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 P R O T O K Ó Ł  NR L/10 
 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 04 października 2010 r. 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 - 15 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Braliński Zbigniew 

2.Gładysz Irena 

3.Grześlak Grażyna 

4. Juszczak Jan 

5.Kmiecik Jan 

6.Majtyka Grzegorz 

7.Mielczarek Marek  

8.Piśniak Arkadiusz 

9.Podyma Zbigniew 

10.Rzepka Wiesław 

11.Słowik Zdzisław 

12.Sokół Sabina 

13.Strózik Teresa 

14. Szaniec Wojciech 

15.Wolna Genowefa 

 

 

Ponadto w sesji udział wzięli 

1.Tomasz Kącki - Wójt Gminy 

2.Małgorzata Stanek  -Sekretarz Gminy 

3. Halina Kowalska  - Inspektor w UG 

4. Beata Marczak - Kierownik w UG 

5. Arkadiusz Gmur  - Inspektor w UG 

6. Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 

7. Stanisław Wróbel  - sołtys sołectwa Brzeziny  

8. Stanisław Braliński - sołtys sołectwa Motyl 

9. Elżbieta Ciura  - sołtys sołectwa Mątewki 

10. Wiesława Czart  - sołtys sołectwa Chotów 

11. Piotr Ulrich - UNIGLOB 

 

Ogółem w obradach L sesji Rady Gminy udział wzięło 26 osób. 

 

 
Porządek obrad sesji: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego 

ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do 

transmisji danych z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mokrsko. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych. 

6.Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 
P u n k t  1 

 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 
Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła nadzwyczajną sesję Rady Gminy, 

która została zwołana na wniosek Wójta Gminy z dnia 27 września 2010 r. / treść wniosku 

została odczytana/. 

Następnie powitała wszystkich obecnych i stwierdziła wymagane kworum, przy którym może 

obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

P u n k t  2 
 

Przyjęcie porządku obrad sesji 
 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała proponowany porządek obrad sesji i zwróciła się z 

zapytaniem czy do przedstawionego porządku są uwagi. 

 

Rada Gminy porządek obrad sesji przyjęła jednogłośnie. 
 

 
P u n  k t  3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
 

Głos zabrała pani Halina Kowalska - Inspektor w Urzędzie Gminy. 

Tabela Nr 1 – Wydatki budżetu gminy na 2010rok: 

W dziale 400 – Wytwarzanie zaopatrywanie energię elektryczną, gaz i wodę 

- zwiększa się o 51 tys. z tego na wydatki bieżące 50 tys. i 1 tys. wydatki majątkowe 

dotyczące podłączenia do wodociągu pana Stefaniaka. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

- zwiększenie o 30 tys. na z przeznaczeniem na rozbudowę ośrodka zdrowia w Ożarowie 

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększenie 50 tys. przeznaczone na wydatki bieżące 

Dział 750 – Administracja publiczna 

- zwiększenie 70 tys. z przeznaczeniem na wymianę drzwi w kotłowni w budynku Urzędu 

Gminy 

Dział 758 – Różne rozliczenia 
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- zmniejszenie o 323.620 dotyczy Szlaku Bursztynowego 

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- zwiększenie o 100 tys. , w tym na wydatki bieżące 90 tys. oraz 10 tys. na wydatki 

majątkowe 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

- zwiększenie o 9.620 zł w wydatkach bieżących i dotyczy wyposażenia budynku w 

Komornikach 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

- zwiększenie 13 tys. w wydatkach bieżących 

 

Tabela Nr 2 uchwały - zadania inwestycyjne powiem tylko gdzie zaistniały zmiany: 

W dziale 400 – Budowa przyłącza wodociągowego wzdłuż drogi gminnej na działce nr 221 w 

m. Mokrsko – zwiększenie o 1 tys. zł, następnie dział 700- Przebudowa i termomodernizacja 

budynku usługowego z częścią mieszkalna w Ożarowie – zwiększone o 30 tys.  

Dział 900 – Budowa przyłącza kanalizacyjnego wzdłuż gminnej na działce 221 w m. 

Mokrsko zwiększone o 10 tys. i w dziale 758 – Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i 

innych szlaków tematycznych w zintegrowanych w produkcie turystycznym województwa 

łódzkiego – zmniejszenie o 353.770 zł. 

 

Tabela Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012: 

Tutaj zmiana dotyczy tylko działu 758 – Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych 

szlaków tematycznych w zintegrowanych w produkcie turystycznym województwa łódzkiego 

–zaplanowana jest na ten rok kwota 49.975 zł. 

 

Dyskusja: 

Radna Grześlak – wyposażenie budynku w Komornikach to jest ten po remoncie, a co tam 

będzie się mieściło 

Przewodnicząca Rady – w budynku tym będzie świetlica 

Wójt Gminy – chodzi tutaj o zabezpieczenie budynku w alarmy na ok. 2,5 tys. zł i w ramach 

projektu nie było zrealizowane wyposażenie zaplecza socjalnego. Dwie firmy układały plan, 

odnośnie wyposażenia biblioteki w środku zostało socjalne i tego nie parafowaliśmy. 

Zabrakło nam tego zabrakło w projekcie i nie zostało zrealizowane, a jeśli świetlica ma 

działać to trzeba pewne rzeczy zakupić. System alarmowy będzie kosztował ok. 2.300 zł.  

Otrzymaliśmy decyzję, że nie możemy użytkować naszej kotłowni mamy przedłużony termin 

do jej uwzględnienia, ale narzucili na nas obowiązek żeby budynek dostosować do wymogów 

związanych ze strażą. Tego nie unikniemy, musimy wstawić troje drzwi przeciwpożarowych 

o wartości ok. 6 tys., wywietrzniki, wydzielić magazyn paliwa. Nie uda nam się tego nie 

zrobić a jednocześnie będzie poprawiona kotłownia w ośrodku zdrowia. Około 10 tys. trzeba 

wydać na to niedługo trzeba będzie zdewastować, bo inaczej kotłownia nie będzie działać. 

Reszta środków finansowych jest związana z niedoborami, a dotyczy bieżącej działalności 

Urzędu oraz nie oszacowaliśmy płac dla pracowników. Jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię, 

gaz iw wodę:  zabrakło1 tys. zł na dokończenie wodociągu, oraz oświetlenie na wodociągach. 

Na drogach – zwiększenie o 50 tys., aż 15 tys. zł kosztował nas remont ciągnika. Były 

również remonty koparek i brakuje na kruszywa, ponieważ drogi niestety są takie jakie są. 

Niedobory związane są też z pokryciem bieżących wydatków. W gospodarce mieszkaniowej 

– dla ośrodka w Ożarowie musimy dołożyć 30 tys., a wynika to z tego iż złożyliśmy wniosek 

o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. Zarzucono nam, że parametry odnośnie ocieplenia budynku są zbyt niskie 

więc musimy zwiększyć kubaturę docieplenia, czyli więcej na stropie i na ścianach. Przy 

remoncie nie było uwzględnione, że instalacja jest w bardzo złym stanie. Na dole instalacja  
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wymieniana jest całkowicie, okazało się też że system centralnego ogrzewania i dostawiany 

drugi piec potrzebuje więcej kosztów. Nazbierała się więc duża kwota. Ocieplenie będzie 

jeszcze w przyszłym roku. Tynki miały być odtworzone tylko tam gdzie istnieje potrzeba lecz 

okazało się że trzeba zmienić całość i położona jest gładź. Być może z naszej strony bądź 

projektanta jest błąd ale takie rzeczy się zdarzają i trzeba dołożyć. W gospodarce komunalnej 

i ochronie środowiska zmiany dotyczą dokończeni kanalizacji do pana Stefaniaka. Droga do 

pana Stefaniaka po przekopani jest nieprzejezdna i musimy ja odtworzyć. Tak samo było z 

drogą wzdłuż cmentarza. Zwiększono wydatki związane z pojemnikami na segregowane 

odpady. Ponadto na dokończenie wykaszanie rowu na Chotowie – 18 tys. zł.  

Radny Majtyka – zdjęte są środki ze Szlaku Bursztynowego, o co w tym chodzi? 

Wójt Gminy – w tej chwili otrzymaliśmy ze Starostwa jako lidera projektu, nowy 

harmonogram. W nowym harmonogramie wydatki SA podzielone procentowo na dane lata i 

jeśli chodzi o kwotę 450 tys., która mieliśmy przygotowana na realizację drogi na Kowalach 

ona nie będzie wydana, chodzi tu o ok. dwadzieścia kilka tysięcy. Wyszło inaczej niż myśmy 

to sobie zakładali i środki te będą niewydatkowane, a z drugiej strony pojawiły się  wydatki 

na innych paragrafach. W tej chwili budżet dostosowaliśmy do tego harmonogramu, który 

otrzymaliśmy od Starostwa i on przewiduje w tym roku drobne  prace rozpoznawczo-

terenowe. W roku 2010 i początek 2011 roku skończenie na Morzykobyle i następna 

teoretycznie jest droga przy Kowalach, czyli odwrotnie niż chcieliśmy. Taką zawartą umowę 

a jak i dlaczego to pani Beata Marczak wytłumaczy.  

Radny Szaniec – mieliśmy zaplanowane w poprzednim rozdziale inwestycji dot. 

Wzmocnienia roli Szlaku Bursztynowego i tu były te pieniądze przeznaczone, a to później 

ucichło i przeszliśmy na Chotów. Postanowiłem z sołtysem jechać do Starostwa, żeby 

dowiedzieć się w końcu od Starosty. Dowiedzieliśmy się od Wicestarosty pana Antczaka, że 

odcinek drogi od drogi na Wierzbie w stronę Kowali nie będzie robiony. Było to planowane, 

na zebraniach wiejskich, było mówione, że w tym roku będzie robione. Ludzie  z przekonania 

wiedzą, że będzie robione a mnie się pytają o tą sprawę. Jak pojechaliśmy, to pan Antczak 

mówił, że z Urzędu Gminy był pan Wójt i pani Marczak ale już za późno bo było juz po 

przetargu i dlatego się nie załapaliśmy. Postanowiłem znów jechać do Starosty Stępnia żeby 

mi wytłumaczył bo ja nie wiem kiedy droga będzie robiona. Okazało się, że ta krótka droga, 

która była zaplanowana na ten rok będzie robiona dopiero w 2012. Był tu kiedyś pan Antczak 

na sesji i przytakiwał, że będzie realizowane w tym roku. Niestety zostaliśmy wprowadzeni w 

błąd. Dociekałem tego żeby dowiedzieć się gdzie w końcu jest prawda i kto nami kreći. 

Trzeba mówić od razu kiedy będzie robione a nie żebyśmy obiecywali mieszkańcom na 

zebraniach wiejskich, że będzie  a później się okazuje, ze jednak nie. Ludzie później nam 

ubliżają, bo rozumiecie jaka jest nieraz rola radnego.  

Wójt Gminy – sam pan sobie odpowiedział na pytanie, że Starostwo ustaliło. To jest 

najbardziej istotne. Jak była sesja w maju lub w czerwcu informowałem, że nie dokońca 

dokumenty które złożył LARIX były zgodne z tym co były w specyfikacji i na tej bazie 

podpisano umowę. Starostwo podpisując tę umowę przyjęło wersje firmy LARIX i nie kazano 

mi jej poprawić w kwestii zakresu. Kolejność się obróciła na 2012 rok. Nie wiem czy nie 

widzieli czy nie chcieli, bo myśmy ich o tym informowali. Później jeździłem i pytałem czy 

jest to możliwe, to słyszałem, że ze względu na przetargi i środki unijne sprawa jest 

zamknięta. 

Radny Szaniec- czy w ogóle termin ten był z panem Wójtem ustalany 

Wójt Gminy - od 2008 roku jest wpisana kolejność w naszym harmonogramie zadań 

inwestycyjnych związanych z Bursztynowym Szlakiem. Droga Kowale-Morzykobyła 2011-

2012. Tak cały czas uchwalaliśmy taka była przygotowana dokumentacja do specyfikacji, a 

na końcu jest inaczej.  
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Pani B. Marczak – jest to projekt którego koncepcja jest realizowana na razie w formie 

papierowej od 2008 roku. Taka fiszka projektowa została złożona do Regionalnego Programu 

Operacyjnego w ramach projektów indykatywnych, czyli poza konkursowych. W 2009 roku 

zbieraliśmy wszelkie dokumenty od typowo budowlanych, zabezpieczaliśmy środki 

finansowe na projekt. Otrzymywaliśmy harmonogramy, we wrześniu już były podpisane. We 

wrześniu 2009 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowski a Starostwem 

Powiatowym w Wieluniu, jako liderem projektu.  Zostały złożone wnioski gdzie znany był 

zakres, otrzymywaliśmy informacje od menedżera projektu odnośnie zakresu rzeczowego 

finansowego, bo państwo na tej podstawie zapewniali środki w budżecie. Aby projekt i 

wniosek o dofinansowanie mógł przejść  akceptacje formalną przez Urząd Marszałkowski, 

musiały być zabezpieczone środki w projekcie, a że wolne były już wtedy znany był 

harmonogram rzeczowo-finansowy. Taki harmonogram był zaplanowany w projekcie i na tej 

podstawie zabezpieczaliśmy środki na 2009 r. –niewielkie środki na menedżera, na przetarg   

tzw. koszty ogólne. W 2010r. była zaplanowana realizacja projektu w zakresie dróg gminnych 

tj. Kowale 2010, Morzykobyła miała być rozbita na 2011 i 2012 rok. Mam przy sobie takie 

pismo jak rozliczenia finansowe między menedżerem projektu. Przepływy finansowe dla 

Gminy Mokrsko do przekazania liderowi wynoszą 403.744,40 zł, czyli taka kwota jaką 

mieliśmy rzeczywiście zabezpieczoną w budżecie, Dbając o to by projekt przeszedł wszystkie 

oceny formalne, działaliśmy zgodnie ze wskazówkami Starostwa Powiatowego. W grudniu 

2009 r.  został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych, czyli tzw. roboty 

częściowe tzn. drogi powiatowe były w oddzielnej części i każda gmina miała oddzielną 

część na swoje drogi gminne. Przetarg ogłaszało Starostwo Powiatowe, miało do dyspozycji 

prawnika, wynajęta została kancelaria prawna, która obsługiwała przetarg pod względem 

prawnym. Środki przeznaczone na ten cel są finansowane z projektu w części 75% a 25% - 

Starostwo, również partnerzy według udziału rzeczowo-finansowego w projekcie. 

Radny Majtyka – jak się zmieniał wykonawca czy pan Wójt uczestniczył i czy miał wpływ na 

zmianę harmonogramu 

Pani B. Marczak – Starostwo przeprowadzało całe postępowanie o zamówienie publiczne, 

które było dość skomplikowane z uwagi na to jak pan Wójt wspominał. Firma POL-DRÓG, 

czyli tzw. Kamionka złożyła najniższą ofertę ale dostrzeżono błędy i najkorzystniejszy wybór 

oferty został sporządzony na rzecz firmy LARIX. Kamionka odwołała się i sprawa toczyła się 

przed KIO i po bardzo długim czasie, bo po kilku miesiącach zostały podpisane umowy. 

Umowa została podpisana właśnie w takim kształcie a dlaczego to myślę że jest to pytanie do 

lidera. Przez kilka miesięcy próbowaliśmy z panem Wójtem wyjaśniać dlaczego tak a nie 

inaczej. Dostawaliśmy wcześniej inne dokumenty a zupełnie inaczej została podpisana 

umowa. Jesteśmy jedynie partnerem w tym projekcie i dzięki niemu można zrealizować 

bardzo fajne zadanie. Bardzo ciężko byłoby nam samemu uzyskać finansowanie na drogi w 

koncepcji takiego projektu indykatywnego, został bardzo wysoko oceniony i miał bardzo 

duże szanse. Na pewno te drogi zostaną zrobione bo lider nie może odstąpić od zakresu 

rzeczowego projektu  musi zostać zrealizowany w takim kształcie w jakim został złożony 

wniosek co do ilości kilometrów. Nie można wymienić na inne drogi albo w zupełnie Iny 

sposób tego zrobić. Jest stu procentowe prawdopodobieństwo, że droga Morzykobyła do 

września 2011 r. jest przewidziana do zrobienia. A do września 2012 r. droga Kowale. Z 

naszej strony nie mogliśmy niestety nić zrobić, aby to w tej chwili to spróbować zmienić.  

Radny Szaniec – droga w kierunku Kowali będzie inwestowana przez Radę Gminy w całości? 

Wójt Gminy – dodatkowo przygotowaliśmy porozumienie z Gmina Wielun żeby nam na 

parking dali na drogi a wszystko się posypało. 

Radny Szaniec – czy faktycznie tak było co nam Wicestarosta Antczak stwierdził że za późno 

były dokumentacje złożone. Ja przy tym nie byłem, a pan Antczak stwierdził że było za 

późno. Czy to jest prawda czy nie? 
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Wójt Gminy – od 2008 roku pisze, że Kowale są realizowane w 2010roku, to niech mi pan 

powie kiedy się spóźniliśmy z dokumentami? W 2009roku otrzymaliśmy harmonogram 

uwzględniający wykonanie drogi w 2010roku, a teraz po przetargu dostajemy nagle nowy 

harmonogram.   

Radny Majtyka – zdjęliśmy teraz ze szlaku bursztynowego 400 tys. a on jest później dołożony 

Pani B. Marczak -  pani Skarbnik przygotowując Limity wydatków na inwestycje wieloletnie  

ściągnęła z 2010 roku różnicę, bo otrzymaliśmy harmonogram tylko na 2010r. nie mając 

informacji odnośnie 2011 i 2012 ciągle ta kwota jest nieaktualna.  Mamy informacje, że w IV 

kwartale tego roku menedżer projektu przygotuje harmonogram płatności na rok 2011 i 2012. 

Gdy otrzymamy materiały od Starostwa zmienimy również kwoty na rok 2011 i 2012, 

przystosowują go do rzeczywistych wydatków planowanych w projekcie . w tej chwili jest to 

dołożone do pozostałych lat, Alena pewno te wydatki jeszcze się zmienią. 

Radny Szaniec – panie Wójcie do kiedy mają zamiar skończyć  prace w ośrodku zdrowia w 

Ożarowie, bo mieszkańcy i personel się pyta. Widzę jednak,  że solidnie tam pracują.  

Wójt Gminy – umowa jest do końca 1 października, lecz ze względu na roboty które 

wyniknęły dodatkowo /instalacja, obudowy, sprawa z oknami/ okres ten został wydłużony. 

Firma obiecała, że w ciągu dwóch tygodni będzie w stanie zakończyć inwestycję. Chciałbym 

jeszcze zabrać głos odnośnie Bursztynowego Szlaku, mianowicie otrzymaliśmy ze Starostwa 

pismo, że powinniśmy na konto projektu zwrócić środki finansowe, które otrzymaliśmy. 

Wynika że z naszej strony my mówimy iż klasyfikacja wydatki bieżące, majątkowe jest 

nieprawidłowa, Starostwo tłumaczy, że podobno nas informowało, że mamy cos 

przeklasyfikować, ale u nas majątkowe to majątkowa, a bieżące to bieżące. Musimy teraz im 

oddać. Nie chcę nikogo oskarżać że coś zostało źle zrobione bo są potknięcia ale wychodzą 

na naszą niekorzyść już drugi raz. Zaczęło się od tego, że kolejność zadania się zmieniła i 

teraz mamy drugi nieprzyjemny kruczek. Mam nadzieje, że więcej ich nie będzie, ale nie  

powiedziałbym że przy środkach unijnych zawsze będzie tak jak sobie Unia i urzędnicy 

życzą. W planach wieloletnich mamy budowę Orlika. Kiedyś wystosowaliśmy do 

Ministerstwa Sportu i do Posłów pismo z prośbą, żeby zastanowiono się nad tym czy istnieje 

możliwość zrobienia Orlika dla gmin tzw. biedniejszych albo Orlika uboższego. W efekcie 

Ministerstwo zaproponowało dwie alternatywy: po pierwsze istnieją Orliki mniejsze gdzie 

buduje się 2 mniejsze boiska, w tym jedno jest wielofunkcyjne. To powoduje, że koszty są 

mniejsze. Po drugie, dla gmin które nie osiągają dochodów  1 tys. zł na mieszkańca, a takową 

gminą jest m.in. gmina Mokrsko. Dofinansowanie wyniesie aż 80% kosztów całkowitych.  

47 %  środków daje minister, 33% - Marszałek, a gmina dokłada 20%. Patrząc na wyniki 

przetargu, cena Orlików zaczyna  oscylować poniżej 1 mln. zł. Być może to czekanie nam się 

opłaciło. 

 

Ponieważ więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Projekt uchwały został odczytany przez panią Halinę Kowalską. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr L/282/10 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2010r. 
 

 
P u n  k t  4 

 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy 
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gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz 
przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych z obowiązującym 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Mokrsko. 

 
Pani  Przewodnicząca  powitała autora projektu planu zagospodarowania przestrzennego pana 

Piotra Ulricha oraz Inspektora pana Arkadiusz Gmura.  

Głos zabrał Arkadiusz Gmur – Inspektor w Urzędzie Gminy – spotkaliśmy się tutaj aby 

uchwalić dwie uchwały. Procedura była taka, ze zostało ogłoszone i obwieszczone iż jest 

termin składania wniosków. Następnie został projekt planu miejscowego i zaopiniowany 

przez instytucje współdziałające. Był termin wyłożenia planu do wglądu oraz dyskusja 

publiczna. Można było składać uwagi do projektu planu i na tym właściwie procedura się 

zakończyła. 

Pan P. Ulrich – żeby uchwalić miejscowy plan na trasę gazociągu, wcześniej Urząd 

Wojewódzki zaproponował nam, że potrzebuje stwierdzenie zgodności tego planu z 

ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mokrsko. Uchwała ta jest jakby stwierdzenie zgodności, które ja 

musiałem na wyrysie tego planu wrysować dokładnie i każdy milimetr musi się zgadzać. 

Urząd Wojewódzki już to kilka razy przeglądał i jest zdania że jest dobrze zrobione. Jest to 

inwestycja liniowa w skali 1:1000 i składa się aż 4 arkuszy. Plan jest robiony głównie pod 

gazociąg, wyznaczyliśmy tereny R, WS, KDZ, KDL i KDW. Nie dopuszczaliśmy żadnej 

zabudowy na terenie tego planu. Stawkę ustaliliśmy na zero procent ponieważ już wcześniej 

był tu już plan i przebiega on głównie po trasie kolei wąskotorowej i że tutaj nie będzie na 

pewno żadnych wykupów tylko tak wszystko zostanie. Jest to inwestycja typowo liniowa, 

celu publicznego, która realizowana nie przez gminę tylko przez inwestora z zewnątrz. W tym 

przypadku już jest inwestor z Wielunia/ Jest to jakby promesa za to że gmina się zgadza na 

realizację takiej inwestycji liniowej, z której na pewno będzie czerpała korzyści poprzez 

podatki i odbiór gazu.    

Radny Majtyka – linia będzie biegła po torowisku częściowo, w drodze czy bokiem? 

Wójt Gminy – jest tworzony szlak po kolejce wąskotorowej zaczynający się w Oleśnie i my 

esej strony też mieliśmy zobowiązanie że ten szlak przeczyścimy. Żeby wykonać tę budowę 

będą musieli wyciąć sporo drzew. Decyzja odnośnie wycinki już jest i droga na nowo będzie 

odtworzona. Będą musieli tej sieci pilnować. Z Burmistrzem wyraziliśmy akceptację, że z 

jednej strony będzie zniszczone i musi być odtworzone, z drugiej na nas też spoczywa 

obowiązek zrobienia szlaku aż do Wielunia.  

Radna Grześlak – kiedy prace na naszej gminie się rozpoczną? 

Wójt Gminy – firma w tej chwili stara się o pozwolenie na budowę, ponieważ ze względu na 

zmianę planu nie mogła do tej pory go otrzymać. Mówili na spotkaniach, że chcieliby zacząć 

wiosną. Położenie gazu jest znacznie mniej kłopotliwe niż budowa kanalizacji Była sugestia, 

że w przyszłym roku na jesień gaz popłynie nawet w Mokrsku. Firmie zależy na czasie, lecz 

nasz plan zatrzymał ich na ponad półtorej roku  

Radna Grześlak – czy stary projekt gazociągu jest aktualny? 

Wójt Gminy – chciałem zadać to pytanie do pana Ulricha, ponieważ mamy stary przebieg. 

Wnosiliśmy uwagi do planu wojewódzkiego i chcielibyśmy żeby stary został zniesiony, z 

tego co widać plan ten został utrzymany. Czy istnieje możliwość żebyśmy wycięli te tereny 

przywrócili im strukturę pierwotną? 

Pan Ulrich – teraz dwa wodociągi będą przebiegać przez waszą gminę. Zwracaliśmy uwagę 

firmie że tamten nie powinien zostać ale oni mówią żeby zostawić jeszcze ten korytarz. 

Uważają, że jak będzie zrealizowana inwestycja to tamten na pewno nie będzie potrzebny. 
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Też mnie to dziwiło. Można złożyć wniosek do aktualizacji planu Województwa Łódzkiego i 

gmina wystąpi że tamten jest nieaktualny i można zrezygnować z niego 

.  

Więcej zapytań nie było. 

 

Projekt uchwały odczytał pan Arkadiusz Gmur 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr L/283/20  w sprawie stwierdzenia 
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych z 
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mokrsko. 
 
 
 

P u n k t  5 
 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy 
gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz 

przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych. 
 

Pan Arkadiusz Gmur – Inspektor w Urzędzie Gminy przedstawił projekt uchwały. 

 

Radny Podyma – w rozdziale drugim paragraf 6, punkt 7 d – u nas spółki wodnej nie ma a 

tereny drenowane są jeśli oni to poprzerywają to będziemy pływać 

Wójt Gminy – to jest tak jak z Komornikami, niby są dreny ale ich nie ma. Ogólnie jeżeli  

wskazane jest  teren zmeliorowany, musi zostać uzgodnione z zarządem Melioracji w 

momencie przygotowania planu budowy. Muszą mieć zgodę dostaną warunki które są 

niezbędne by uzyskać pozwolenie. Jak będą budować muszą mieć pozwolenie z melioracji i 

to gdzie przejdą muszą odtworzyć, a jeśli coś zniszczą to będą musieli odtwarzać.  

Radny Szaniec – z doświadczenia wszyscy wiemy. Przykładem jest wodociąg ciągnięty z 

Towarzystwa do lasu po prostu tragedia. Zapadło się i powódź się zrobiła, tak jak w Mokrsku 

u pani Pilarskiej. Nikt tego nie dopilnuje, tylko przekopie założy lub nawet nie. Trzeba z tym 

zrobić porządek bo nie ma kto tego naprawić, nie ufajcie tym którzy to robią. Bywa i tak że 

jest drena i na tej samej wysokości jest rura gazociągu i jak to przenieść. Tak samo było z 

telefonami. 

Radny Majtyka – przez Brzeziny będzie kopane a tam jest melioracja w stronę Krzyworzeki i 

tam co ok. 15-20m są dreny, to wszystko będzie przerwane   

Wójt Gminy – gaz nie jest tak głęboko kopany. W tym momencie każdy jest właścicielem 

gruntu, jest firma która to wykonuje. Jeżeli jest w danym momencie inwestor to wiadomo do 

kogo będzie można się zwrócić do, bo do tego kto jest właścicielem. Uwagi można wówczas 

wnosić.  Nie wiem jak będzie wyglądało pozwolenie i co w nim będzie. Kiedy każdy z 

państwa dostanie, bo działka wasza brana jest pod uwagę to można się zapoznać z 

dokumentacją i zobaczyć co na ten temat pisze. Nie da się pewnych rzeczy zrobić żeby 

czegoś nie zniszczyć ale trzeba też pilnować żeby było odtworzone. Co innego jak gmina bo 

gminie się nie chciało co innego tutaj.  



9 

 

Przewodnicząca Rady – oni wszyscy łączyli to poprawiali urządzenia melioracyjne naprawiali 

ale wiemy z doświadczenia jak to jest ale na podstawie uchwalenia planu my nie możemy 

zakładać że nie podejmiemy tej uchwały 

Radny Majtyka – podejmiemy tylko trzeba to jakoś zabezpieczyć, żeby dali jakąś gwarancję 

na melioracje  

Radny Majtyka – jakiej szerokości będzie pas wyłączenia spod zabudowy 

Pan A. Gmur – od osi w każdą stronę po 3 metry.  

Przewodnicząca Rady – zabudowa po 3 metrach może już być.   

Pan Ulrich – po 6 metrów ale firma jeszcze chciała mieć trochę miejsca.  

Radny Szaniec – jak głęboko będzie gazociąg zakopywany bo chodzi o uszkodzenia 

melioracji. Co 14 m leci nitka jeśli w poprzek pójdzie gazociąg to jak głęboko jest kopane. 

Czy wszyscy, którzy oddawali działki byli o tym poinformowani?. Niektórzy nie zdają sobie 

może sprawy w jakiej szerokości i głębokości 

Pan Ulrich – my nie możemy na to pytanie odpowiedzieć, firma ustalała z właścicielami 

działek. Nie wiem co im przekazywali. W paragrafie 6, punkt 7 litera d mówi że melioracje i 

Urząd Wojewódzki muszą to przypilnować i pojadą na uzgodnienie projektu. Informacji o 

głębokości gazociągu nie ma. Na pewno będzie wybudowane w nowej technologii bo 

rozporządzenie się zmieniło i te strefy są minimalne.  

Radny Braliński – mam zapytanie do pana Wójta. Gdy był ustalany wcześniejszy plan 

zagospodarowania przestrzennego to ustawa obowiązywała przez 5 lat. Jak ktoś sprzedawał 

działkę to musiał opłacać do Urzędu Gminy jakiś procent od wartości. Jak teraz będzie bo 

nowy plan i nowa uchwała powstaje, czy to będzie dalej obowiązywało? 

Wójt Gminy – tutaj jest stawka 0, a jeśli będzie dotyczyło nowych obszarów które będziemy 

finansować to już będzie obowiązywało, jeśli radni uchwalą, ale zawsze jakaś opłata powinna 

być. 

Radny Braliński - na Motylu coś zostało zmienione bo zmieniła się powierzchnia. 

Wójt Gminy – na dzień obecny jeszcze jest nie uchwalone, na razie jest studium.  Jeżeli 

będzie uchwalony plan gmina poniesie z tego tytułu określone wydatki, więc ma prawo żądać 

opłaty tzw. renty  planistycznej i to będzie znów obowiązywać zgodnie z obecnymi 

przepisami przez 5 lat od momentu uchwalenia planu i zmiany na danym obszarze tego planu. 

 

Więcej zapytań nie było 

Pan A. Gmur odczytał 2 załączniki do uchwały, które nie były przesyłane z materiałami. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr L/284/10  w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w 
zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych 
 
 
 

P u n k t  9 
 

Zamknięcie obrad sesji 
 

 
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad sesji, podziękowała 

wszystkim za udział i następnie zamknęła obrady nadzwyczajnej sesji. 
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Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 

protokółu: 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie 

 

1. L/282/10 Zmian w budżecie gminy na 2010r 

 

2. L/283/10  stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w 

zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi 

dla kabli do transmisji danych z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mokrsko. 

3. L/284/10  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy 

gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do 

transmisji danych 

 

 

 

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Anna Wiktorek                 Sabina Sokół  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


