia W oczyszczalniach są dmuchawy 
powietrza, które pracują na prąd i mają gwarancję 2 lata. Nie wiem kto będzie wykonywał 
oczyszczalnie przydomowe, ale przewaŜnie wykonawcy dają 3 do 5lat gwarancji. 
JeŜeli chodzi o funkcjonalność eksploatacyjną i czas pracy oczyszczalni to jest kwestia 
odprowadzenia. Im lepiej wykonane zostanie odprowadzenia ścieków tym dłuŜej będzie ona 
działać. 
Radna Grzeslak -   szacunkowa ilość oczyszczalni przydomowych w naszej gminie wynosi 
188. JeŜeli z  liczby 188 oczyszczalni z jakiś względów ktoś nie będzie chciał jej wybudować,  
jakie restrykcje będą później. Zakładam, Ŝe będzie  określony czas na wykonanie. Czy po tym 
terminie  kaŜdy  będzie musiał ją wybudować na własny koszt. 
Wójt Gminy – myślę, Ŝe tutaj kłania się ekonomia. Z samego załoŜenia wybudowanie 
oczyszczalni przydomowej jeśli będzie w duŜym stopniu zasponsorowana i później nie 
generuje duŜych wydatków,  wydaje się być propozycją ciekawą, w porównaniu do 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej gdzie płaci się określoną kwotę co miesiąc lub   
wybudowania  szamba szczelnie zamkniętego, z którego firma  za określoną kwotę wywozi 
ścieki. Pozostaje  tylko kto i kiedy będzie chciał skorzystać z naszej oferty.  
Mieszkaniec dając wkład  ok.3 tys.zł. ma moŜliwość odnowienia gospodarki  ściekowej. 
Gmina z właścicielami poszczególnych nieruchomości podpisze umowy uŜyczenia na 
bezpłatne uŜywanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast 
uŜytkownicy zobowiązują się do uŜytkowania tych oczyszczalni zgodnie z przeznaczeniem i 
do ponoszenia kosztów eksploatacji /energii, wywozu osadów, zakupu flory 
mikrobakteryjnej/. 
Radna Strózik -  czy ilość przydomowych oczyszczalni jest juŜ zamknięta. Zanim zostanie 
wybudowana kanalizacja w Krzyworzece minie 3-4 lata a moŜe i więcej. Czy z związku z 
tym  moŜna skorzystać z propozycji budowy oczyszczalni przydomowych. 
Wójt Gminy -  Jest opracowana aglomeracja i ona wyznacza gdzie mają być oczyszczalnie 
przydomowe. Oczyszczalnia przydomowa spełnia mniej parametrów niŜ oczyszczalnia pełna, 
za którą trzeba więcej płacić. Tam gdzie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej moŜna 
wybudować oczyszczalnię przydomową, ale my do kosztów budowy  nie dołoŜymy  środków 
z budŜetu gminy.  
Radny Szaniec -   Mając oczyszczalnię przydomową powinno się co jakiś czas dodawać 
preparat mikrobiologiczny. Kto będzie  to kontrolował. 
Wójt Gminy – większość ludzi traktuje oczyszczalnie, Ŝe jest to zbiornik i rozprowadza się 
ścieki. Oczyszczalnia przydomowa musi mieć napowietrzanie, co powoduje, Ŝe ścieki 
oczyszczone  inaczej wyglądają niŜ są w szambie. 
JeŜeli my uŜyczymy oczyszczalnie przydomowe mieszkańcom, to w naszym interesie będzie 
je kontrolować. Podobnie jak są badane próbki wody na wyjściu z naszej oczyszczalni 
powinniśmy co jakiś czas kontrolować równieŜ oczyszczalnie przydomowe. 
Pan Sadryniuk – Są kontrole wyrywkowe i  moŜna sprawdzić ścieki czy spełniają określone 
parametry.  
Radna Gładysz – nie wiem kto robił listę gdzie  mają być oczyszczalnie przydomowe. Mam 
na myśli Chotów a konkretnie odcinek za kolejką. Są tam domy pobudowane w linii prostej, 
przy głównej drodze. Obecnie jest  około 8 a być moŜe powstanie ich więcej, poniewaŜ  są 
tam działki budowlane.  



Wójt Gminy –  Są to ilości szacunkowe. Otrzymaliście Państwo  wykaz po to, abyście 
wspólnie z sołtysami go zweryfikowali. 
Wyznacznikiem gdzie mają być oczyszczalnie przydomowe jest aglomeracja. Nie znaczy to, 
Ŝe po zakończeniu budowy  sieci kanalizacyjnej wg aglomeracji,  Gmina nie moŜe  budować 
kanalizacji gdzie indziej. 
Radny Majtyka – do kiedy mieszkańcy muszą się określić czy chcą przystąpić do programu 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wójt Gminy – termin jest krótki. W piśmie określony został do 8 stycznia 2010, najdłuŜej do 
15 stycznia ankiety powinny być złoŜone.  
Muszę mieć równieŜ Waszą akceptację aby w budŜecie na przyszły rok  zagwarantować 
odpowiednia kwotę, by móc z firmą zawrzeć umowę na wykonanie projektu. 
Przewodnicząca Rady – jaki jest koszt  jednej przydomowej oczyszczalni / koszt projektu/ 
oraz ile powinien wpłacić mieszkaniec. JeŜeli będziemy rozmawiać z ludźmi, to na pewno 
będą się pytać ile ich będzie kosztować oczyszczalnia przydomowa. 
Pan Sadryniuk –  koszty projektu obejmują: koszt mapki do celów opiniodawczych, którą 
wydaje Starostwo Powiatowe w Wieluniu, koszt przejazdu i  inne. Średni przyjmowany koszt 
projektu to kwota 360-380 zł netto + 22%Vat za sztukę. 
Wójt Gminy – budowa oczyszczalni przydomowych moŜe być budowana w ramach Komitetu 
Społecznego. Jestem temu przeciwny mając doświadczenie przy budowie kanalizacji w 
Mokrsku / brak instrumentu przymusu do podłączenia się mieszkańców  do kanalizacji, 
karania za nie podłączenie się  lub nie legalne podłączenie /. 
JeŜeli pozyskaliśmy środki zewnętrzne musimy się rozliczyć z efektu ekonomicznego 
zadania.  W związku z tym moja propozycja jest aby ustalić opłaty adiacenckie. Opłata 
adiacencka moŜe wynosić do  50% wzrostu wartości działki. UwaŜam, Ŝe  3 tys.zł. które  
będzie musiał zapłacić mieszkaniec jest kwotą realną, przy załoŜeniu Ŝe zadanie nie będzie 
budowane w ramach Społecznego Komitetu, a ustalona zostanie opłata adiacencka na 
poziomie 15-20%. 
Radny Majtyka – jaki będzie koszt utrzymania oczyszczalni przydomowej. 
Pan Sadryniuk – pierwszy podstawowy koszt eksploatacji oczyszczalni to jest koszt energii 
elektrycznej wydanej na napowietrzanie systemu. Jest 1 lub 2 dmuchawy powietrza o mocy 
od 0,4 do 0,8 kV pracujące w cyklu mieszanym dobowym / 12 godzin pracy, 12 godzin 
przerwy/. Daje nam to ok.150 zł za energię elektryczną na rok.  
Raz na pół roku naleŜy opróŜnić  pierwszy osadnik / wstępny/ około 500-600 l ścieków. 
Przyjmuje się, Ŝe koszt eksploatacji rocznej zamyka się w  kwocie 200-250 zł.  
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie kto jest 
za wnioskiem Wójta Gminy aby do  budŜetu gminy na 2010 r, który będzie uchwalany na 
sesji w m-cu styczniu, przyjąć  zadanie dotyczące  budowy przydomowych  oczyszczalni 
ścieków. 
 
Za wnioskiem opowiedzieli się wszyscy radni obecni na sesji. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 10 minutowa przerwę. 
Po przerwie 
 
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i  poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
radnego Szańca dotyczące moŜliwości wywozu ścieków przez mieszkańców OŜarowa.. 
Pan Tadeusz Kik – Kierownik Referatu  



Dopóki nie zostanie uzbrojony drugi ciąg  oczyszczalni ścieków w Mokrsku nie jesteśmy w 
stanie przyjąć więcej ścieków dowoŜonych. Dziennie moŜemy przyjąć ok.8 beczek. W innym 
przypadku moŜe paść technologia. 
Wójt Gminy – nie wystarczy tylko  uzbroić drugi ciąg. Powinniśmy mieć jeszcze 
powiększoną stację zlewną. Aby ludzie byli zadowoleni a Gmina mogła dowozić ścieki 
powinna być nowa oczyszczalnia o innej technologii, która nawet do 95% moŜe odebrać 
ścieków dowoŜonych. Poza tym powinniśmy zapewnić odpowiedni tabor asenizacyjny. 
Na naszym terenie są 3 podmioty, które mogą wywozić  ścieki i z nimi trzeba negocjować. 
Kwota za wywóz ścieków przeciętnie wynosi 12 zł za 1 m3. 
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Omówienie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie gminy  
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012. 

 
Głos zabrał Wójt Gminy. 
Jeśli chodzi o budowę boiska Orlik 2012 pewne sprawy  zmieniają się dynamicznie.  
Koszt budowy Orlika został ustalony w kwocie 1 ml zł. Środki na jego wybudowanie 
pochodzą od Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego w wysokości1/3 przyjętych kosztów i 
pozostałe koszty są po stronie Gminy niezaleŜnie jaka kwota wyjdzie z przetargu. 
Kwoty jakie kształtują się za  wybudowanie boiska obecnie nie są zbyt poraŜające.  
Patrząc na koszt wybudowania pojedynczego boiska, jak jest np.w Chotowie czy OŜarowie   
/małe boisko stanowi 1/6 całego kompleksu o sztucznej nawierzchni/, którego  koszt wynosi  
ponad 200tys.zł , to przystępując do budowy Orlika mamy więcej boisk za nie wiele większe 
pieniądze.  
Przy rozbudowie budynku szkoły w Mokrsku – etap I jest zaprojektowane boisko 
wielofunkcyjne odpowiadające parametrami mniejszemu boisku w Orliku, ale na dzień 
obecny nie ma środków aby takie boisko powstało, pozostają środki własne. Musielibyśmy 
wydać sporą kwotę /ok.400 zł/ aby wybudować boisko za szkołą. JeŜeli mamy wydać takie 
pieniądze , moŜe lepiej wybudować Orlika.  
Przy Orliku jest jedno zagroŜenie,  są dość duŜe kwoty z jego późniejszym  utrzymaniem 
/ok.50 tys.zł rocznie/. 
Osobiście uwaŜam, Ŝe na wsi powinien być inny projekt Orlika /Orlik wiejski/, który 
zakładałby jedno boisko wielofunkcyjne i renowację boiska dla LZS-u. 
Koszty związane z utrzymaniem  Orlika dotyczą uzupełniania  gumą ubytków w murawie, 
kosztów oświetlenia,  trenera, pozostaje jeszcze kwestia godzin otwarcia /boisko ma być 
czynne do godz.22.oo/  
Dotychczas były 2 nabory na „Orliki”. PoniewaŜ  w budŜecie Państwa brakuje środków 
finansowych nie będzie naboru na m-c marzec, ale będzie w okresie letnim.  Trzecia edycja 
będzie na 2011r, dlatego jest teraz sporo czasu  na przygotowanie  koncepcji. 
Pozwoliłem sobie przygotować jakie byłyby koszty projektu. Firma, która wykonywała 
podobne projekty w innych gminach oferuje wykonanie projektu  za 17,5  tys. plus VAT. 
Orlik powinien powstać w miejscu gdzie będzie z niego korzystać najwięcej dzieci czyli w 
Mokrsku. Terenem, który  odpowiada parametrom powierzchniowym jest stare boisko. 
Równocześnie  z projektem Orlika powinien być wykonany projekt na boisko do piłki noŜnej 
po drugiej stronie drogi  z tym , Ŝe powinien być jak najtańszy. Szacunkowy koszt projektu  to 
kwota ok.30 tys.zł.   
Radny Majtyka – jeŜeli będzie budowany Orlik na starym boisku Klub Sportowy Sparta z 
Mokrska nie będzie miał gdzie rozgrywać meczy. 



Wójt Gminy – moim zdaniem, nie jest to Ŝaden problem. Nie jest określone, Ŝe klub musi 
mieć boisko u siebie. Wiele jest  klubów, które nie mają boiska  np.klub z Dąbrowy gra na 
boisku w Wieluniu. 
Radny Mielczarek – jeŜeli przetarg na Orlika będzie poniŜej 1mln zł, czy otrzymamy równieŜ 
od Marszałka i Wojewody po 1/3 pierwotnie przyjętej kwoty. 
Wójt Gminy -  na dzień obecny było tak, Ŝe niezaleŜnie jaka kwota była w przetargu, 
Wojewoda i Marszałek przekazywali po 1/3 z  1mln złotych. Jak będzie w tym roku nie 
wiem. 
Radny Mielczarek – lokalizacja Orlika jest dobra. Wydaje mi się, Ŝe wola radnych jest aby 
takie boisko w gminie powstało. 
Radny Majtyka – ja równieŜ uwaŜam, Ŝe takie boisko powinno być w Mokrsku. Dzieci z 
Gimnazjum muszą  gdzieś mieć zajęcia, jest tylko 1 sala gimnastyczna. 
Radny Piśniak –  jak pan Wójt powiedział: 
- razem z projektem Orlika ma być robiony projekt duŜego boiska  najtańszego z moŜliwych,  
- w 2010 roku nie będzie naboru do RPO, nie będzie więc innych moŜliwości aby złoŜyć 
   wniosek o dofinansowanie na obiekt sportowy 
-  W najbliŜszym roku będą wykonane projekty, druŜyna z Mokrska będzie miała moŜliwość 
    grania na boisku jeszcze przez najbliŜszy rok.  
-  w roku 2011 będzie realizacja Orlika. JeŜeli pokaŜe się moŜliwość finansowania obiektu 
   duŜego to będziemy myśleć co dalej.  
    Na pewno naleŜy się cieszyć, Ŝe budowany będzie Orlik. Poprawią się warunki dla 
szkoły  i dla uczniów całej gminy w zakresie wychowania fizycznego. Rozwiązanie małego 
boiska przy szkole i jego koszty są porównywalne z budową boiska wielofunkcyjnego jakim 
jest Orlik. 
Radna Gładysz – argumenty są mocne aby Orlik w Mokrsku powstał. Pan Wójt powiedział, 
ze musi być równieŜ drugie boisko do piłki noŜnej. W Mokrsku będą 2 boiska, a w Chotowie 
nie będzie zrobione nic poza projektami. Czy Chotów będzie mógł skorzystać z jakichkolwiek 
środków unijnych.   
Wójt Gminy -  na dzień obecny w roku 2010 nie będzie w ramach RPO ogłaszany konkurs w 
zakresie sportu. Jedyny konkurs , moŜe być ogłoszony przez instytucję wdraŜającą mającą 
podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim. MoŜna do niej składać wnioski na 
infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. W związku z tym nasz wniosek dot. boiska w 
Chotowie powinien być połączony razem z parkiem . Trwają wyliczenia ile nas by to 
kosztowało. 
 
PoniewaŜ więcej dyskusji w tym temacie nie było, Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem  
kto jest za uwzględnieniem w projekcie budŜetu gminy na 2010r zadania  dot. opracowania 
projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” 
oraz projektu na budowę boiska duŜego do piłki noŜnej na działce obok parku w Mokrsku 
 
Radni przy 1 głosie wstrzymującym się opowiedzieli się za uwzględnieniem w 
projekcie budŜetu gminy na 2010r zadania  dot. opracowania projektu na budowę 
boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” oraz projektu 
na budowę boiska duŜego do piłki noŜnej na działce obok parku w Mokrsku 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 
 

Pani Renata Nagła przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 
/projekt uchwały w załączeniu/ 
 
Po zapoznaniu się Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIX/211/09 w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r. 
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Zamknięcie obrad sesji 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad, podziękowała wszystkim 
za udział w  i następnie zamknęła obrady  XXXIX sesji Rady Gminy Mokrsko. 
 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie 

 

1. XXXIX/211/09 Zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na powyŜszym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokółowała      Przewodnicząca Rady Gminy  
 
Ewa Jędrzejak       Sabina Sokół 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1-9 
2.Podjęte uchwały: nr XXXIX/211/07 
3.Załączniki jak niŜej: 
 
   
Lp W sprawie 
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