
P r o t o k ó ł Nr  IX/2011 

 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 30 maja 2011r w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy pod przewodnictwem pana Grzegorza Majtyki – Przewodniczącego 

Rady Gminy. 

 

Ustalona liczba radnych  - 15 

Faktyczna liczba radnych  - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji - 13 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1.Bil Zenon  

2.Braliński Zbigniew 

3.Gładysz Irena 

4.Głąb Marcin 

5.Grześlak Grażyna 

6.Majtyka Grzegorz 

7.Mielczarek Marek 

8.Pietras Marek 

9.Piśniak Arkadiusz 

10.Strózik Teresa 

11.Szaniec Wojciech 

12.Szkudlarek Zbigniew 

13.Witkowska Małgorzata 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 

2.Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy 

3.Renata Nagła  - Skarbnik Gminy 

4.Kowalska Halina  - inspektor w UG 

5.Tobis Bronisław - ŁODR Bratoszewice 

6.Agnieszka Szmigiel – ODR Wieluń 

7.Ziomek Rafał - Biuro Powiatowe ARiMR w Wieluniu 

8.Ciura Elżbieta - sołtys sołectwa Mątewki 

9.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 

10.Szewczyk Adam - sołtys sołectwa Słupsko 

11.Słowik Zdzisław - sołtys sołectwa Mokrsko I 

12.Wolna Genowefa - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

13.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 

14.Juszczak Jolanta - sołtys sołectwa Ożarów 

 

Ogółem w obradach IX sesji Rady Gminy udział wzięło  27 osób. 

 

 

Porządek obrad sesji: 

 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy 



4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

6.Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku i 

   bezpieczeństwa publicznego za rok 2010 

7.Informacja na temat możliwości skorzystania z różnego rodzaju dopłat i pomocy udzielanej 

   rolnikom  

8.Zmiany w budżecie gminy na 2011r  

9.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko 

   b/ ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 

       Gminę Mokrsko, 

   c/ zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

       zajmujących stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego 

       wymiaru godzin zajęć dla logopedów i psychologów zatrudnionych w szkołach i 

       placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, 

10.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski. 

11.Zamknięcie obrad   sesji . 

 

 

P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

 

Pan  Grzegorz Majtyka, Przewodniczący Rady – otworzył IX sesję Rady Gminy, powitał 

wszystkich przybyłych i następnie stwierdził wymagane kworum do podejmowania uchwał i 

wniosków. 

 

 

P u n k t  2 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady -  porządek  obrad IX sesji jaki Szanowni Radni otrzymali łącznie z 

zaproszeniem na sesję, nie mniej pozwolę sobie go odczytać: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5.Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

6.Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku i 

   bezpieczeństwa publicznego za rok 2010 

7.Informacja na temat możliwości skorzystania z różnego rodzaju dopłat i pomocy udzielanej 

   rolnikom  

8.Zmiany w budżecie gminy na 2011r  

9.Podjecie uchwał w sprawie: 

   a/ nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko 

   b/ ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 

       Gminę Mokrsko, 



   c/ zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

       zajmujących stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego 

       wymiaru godzin zajęć dla logopedów i psychologów zatrudnionych w szkołach i 

       placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, 

10.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski. 

11.Zamknięcie obrad   sesji . 

 

 

Do przedstawionego porządku obrad IX sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag, został 
przyjęty bez zmian. 

 

 

 

P u n k t  3 

 

Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy 

 

 

Protokół był wyłożony na sali obrad przed sesją. Do protokołu nie wniesiono uwag, został 

przyjęty bez odczytywania. 

 

 

 

 

 

P u n k t   4 

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Teresę Strózik, Małgorzatę 

Witkowską oraz Marka Pietrasa. 

 

Rada Gminy  zaproponowany skład  Komisji Uchwał i Wniosków  przyjęła 
jednogłośnie.  

 

 

 

 

P u n k t   5 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami 

 

Wójt Gminy – przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami / informacja w 

załączeniu/ 

Dyskusja: 

Radny Piśniak – czy firmy  określiły termin wykonania boiska Orlik. 

Wójt Gminy – termin wykonania  Orlika jest do 15 listopada br. 

Radny Piśniak -  czy jest już wyznaczona lokalizacja  placu zabaw w parku? 

Wójt Gminy –  Jest to mniej więcej w tym samym miejscu gdzie był stary plac zabaw. Nie 

znamy dokładnie jakie urządzenia obejmuje  program „!00 placów zabaw na 100 lat NIVEA”, 



dlatego jeśli okaże się, że ta lokalizacja nie odpowiada będziemy negocjować inną lokalizację 

z konserwatorem.  Zadanie może być zrealizowane prawie za darmo, jeżeli udałoby się nam 

zakwalifikować. Składając wniosek chcemy  wykazać mocne  atuty  takie jak: lokalizacja w 

parku, sąsiedztwo boiska Orlik. Jest to konkurs obejmujący cały kraj, szanse nie są  zbyt duże, 

ale spróbować można.  

Radny  Szkudlarek -  czy można się dowiedzieć, kto typował  oraz które osoby jadą do Włoch 

w ramach projektu międzynarodowego. 

Wójt Gminy  - osoby były wytypowane przez Wójta. Do Włoch jadą przedstawiciele z 

wszystkich zespołów  działających dłuższy okres  w gminie. Jest to grupa 10 0sób. Są to:  z 

zespołu Dworzanki z Mokrska p.Basia Wlazła,  z zespołu „Włościane” z Chotowa p.Kasia 

Kowalska, z Klubu Seniorów ze Słupska p.Janina Zimoch,   z Ożarowa  z Kapeli Ludowej 

p.Tomek Majtyka, z  zespołu Śpiewaczego z Ożarowa p.Ela Placek, z Dziecięcego Zespołu 

Obrzędowego z Ożarowa p.Gniłka Halina, oraz p.Dominika Smolnik, p.tłumacz , 

Przewodniczący Rady p.Grzegorz Majtyka   i ja. Jest to grupa osób z środowiska  

zajmującego się kulturą. 

 Na wyjazd do Hiszpanii chcielibyśmy zaprosić przedsiębiorców.  

Radny Szaniec – Gmina płaci za osoby z naszej gminy przebywające w Domach Pomocy 

Społecznej. Jaka to jest kwota i za ile osób płacimy? 

Wójt Gminy – W ubiegłym roku była to kwota ok.100 tys.zł. W tym roku będzie jeszcze 

większa ze względu na pobyt jednej rodziny w Domu Samotnej Matki w Turowie. Aby 

obniżyć koszty remontujemy lokal na Bazie w Ożarowie, gdzie chcemy wprowadzić matkę z 

4 dzieci, która przebywa obecnie  w Domu Samotnej Matki. Co miesiąc płacimy za nią 2.700 

zł. 

Obecnie 8 osób z terenu naszej Gminy przebywa w Domach Pomocy Społecznej plus 5 osób 

w Domu Samotnej Matki w Turowie. 

Radny Pietras -  Jakie jest zadłużenie lokatorów w budynku komunalnym w Mokrsku 

/ośrodek zdrowia/.  

Wójt Gminy -  zadłużenie wynosi około 42 tys.zł. Jako Gmina staramy się  ściągnąć 

należności poprzez komornika, ale  otrzymaliśmy odpowiedzieć, że nie ma z czego ścignąć. 

Radny Braliński – w informacji pan Wójt  podał, że były sypane drogi na Motylu. Na Motylu  

droga nie była naprawianea  Jaki był powód , czy zabrakło  może kruszywa? 

 

Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 

 

 

P u n k t  6 

 

 

Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji  

oraz informacja o stanie porządku  i    bezpieczeństwa publicznego za rok 2010 

 

Przewodniczący Rady – zaproszenie na sesję zostało wysłane do Komendanta Komisariatu 

Policji w Białej.  Ponieważ na sesję nie przybył przedstawiciel Policji punkt ten pozostaje bez 

rozpatrzenia. 

 

 

 



P u n k t  7 

 

Informacja na temat możliwości skorzystania z różnego rodzaju dopłat  

i  pomocy udzielanej  rolnikom 

 

 

Głos zabrał pan – Tobis Bronisław  ŁODR Bratoszewice, Kierownik Biura w Wieluniu 

Nasz Biuro Powiatowe funkcjonuje na terenie powiatu wieluńskiego. W tej chwili mamy 

obsadę etatową na wszystkich gminach. 

Jesteśmy instytucją, która służy doradztwem rolnikom przy korzystaniu z różnych form 

pomocy. Najpopularniejszą  i najstarszą formą pomocy, z której do tej pory korzystali rolnicy  

są kredyty preferencyjne. Do tej pory z kredytów preferencyjnych istnieją następujące linie 

kredytowe: 

- linia podstawowa nIP. Jest to kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, 

   działach specjalnych, produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup 

   akcji lub udziałów. Jest to najdroższy kredyt jeśli chodzi   o oprocentowanie / ok.3% / i 

   najkrótszy    okres kredytowania /8 lat/ 

- kredyt nKZ /na zakup  ziemi/. Jest to jedna z najpopularniejszych do tej pory linii 

   kredytowych. Oprocentowanie wynosi 2%., okres kredytowanie do 15 lat, karencja do 2lat 

   w spłacie rat kapitałowych. 

- kredyt nMR -  na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie 

   ukończyły 40 roku życia. Oprocentowanie i okres kredytowania podobne jak na zakup 

   ziemi. 

- kredyt nGP – na realizacje inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz 

   na zakup akcji lub udziałów  przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie 

   ustawy z dnia 15 września 2000r o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 

   zmianie innych ustaw. 

   Radny Majtyka – czy na terenie naszym powstały jakieś grupy producenckie. 

   Pan Tobis – jedyną  grupą  producencką faktycznie działającą to jest grupa „Witamina”w 

   Białej. Można powiedzieć, że jest to  grupa    rodzinna.  Jest to trudny temat jeśli chodzi o 

   organizację grup producenckich. Mówimy o    nich na różnych szkoleniach. były też 

   spotkania z drugą stroną tj. odbiorcami płodów    rolnych. Efektów jednak nie ma. Rolnicy 

   naciskają aby otrzymać    gwarancje cenowe a odbiorcy nie chcą dać takich gwarancji. 

- kredyt nGR – kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub 

   powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o 

   kształtowaniu ustroju rolnego, 

- kredyt nNT – kredyt na realizację inwestycji w zakresie technologii produkcji w rolnictwie  

   zapewniających wysoką jakość produktu. /oprocentowanie 2% i długi okres kredytowania/ 

- kredyt nBR-10 – na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu rozwoju 

    wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. 

    Mimo, że ten kredyt ma dobre warunki kredytowania  cieszy się małym zainteresowaniem. 

    Rolnicy nie są przekonani do wspólnego użytkowania maszyn. Wolą realizować inwestycje 

    na własny rachunek 

- kredyty nKL – klęskowe. Ostatnio  teren naszego powiatu był dotknięty różnego rodzaju 

   klęskami. Jest to kredyt na wznowienie produkcji. Przy tym kredycie trzeba spełnić szereg 

   warunków. 

- kredyt CSK – na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą 

   kapitału. Oprocentowanie ok.6%, ze spłatą kapitału do 23%. Do tej pory skorzystał z tego 

   kredytu tylko 1 rolnik. 



Oprócz  kredytów rolnicy mogą skorzystać z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013. 

16 maja  skończył się termin naboru wniosków na płatności bezpośrednie i programy rolno-

środowiskowe. ODR czynnie uczestniczył  pomocą w wypełnianiu wniosków. Była to forma 

płatna pomocy rolnikom.  Został opracowany cennik usług, który został zatwierdzony przez 

Społeczną Radę Doradztwa Rolniczego działającą  przy Ośrodku w Bratoszewicach oraz 

przez Sejmik Województwa Łódzkiego. 

Opłata  wynosiła od 20 zł do 90 zł w zależności od ilości działek i powierzchni . Na terenie 

powiatu wieluńskiego wypełniono 1570 na 8.100 zobowiązanych. Jest to więc znacząca 

pomoc Ośrodka. 

Inne działania, z których rolnicy mogą korzystać i uzyskiwać środki pomocowe to: 

1/ działanie  dotyczące modernizacji gospodarstw / nabór  wniosków był w styczniu/ 

Przyjętych zostało ok.3900 wniosków na kwotę 2.750 tys.zł. Trwa weryfikacja wniosków. 

Termin następnego naboru nie jest określony. 

2/ od 26 kwietnia do 28 czerwca trwa nabór na działanie : Ułatwienie startu młodym 

rolnikom. Młodzi rolnicy rozpoczynający prowadzenie gospodarstw mogą ubiegać się o 

premie w wysokości 75 tys.zł. 75% z tej kwoty trzeba udokumentować, tj przedstawić 

dokumenty  na co zostały wydane środki w nowym gospodarstwie np.zakup ziemi, maszyn, 

rozbudowę infrastruktury gospodarstwa. Jest to działanie, które jest w trakcie realizacji . 

3/ od jutra rozpoczyna się nabór wniosków na zalesienie gruntów rolnych  oraz gruntów 

innych niż rolne.  

4/ ma być uruchomione działanie – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

5/ Do 15 czerwca jest termin składania wniosków na dopłaty do kwalifikowanego materiału 

siewnego. Rolnicy mogą się starać o zwrot części poniesionych kosztów.  

 

Dyskusja: 

Radna Strózik – czy oprócz kredytów dla rolników są kredyty na utworzenie działalności 

innej niż rolnicza, np. utworzenie placówki przedszkolnej. 

Pan Tobis – należałoby sprawdzić czy taka działalność znajduje się  w wykazie działalności 

gospodarczej dot. programu różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.  Kwota 

zwrotu wynosi do 100 tys. zł. Maksymalna kwota zwrotu wynosi 50% kosztów 

kwalifikowanych. 

Wójt Gminy -  wniosek na prowadzenie przedszkola można składać , ale przez 5 lat placówka 

powinna być prowadzona.  Do tego programu należy podejść rozsądnie i poważnie by nie 

trzeba było zwracać otrzymanych środków z odsetkami. Pan To 

Pan Tobis – zasady dopłat do materiału kwalifikowanego przedstawi pani Agnieszka 

Szmigiel. 

Pani Agnieszka Szmigiel – Wszystkie dokumenty tj. wniosek i faktury dotyczące zakupu 

kwalifikowanego materiału siewnego są odsyłane  do Agencji Rynku Rolnego, Łódź 

ul.Wróblewskiego.  Zazwyczaj odbywa się to  korespondencyjnie, chyba że dotyczy 

udokumentowania, że  wnioskodawca  jest młodym  rolnikiem, przeją gospodarstwo po 

rodzicach  a faktury były wystawione jeszcze na rodziców. Wówczas potrzebny jest akt 

notarialny. 

Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę by faktury były wystawiane w kilogramach, 

decytonach  lub tonach [ponieważ Agencja przyjmuje tylko faktury wystawione w takich 

jednostkach. Zdarza się, że  firmy wystawiają faktury  w innych jednostkach np.opakowanich. 

Stawki dopłat do materiału siewnego są do 1ha obsianego lub obsadzonego materiałem 

kwalifikowanym. Dopłatą objęty jest   materiał kwalifikowany zakupiony jesienią i wiosną. 



Stawka dopłat do zbóż wynosi 100 zł, do roślin strączkowych – 160 zł, do ziemniaków - 500 

zł.  

Wydawane decyzje przez Agencje Rynku Rolnego  na dopłatę do materiału kwalifikowanego 

należy przechowywać przez 10 lat. Jeśli w tym roku rolnik składa wniosek na dopłatę do 

materiału siewnego do wykazuje we wniosku  minimum 3 lata wstecz wszystkie decyzje i 

kwoty w złotych i euro przyznanych dopłat.  Górna granica dopłat wynosi 7,5 tys.zł. 

Od 1 czerwca do 1 sierpnia  Agencja będzie przyjmowała wnioski o zalesienie 

gruntów rolnych.  Dotyczy to  zalesienia gruntów rolnych  oraz gruntów innych  niż rolne.  

Aby  uzyskać pomoc, grunty muszą być w planie zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczone pod zalesienie. Po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Gminy  o przeznaczeniu 

gruntów pod zalesienie rolnik udaje się do placówki Nadleśnictwa, która wykonuje plan 

zalesienia, zgodnie z którym należy dokonać nasadzeń drzew.  / w planie określone jest jakie 

drzewa mają być posadzone, jakie należy wykonać zabiegi pielęgnacyjne itd/.  Jeśli teraz będą 

składane wnioski,  nasadzenie będzie wiosną. 

Pomoc finansowa na zalesienie gruntów rolnych udzielana jest w 3 transzach. Pierwsza z nich 

to wsparcie na zalesienie.  Jest to jednorazowa pomoc i wynosi od 4.160 zł do 6.260 zł. na 1 

ha. Dodatkowo można uzyskać płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego 

ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2.590 zł na  1 ha lub 

6,50 zł za 1 m bieżący wykonanego ogrodzenia.  Ponadto rolnikowi przysługuje  premia 

pielęgnacyjna do hektara zalesionych gruntów,  jest wypłacana co roku przez okres 5 lat i 

stanowi kwotę 970 zł lub 1360 zł na/ha.  Dodatkowo można jeszcze uzyskać płatność na 

zastosowanie przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed 

zwierzyną w wysokości 190 do 700 zł.  

Równolegle z premią pielęgnacyjną rolnik może otrzymać premię zalesieniową. Jest to 

zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, z tytułu przekształcenia gruntów 

rolnych na grunty leśne. Premia zalesieniowa jest wypłacana dłużej niż premia pielęgnacyjna, 

bo można ją otrzymywać nawet przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Otrzymują ją tylko 

ci, którzy udokumentowali, że co najmniej 25% dochodów czerpią z rolnictwa. Kwota  

pomocy przyznanej rocznie w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha. 

 Pomoc na zalesienie gruntów innych niż rolne składa się z 2 transz.: wsparcie na 

zalesienie i premii pielęgnacyjnej. Nie ma w tym mechanizmie premii zalesieniowej, 

ponieważ grunt,  na którym rolnik posadzi las nie jest gruntem wykorzystywanym do 

produkcji rolnej, a więc nie trzeba rekompensować strat w dochodach związanych z 

zaniechaniem na danym gruncie działalności rolniczej. 

Pierwsza transza to wsparcie na zalesienie, czyli jednorazowy ryczałt za poniesione koszty 

zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po 

wykonaniu zalesienia. Kwota pomocy przyznanej w ramach wsparcia na zalesienie wynosi od 

1700 zł do 6260 zł/ha Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zaleconego 

przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 

2590/ha  zł lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia. 

Druga transza to premia pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność do hektara zalesionych 

gruntów, wypłacana przez 5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych 

określonych w planie zalesienia, w tym przede wszystkim: odchwaszczanie, czyszczenie 

wczesne oraz ochronę sadzonek przed zwierzyną. Kwota pomocy przyznanej w ramach 

premii pielęgnacyjnej wynosi rocznie od 970 do 2050 zł/ha. Dodatkowo można również 

uzyskać płatność za  zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków 

ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.   

Decydując się  na uzyskanie dopłat do zalesienia czy materiału siewnego czy innych  rolnik 

bierze na siebie pewna odpowiedzialność, dlatego należałoby przed tym sprawę przemyśleć, 

by później nie było kłopotów.   



My wypełniając wniosek napiszemy to co rolnik nam powie, ale to on pod[pisuje się na 

wniosku.  Nie jesteśmy w stanie stwierdzić  pewnych rzeczy w na polu czy uprawach.    

Pan Tobis – w każdym z działań są korzyści dla rolnika, ale są też obowiązki i zobowiązania .  

Szerzej staraliśmy się omówić te działania, które są aktywne Na zalesienia wnioski można 

składać do od jutra, a na dopłaty na materiał siewny można składać do 15 czerwca. 

Zapraszam wszystkich na nasze szkolenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dyskusja: 

Radny Braliński -  jaka najmniejsza powierzchnia może być zalesiona? 

Pani Szmigiel – po zmianach zalesić można działkę poniżej 50 arów pod warunkiem, że 

szerokość działki musi mieć 20 m. Jeśli są to działki przy lesie działka może mieć 0,10ha. 

Ponadto na gruntach  rolnych  sadzić drzewa można 3 m od granicy, natomiast w  strefie 

leśnej nie ma takiej granicy.  

W planie zalesień nadleśnictwo ustala wszystkie warunki jakie muszą być spełnione. 

Radny Braliński – czy  przepis dotyczący zalesień 3 m od granicy obowiązuje również w 

przypadku zalesień gdy rolnik nie zgłasza się o dopłaty.  

Pani Szmigiel -  mówi o tym ustawa o lasach. Po okresie 5 lat od zalesienia Nadleśnictwo 

przyjeżdża stan lasu i grunt jest przekwalifikowywany. 

Pani Witkowska – czy są dopłaty do sadów ekologicznych? 

Pani Szmigiel – w pakiecie rolno-środowiskowym jest działanie związane z ekologią. 

Składając wniosek rolno-środowiskowy  trzeba zarejestrować się w firmie certyfikującej, 

która zgłasza to swoich jednostek nadrzędnych tzw. EHAS. 

Przy ekologii jest określony minimum 3 letni okres przestawiania się gospodarstwa / zejście z  

z  chemicznych środków  ochrony roślin, nawozów mineralnych/ Gospodarstwo ekologiczne 

podlega całkowitej  kontroli przez jednostki certyfikujące. Co roku badane są produkty, glebę, 

sprawdzane jakie były stosowane środki ochrony roślin i jakie wysiewane nawozy. Za 

sprawdzanie rolnik musi zapłacić. Po 3 latach jeśli inspektor  stwierdzi, że wszystkie warunki 

zostały spełnione przez to gospodarstwo wydawany jest certyfikat. 

Certyfikat ważny jest tylko przez rok. W kolejnym roku  gospodarstwo jest poddawane 

sprawdzeniu i ocenie. 

Dopłata do upraw sadowniczych i jagodowych w okresie przestawiania  wynosi  1800 zł/ha, a 

po okresie przestawiania  wynosi 650 zł do hektara. 

Radny Szkudlarek – kto wydaje pozwolenie na zasadzenie wierzby energetycznej na gruntach 

zmeliorowanych.  

Pan Ziomek  Rafał -  główny specjalista ARiMR. 

Jestem zaskoczony tym pytaniem ponieważ, ponieważ dopłat do wierzby energetycznej 

obecnie nie ma.  Uważam, ze rolnik nie pytał nikogo o pozwolenie, ponieważ jest zakaz 

sadzenia drzew na gruntach zmeliorowanych. Zobowiązuję do  zweryfikowania pytania. 

Pani sołtys Juszczak – co w takim przypadku można zrobić? 

Pani Sekretarz – spór rozstrzyga Starostwo. Wniosek do nas taki wpłynął, przesłaliśmy go do 

Starostwa. Starosta wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o rozstrzygniecie 

sporu kompetencyjnego. Kolegium rozstrzygnęło, że właściwy do rozpatrzenia jest Starostwa. 

Jeśli nastąpiło  naruszenie stosunków wodnych /uszkodzone zostały urządzenia melioracyjne/  

w wyniku posadzenia wierzby energetycznej trzeba wnioski kierować należy do Starostwa. 

Radny Szaniec -  jest to poważny problem. Nie wszystko, że ktoś usunie wierzbę, ale trzeba 

będzie naprawić cały system melioracyjny. Na Brzezinach wierzba jest posadzona na długości 

0,5 km i  szerokości 25 mb. 

Dużo jest rolników, którzy posiadają ziemię a nie płaca składek KRUS. Czy mogą skorzystać 

dopłat np.niskich kredytów. 



Pan Tobis -  przy dopłatach do  kredytów nie ma  przeciwwskazań jeśli chodzi o składkę 

KRUS. Kiedyż było, obostrzenie, że 60% dochodów musi pochodzić z gospodarstwa rolnego  

by móc skorzystać z kredytów preferencyjnych. Obecnie takiego zapisu nie ma. 

Rolnik musi być tylko wiarygodnym kredytobiorcą dla banku i spełnić warunki określone w 

danej linii kredytowej. 

Wójt Gminy – Trochę inaczej jest przy składaniu wniosków do agencji składanych  na 

modernizowanie gospodarstw czy różnicowanie gospodarki, bardzo często potrzeba się 

wykazać, że opłacana jest składka KRUS, aby udowodnić się, że jest się rolnikiem. 

Pan Tobis – przy korzystaniu z działania ułatwienie startu młodym rolnikom jest obowiązek 

ubezpieczenia się w KRUS. 

Radny Bil - Jeśli ktoś korzysta z działania na modernizacje czy młodego rolnika, czy może 

skorzystać z kredytów preferencyjnych np.na zakup maszyn. 

Pan Tobis – ta sama maszyna nie może być dwukrotnie dofinansowana. Jeżeli jest 

realizowane działanie z modernizacji i rolnik chciałby zakupić maszynę za kredyt to  nie 

może skorzystać z dopłat do oprocentowania. Rolnik może skorzystać z kredytów 

pomostowych. Są to kredyty, które oferują banki. Oprocentowanie jest niższe od kredytu 

komercyjnego i o dłuższym okresie kredytowania. 

Ta sama zasada dotyczy zakupu ciągników i maszyn używanych. Podwójne dofinansowanie 

wyklucza się na podstawie oświadczenia sprzedającego. Sprzedający składa oświadczenie 

pod odpowiedzialnością karną, że sprzedawane ciągnik czy maszyna nie były wcześniej 

zakupywane  z udziałem preferencji państwowych. 

Wójt – w każdym wniosku jest  punkt, w którym trzeba wymienić z jakich pomocy rolnik 

korzysta. 

Radna Strózik -  czy dopłaty bezpośrednie będą niższe jeśli rolnik nie ubezpieczył płodów 

rolnych. 

Pan Ziomek R. -  wnioski o dopłaty bezpośrednie  nie są weryfikowane jeśli chodzi o 

ubezpieczenie płodów rolnych. Obecnie  żadnych sankcji z tego tytułu nie ma. 

Radna Gładysz  

– czy są dopłaty do produkcji żywego inwentarza, jeśli ich nie ma , czy są przewidywane? 

-  czy na terenie działania Agencji były wnioski dot. różnicowania działalności innej niż 

    rolnicza, jaki jest to rodzaj, czy zgłaszają się osoby. W jakiej wysokości są dopłaty? 

Pan Ziomek -  

Są 2 działania jeśli chodzi o różnicowanie gospodarki wiejskiej. Są to: 

1/ różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

  skierowane dla  rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą i są ubezpieczeni co 

  najmniej 12 m-cy w KRUS nie tylko jaklo rolnik ale również domownik. Ponadto osoba 

  powinna złożyć wcześniej wniosek o dopłatę obszarową. 

  Podejmowana działalność przez rolników  dotyczy np .naprawy maszyn i urządzeń 

  rolniczych, szycie rajstop, produkcja stołków i wyroby z drzewa. W załączniku do 

  rozporządzenia jest b.dużo działalności, prawie wszystkie. 

  Program ten ma dość jasne zasady. Polega na zwrocie poniesionych kosztów, nie więcej jak 

  50%, maksymalny   zwrot  do 100 tys.zł. 

2/ tworzenie i rozwój   mikroprzedsiębiorstw 

   Jest to program dla przedsiębiorców, ale skierowany na tereny wiejskie. Ma być  

   uruchomiony  w drugiej połowie roku. Z tego programu można uzyskać zwrot do 300 tys.zł. 

   Są określone warunki: 

  - jeśli zatrudnimy 1 osobę możemy uzyskać 100 tys.zł, ale nie więcej jak 50% poniesionych 

     nakładów. 

- przy zatrudnieniu 2 osób  dofinansowanie jest  200 tys.zł., 3 osoby – 300 tys.zł. 



  Często jest tak, że rozporządzenia zmieniają się przed wejściem w życie dlatego stan prawny 

  jakie jest na dziś może się jeszcze zmienić. 

  Przy tym działaniu nie ma obwarowania, że osoba musi być ubezpieczona w KRUS. 

  Program jest dla osób, które już prowadza działalność gospodarczą bądź które chcą 

  rozpocząć. Osoba będzie pewnie musiała być ubezpieczona w ZUS. 

W powiecie wieluńskim wniosków  na  dofinansowanie w ramach tego działania nie ma 

b.dużo wniosków. Czas oczekiwania na zwroty był dość długi ale  osoby otrzymały zwrot 

środków. 

- Ministerstwo obiecuje ,  że województwo łódzkie ma być włączone do dopłat do krów.  O 

innym dofinansowaniu na dzień  dzisiejszy nam nie wiadomo, co nie znaczy , że przy 

ustalaniu budżetu na lata 2014-2020  nie będą przewidziane środki. 

Budżet na lata 2007-2013 jeśli chodzi o Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

jest  wykorzystany naprawdę w dużym stopniu. 

Wójt Gminy  -  czy Agencja będzie kontrolowała wyposażenie gospodarstw w kosze i 

szamba. 

Pan Ziomek -  Jest prowadzony u nas prowadzony program Korzystanie z usług doradczych 

dla posiadaczy lsów i producentów rolnych. 

Każdy z rolników może złożyć wniosek w do Agencji w ramach tego programu. 

Program polega na tym, że producent, rolnik wyda pieniądze na pokrycie 20% + plus Vat 

kosztów kontroli jego gospodarstwa. Kontrole przeprowadzają uprawnione podmioty, miedzy 

innymi WODR. Podczas kontroli jest weryfikowane gospodarstwo pod względem spełnienia 

wszystkich wymogów minimalnych norm, miedzy innym szamba i koszy. 

Kiedyś były kontrolowane gospodarstwa, które miały dofinansowanie w ramach ONW. 

Obecnie kontrola objęte są wszystkie gospodarstwa.  Jeżeli okaże się, że w gospodarstwie nie 

ma szamba, a ścieki wylewane są np.na łąkę,  będą stosowane sankcje. 

Każdy z rolników może złożyć wniosek i wówczas po weryfikacji gospodarstwa przez 

pracowników WODR będzie wiedział czy jego gospodarstwo spełnia warunki. 

Agencja zwraca 80% kosztów kontroli do podmiotu doradczego, a 20% plus VAT pokrywa 

rolnik. 

Jeżeli w gospodarstwie jest tylko produkcja rolnicza koszt przeprowadzenia kontroli wynosi 

ok.1250 zł plus VAT,  przy produkcji zwierzęcej koszt wynosi 2250 zł plus VAT. 

Radna Strózik – co jest z rentami strukturalnymi. 

Pan Ziomek - W roku 2010 było przyjętych 56 wniosków o renty strukturalne. Dla połowy 

wnioskodawców zostały wydane postanowienia, a połowę osób otrzymało decyzje odmowne 

z uwagi na brak środków w budżecie. 

Być może będzie nabór wniosków jeszcze jesienią. 

Radna Strózik – jestem na rencie strukturalnej przy mężu, czy po 60 roku mogę przejść na 

rentę z KRUS. 

Pan Ziomek – jeżeli osiągnie pani wiek emerytalny, może przejść na KRUS z tym, że należy 

przeliczyć co bardziej się opłaca ponieważ  Agencja zmniejszy rentę strukturalną o kwotę 

jaką pani otrzymuje. 

Radna Gładysz istnieją pogłoski, że dopłaty bezpośrednie w następnym roku maja być niższe. 

Czy cos w tej sprawie wiadomo? 

Pan Ziomek – są to informacje niczym nie poparte. Z naszych informacji, dopłaty mają być 

coraz większe. 

Radny Szaniec  

-  jeżeli ktoś posadził las przy drodze gminnej, nie zachował odległości 3 m od granicy. Jakie 

konsekwencje można wyciągnąć wobec takiej osoby? 

-jest założony sad leszczynowy przy granicy. Drzewa się rozrosły, gałęzie przechodzą na 

działkę sąsiada. Czy jest to zgodne z prawem? 



-  został posadzony las z dwóch  stron przy granicy działki, która ma 10 m szerokości. Jakie 

kroki prawne może podjąć ta osoba. 

Pan Ziomek – to pytanie nie jest do Agencji. Jeżeli zostały posadzone lasy z dopłatą Agencji 

restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  to osoba , która nie wykona zalesienia zgodne z 

planem zalesienie, które weryfikuje nadleśniczy, to nie otrzyma pomocy. 

Jeżeli las  zarasta drogę to sprawa należy do Gminy, nie Agencji. 

Radny Bil – czy z programów różnicowania gospodarki wiejskiej może skorzystać młody 

rolnik. 

Pan Ziomek – osoba może skorzystać z dotacji na Młodego Rolnika i może korzystać z 

różnicowania działalności na terenach wiejskich. Jest tylko jeden problem., czy była 

ubezpieczona w KRUS rok wcześniej czy nie. Jeśli była ubezpieczona w KRUS i spełnia 

warunki, że będzie mogła prowadzić działalność i dalej być ubezpieczona w KRUS to 

problemu nie ma / nie przekroczy kwoty dochodu, ub.roku była to kwota 2687 zł zapłaconego 

podatku rocznie/. KRUS ma swoje przepisy, które musi respektować. Natomiast jeśli osoba 

nie była ubezpieczona 12  miesięcy wcześniej w KRUS, to może być problem.  

Radna Witkowska  - znam sytuację, że ktoś w zbożu w granicy posadził drzewa, które są 

duże, a będą  niedługo wielkie. Co z tym fantem? 

Pani Sekretarz Stanek  - na pewno Urząd Gminy nie rozstrzygnie tego problemu na drodze 

administracyjnej. Sprawa podlega pod Kodeks cywilny. Właściciela gruntu należy wezwać 

aby usunął  drzewa. Wezwanie należy wysłać listem poleconym. Jeśli on gałęzi nie obetnie, to 

trzeba go poinformować, że zostaną gałęzie usunięte. Gałęzie należy usunąć w taki sposób 

aby drzewa nie uschły, może  pozwać nas  na drodze cywilnej o odszkodowanie. Jest to 

kwestia prawa cywilnego i sady cywilne rozstrzygają takie  sprawy. 

Pan Ziomek – jeśli drzewa liściaste są w zbożu, to taka osoba nie powinna otrzymać dopłat do 

powierzchni gruntów jaką zajmują drzewa. 

 

Więcej zapytań nie było.  

Przewodniczący Rady podziękował za zapoznanie radnych z tematem i ogłosił 5 minut 

przerwy. 

 

 

P u n k t  8 

 

Zmiany w budżecie gminy na 2011r 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła Skarbnik Gminy 

Zaproponowane na komisjach zmiany w budżecie pozostają bez zmian.  

Po  stronie dochodów  proponuje się zwiększyć dochody  o 228 tys.zł, w tym dochody 

bieżące  o 45 tys.zł i  dochody majątkowe o183 tys.zł . 

W dziale 801- Oświata i Wychowanie, rozdział 801195 - Pozostała działalność zwiększa się 

dochody bieżące  o 45 tys.zł   jako wpływy za pobyt dzieci na obozie. 

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się dochody 

majątkowe  o 183 tys.zł jako refundacja poniesionych wydatków na rekultywację składowiska 

odpadów. 

W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy  oprócz   zmian przedstawionych  na komisjach 

proponuje się w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków majątkowych 

o 200 tys.zł na remont ośrodka zdrowia w Mokrsku. Jest to kwota, którą będziemy zmniejszać 

w dziale 926 – Kultura fizyczna  na zadaniu „Budowa boiska – Orlik 2011”. Kwota poprze- 

targowa jest mniejsza niż planowaliśmy. 



Kwota wydatków  zwiększa się  o 228.000 zł, w tym bieżące o 45 tys.zł i majątkowe o 183 

tys.zł. 

W załączniku inwestycyjnym : 

-  w poz.nr 6 „Przebudowa budynku  komunalnego – Ośrodek zdrowia w Mokrsku” dodaje 

się kwotę 200 tys.zł. Aktualna kwota wynosi 312.300 zł. 

- w poz.16 „Adaptacja projektu typowego w miejscowości Mokrsko w ramach Programu 

„Moje Boisko –Orlik 2012” odejmuje się kwotę 200 tys.zł. i aktualna kwota wynosi 

1.800.334. zł.. 

Są to  wszystkie propozycje zmian w budżecie gminy. 

 

Dyskusja: 

Radny Szkudlarek – proponuję o 5 minut przerwy przed głosowaniem. 

Wójt Gminy –  Jeśli nie będziemy mieli kwoty na remont ośrodka , to nie będziemy mogli 

ogłosić przetargu..  Z Orlika też nie możemy  zdjąć całej kwoty, gdyż nie wiemy do końca jak 

zakończy się procedura przetargowa,  czy umowa zostanie podpisana. 

Do jutra musi być podpisana umowa na  „Szkolne place zabaw w ramach rządowego 

programu „Radosna szkoła”. 

Do 25 maja uważam, że zakończy  się proces przetargowy na Orlika, będzie wiadomo jaka 

kwota pozostanie do rozdysponowania. Do dyskusji pozostanie: 

- czy droga na Jankus w Krzyworzece będzie  budowana czy nie, 

-  Gmina Wieluń zastanawia się czy przystąpić do budowy drogi pomiędzy Kurowem  a 

   Chotowem. Jeśli przystąpią do budowy, to będziemy musieli przeznaczyć środki w kwocie 

   45 tys.zł na budowę drogi po naszej stronie. 

- Powiat chce zakończyć budowę chodnika w Mokrsku, odcinek nie dokończony w roku ub. – 

   kwota 50 tys. zł. 

-  powinniśmy  rozpocząć wykonanie projektów na drogi, 

- pozostaje  do zapłacenia projekt na przebudowę Urzędu Gminy, 

- warto zlecić projekt na modernizacje oczyszczalni. 

radny Piśniak –  czy na szkolne place zabaw jesteśmy w stanie 240 tys. zł wydać z budżetu 

gminy. 

Pani Skarbnik – jest to nasz wkład własny zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Radny Pisniak – w dużym zawieszeniu jest droga na Jankus. Wg kosztorysu droga ma 

kosztować 518 tys.zł. W budżecie mamy kwotę  93 tys.zł. Do znalezienia pozostaje kwota ok. 

430  tys.zł. , która najprawdopodobniej  będzie z oszczędności poprzetargowych z Orlika. 

Wójt Gminy – innych możliwości na dzień dzisiejszy nie widzę. 

Radny Szkudlarek – składam wniosek aby każdą pozycję zmian  w budżecie głosować 

oddzielnie. 

Przewodniczący Rady – czy radni są zgodni aby głosować oddzielnie? 

Radny Szaniec – Wydaje mi się za niecelowe głosowanie nad zadaniami, które przyjęliśmy 

już do budżetu. Są już wykonane niektóre projekty i odłożymy je teraz do szafy. 

Radny Głąb  - w zadaniach inwestycyjnych zmiana  dotyczy przesunięcia 200 tys.zł. z Boiska 

Orlik na Ośrodek zdrowia w Mokrsku oraz przeznaczenia 241 tys.zł na Radosną Szkołę.. 

Pozostałe zadania były już głosowane i nie widzę potrzeby głosowania jeszcze raz. 

Radny Szkudlarek -  jest jeszcze trzecia zmiana dotycząca modernizacji strażnicy w Ożarowie 

kwota 12 tys.zł. To nie było głosowane. 

 

Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy 

 

Po przerwie: 

 



Przewodniczący Rady: przystępujemy do głosowania: 

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie jeszcze raz każdej zmiany, które kolejno będziemy 

głosowali. Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawi projekt uchwały, którą 

przegłosujemy w całości. 

Pani Skarbnik: 

1.Dział 926926 – Kultura fizyczna, rozdział obiekty sportowe zmniejsza się o 200 tys.zł.     Są   

   to środki z zadania Moje boisko – Orlik 2011. 

    Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zmniejszeniem środków na zadaniu Moje 
    boisko-Orlik 2011 o 200 tys.zł. 
2. W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa  zwiększa się wydatki majątkowe o 200 tys.zł z 

    przeznaczeniem na przebudowę budynku komunalnego, ośrodek zdrowia w Mokrsku. 

    Radni jednogłośnie przychyli się do przedstawionej propozycji zmian. 
3. W dziale 801 – Oświata i Wychowanie  zwiększa się wydatki bieżące o 45 tys.zł i wydatki 

    majątkowe o 199.482 zł. 45 tys.zł jest to kwota z odpłatności za wypoczynek dzieci na 

   obozie z przeznaczeniem na ich utrzymanie.  Natomiast kwota 199.482 zł są to środki 

   brakujące do 50% naszego wkładu na szkolne place zabaw w ramach programu „Radosna 

   szkoła”. 

   Rada przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  przychyliła się do 
  przedstawionej    propozycji zmian. 
4.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Ochotnicze 

   straże pożarne  zwiększa się wydatki bieżące o 12 tys.zł z przeznaczeniem na remont 

   strażnicy OSP w Ożarowie /przygotowanie pomieszczeń do Sejmiku Teatrów Wiejskich i 

   dożynek. 

Radny Szkudlarek -  moim zdaniem jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Zarzuciłbym tutaj 

niegospodarność. Grzybobójczy środek kosztuje 17 zł, a Wy doprowadziliście  do tego, że 

grzyb powstał.    Za rok planowana jest przebudowa remizy.  

Kwotę, która jest planowana na to zadanie proponuję przeznaczyć na siatkę /piłko-chwyty/na 

boisko w Komornikach. Piłka z małego boiska wpada na nowe boisko. Dzieci biegają i 

niszczą nowo posianą trawę. 

Radna Grześlak – Sala w  OSP Ożarowie rzeczywiście  wygląda nieciekawie. Czy kwota 12 

tys.zł jest wystarczająca, czy może się zwiększyć. 

Wójt Gminy – jest przygotowany kosztorys dotyczący remontu. My nie robimy większych 

remontów bez rozpoznania kosztów.  Zdarza się , że  koszty wzrastają np.w Chotowie kwota 

się zwiększyła. . W większości przypadków  różnic nie ma. 

Biorąc pod uwagę sugestie gdzie powinny odbywać się różne imprezy, to jeżeli nie będzie 

zaangażowania  mieszkańców w innych  miejscowościach  jak jest w Ożarowie, to żadnych 

imprez nie zrobimy lub zrobimy ale Gmina będzie musiała dużo więcej przeznaczyć środków. 

Środki jakie Gmina przeznacza na Sejmik Teatrów Wiejskich są w bardzo minimalnej 

kwocie. Społeczność sama chce się angażować. Przyjęcie gości w każdym  innym miejscu 

wiązałoby się również  modernizacja pomieszczeń. 

 Nie prawdą jest, że za rok będziemy modernizować remizę w Ożarowie, ponieważ nie 

wiadomo czy będą  ogłoszone konkursy i można będzie pozyskać środki i czy nas będzie w 

ogóle stać na inne inwestycje oprócz kanalizacji, termomodernizacji szkoły i remontu ośrodka 

zdrowia w Mokrsku.  Może  w  ogóle nie będziemy jej remontować. 

Impreza, która odbywa się w Ożarowie zasługuje na to aby odbywała się w lepszych 

warunkach niż dotychczas. 

Radna Grześlak – w ramach 12 tysięcy będą odnawiane tylko ściany czy będzie wymiana 

sprzętu. 

Wójt Gminy -  Pomieszczenia będą malowane na nowo. Będzie to robiła firma, która 

malowała biblioteki. 



Radny Mielczarek – byłem przeciwny budowie placów zabaw przy szkołach. Byłbym 

naprawdę nie w porządku  w stosunku do mieszkańców Mokrska głosując inaczej. 4 

miejscowości mają place zabaw. Mokrsko największa miejscowość na terenie Gminy nie ma 

placu zabaw. Nie  wierzę, aby 6 arów  pola  przy szkole nie znalazło się pod plac zabaw.  Przy 

szkole jest plac o powierzchni 25 arów. Nie przekonuje mnie, że ma być prowadzona 

rozbudowa szkoły.  Nie jestem przeciwny placom zabaw przy innych szkołach, ale uważam, 

że można pogodzić rozbudowę z placem zabaw. Trzeba tylko chcieć. 

Za przeznaczeniem 12 tys.zł na remont  sali OSP w Ożarowie głosowało 9 radnych, 
przeciw było 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady  poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/49/11 w sprawie zmian w budżecie gminy przy 1 
głosie wstrzymującym się. 
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Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 

   a/ nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko 

 

pan Piśniak Arkadiusz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy przedstawił opinię Komisji z dnia 27 

maja 2001r dotycząca wniosków o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko. 

/ opinia w załączeniu/ 

Dyskusja 

Radny Szaniec – ja na komisji wstrzymałem się od głosu.  

Uważam, że regulamin powinien być wcześniej zmieniony i opracowany. Czy regulamin jest 

uchwalony przez Radę Gminy. Jak przepisy prawne  stanowią? 

Przewodniczący Rady –  Regulamin przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Mokrsko został  uchwalony przez Radę Gminy. Biorąc dotychczasową historię nadawania 

tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko,  to w okresie od 2003r  zostały nadane 3 

wyróżnienia. Komisja proponuje aby wprowadzić do regulaminu zmianę, że Rada Gminy 

nadaje tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko tylko raz w roku  i jednocześnie 

powołuje się na niego.  Jeżeli wprowadzimy ten punkt, to obligatoryjnie co roku musimy 

nadać komuś ten tytuł. Obecnie obowiązuje regulamin z 2003r. Tytuł Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Mokrsko przyznaje się  za szczególne  wyróżnienie.  

Moim zdaniem te osoby zasługują na wyróżnienie, są już w starszym wieku . Gdybyśmy   co 

roku wybrali jedną z tych osób, to moglibyśmy nie zdążyć przyznać im  tego tytułu. Obecny 

regulamin nie przewiduje, że tylko w jednym roku ma być wyróżniona jedna osoba. 

Pani Sekretarz – w tej chwili obowiązuje regulamin z 2003r, gdzie ma takich ograniczeń. W 

oparciu o niego  winien być nadawany tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko. 

Proponowałabym wnioski jakie są rozpatrzyć wg regulaminu jaki jest obecnie., a później 

Regulamin można zmienić. 

Radny Piśniak -  trzy punkty jakie zostały zawarte w opinii można interpretować jako całość, 

a można oddzielnie. Ja interpretuję je oddzielnie. Może komisja  „wyszła  przed szereg”, ale 

komisja chciała nadać temu wyróżnieniu szczególną rangę. Szczególna ranga będzie, jeżeli to 



wyróżnienie otrzyma elitarne,  bardzo wąskie grono osób. Nie jest tak , że komisja powołuje 

się na punkt regulaminu, którego jeszcze nie ma. Efektem posiedzenia komisji było, aby  w 

roku 2011 tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko nadać p.Bralińskiemu  

Stanisławowi. 

Wójt  Gminy – wprowadzenie takiego zapisu do regulaminu pewne sprawy ogranicza. Nie 

znaczy też, że regulamin jaki był powodował, że co roku  nadawano tytuł Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Mokrsko.  W ubiegłej kadencji była uhonorowana tylko 1 osoba. 

Radny Braliński – w imieniu ojca chciałem podziękować za  nominowanie jego osoby do 

nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko. Regulamin określa kto zgłasza 

wnioski. Moim zdaniem  regulamin należałoby utrzymać.  Może się zdarzyć, że w jednym 

roku należałoby uhonorować  2 osoby. 

Radny Szaniec – wszyscy znamy osoby nominowane . Ja proponuję przegłosować  wszystkie 

kandydatury. 

Radny Szkudlarek – po co Komisja się zbierała i opiniowała wnioski. Jej członkowie 

debatują, wypracowują opinię a my dzisiaj ponownie mamy jeszcze oddzielnie głosować.  

Radna Gładysz – popieram radnego Szkudlarka. Być może wszystkie te osoby zasługują na 

wyróżnienie, ale Komisja zaopiniowała pozytywnie kandydaturę p. Bralińskiego Stanisława, 

długoletniego sołtysa, która  najbardziej   zasługuje  na wyróżnienie, nie ujmując niczego 

pozostałym kandydatom. 

Ja uważam, że jest bezsensowna teraz dyskusja, jeśli komisja tak zdecydowała. 

Radny Piśniak  - komisja wypracowała wspólne stanowisko. W jednym z punktów zawartych 

w opinii jest zapis „ komisja uznaje, że każda z 4 osób zasługuje na to wyróżnienie” Naszym 

zamiarem było aby to wyróżnienie, nominacja nadania honorowego obywatelstwa Gminy 

Mokrsko  było najwyższym wyróżnieniem w Gminie. Nie chcieliśmy robić masówki z 

nadawania  tego wyróżnienia. Jeżeli każdy zgłoszony wniosek byłby akceptowany mogłoby 

do takiej sytuacji dojść. 

Przewodniczący Rady – są 4 wnioski i każdy należy przegłosować. 

Radca prawny -  z regulaminu wynika, ze Komisja opiniuje wniosek i przedstawia do Radzie 

Gminy, czyli opinia nie jest wiążąca. Rada może podjąć decyzję jaką uzna za stosowną. 

Radna Witkowska – czy możemy głosować, że wybieramy jedną kandydaturę czy więcej? 

Radny Głąb – na komisji uznaliśmy aby wybrać1 osobę. Wszyscy uważamy że osoby 

zgłoszone są godne uhonorowania. 

Przewodniczący Rady -  w tej chwili obowiązuje regulamin z 2003r. 

Radna prawny – uchwała z 2003r o zatwierdzeniu regulaminu nie była ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym. Są jednak wyroki NSA, że regulamin należy  opublikować. 

Radny Piśniak – chciałbym zweryfikować opinie Komisji i tak: Komisja Oswiaty po 

przeprowadzonej dyskusji postanowiła: 

- uznać, że każda z wymienionych osób swoja praca na rzecz gminy Mokrsko oraz 

środowiska w którym działa spełnia wymogi predysponujące  do wyróżnienia, 

-  biorąc pod uwagę dotychczasową historie przyznawania tytułu honorowego obywatelstwa 

gminy Mokrsko oraz chcąc nadać temu wyróżnieniu szczególna rangę,  komisja Oświaty 

wnioskuje o przyznanie w roku 2011 tytułu Honorowego Obywatelstwa panu Stanisławowi 

Bralińskiemu. 

Przewodniczący Rady: przystępujemy do głosowania, proszę o przedstawienie projektu 

uchwały: 

1/ kto jest za nadaniem tytułu honorowego obywatelstwa Gminy Mokrsko panu Stanisławowi 

    Bralińskiemu. 

    Wszyscy radni głosowali „Za” 



Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IX/50/11 w sprawie przyznania 
nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko panu Stanisławowi 
Bralińskiemu. 
2/ Kto jest za nadaniem panu  Wandzie Majtyka tytułu Honorowego obywatelstwa Gminy 

    Mokrsko 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/51/11 w sprawie przyznania nadania 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko  przy 7 głosach „Za” i 4 głosach 
„przeciw” 
3/ Kto jest za nadaniem Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko panu Stanisławowi 

Wróbel 

  Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/52/11 w sprawie przyznania nadania 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko  przy 8 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” 
4/ Kto jest za nadaniem Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko panu Józefowi 

Rybskiemu? 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/53/11 w sprawie przyznania nadania 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko  przy 6 głosach „za” i 5 głosach „przeciw” 
 

 

b/ ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 

przez Gminę Mokrsko, 
  

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii z wspólnego posiedzenia Komisji . 

Radny Piśniak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, 

Prawa i Porządku Publicznego przedstawił opinię Komisji /opinia w załączeniu/. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący poprosił Komisje Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IX/54/11   w sprawie ustalenia opłaty 
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 
Mokrsko  
 
 c/ zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla logopedów i psychologów zatrudnionych w szkołach i 

placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii z wspólnego posiedzenia Komisji . 

Radny Piśniak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, 

Prawa i Porządku Publicznego przedstawił opinię Komisji /opinia w załączeniu/. 

 

Dyskusja: 

Radny Szaniec  - czy logopeda i psycholog ma być w każdej szkole czy 1 na terenie gminy. 

Jeśli w każdej szkole, to musimy się liczyć z obciążeniami finansowymi 

Wójt Gminy  zgodnie z obecnie obowiązującego rozporządzenia w każdej szkole powinien 

być zatrudniony logopeda i psycholog. Stosunek pracy musi być nawiązany w każdej szkole.. 

Ilość godzin jest do dyskusji, w projekcie uchwały ilość godzin dla logopedy i psychologa 

została określona na 24 godziny. 



Czy będzie to 1 osoba w kilku szkołach to się okaże. Będzie problem aby znaleźć 

psychologów. Dyrektorzy na spotkaniu mówili, że sprawę logopedów rozwiążą na bazie 

kadry, która jest w szkole. Jeśli chodzi o psychologa trzeba szukać  osoby. 

Jeżeli będzie psycholog i logopeda od 1 września to środków finansowych przez 3 m-ce nie 

otrzymamy. W przyszłym roku  dopiero subwencja oświatowa może wzrosnąć o ich 

wynagrodzenie. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IX/55/11 w sprawie zasad obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla logopedów i psychologów zatrudnionych w szkołach i 
placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko 
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Zapytania, interpelacje i wolne wnioski 

 

 

 

 

 

 

Radny Szkudlarek  

-  ciekawi mnie wyjazd do Włoch. Jakie kryteria pan Wójt przyjął, że aż 4 osoby z Ożarowa  

zostały wytypowane. Jaki koszt  ponosi Gmina w związku z wyjazdem? 

Wójt Gminy – jeśli chodzi o wybór, to jest to wyjazd osób-reprezentantów, którzy działają 

aktywnie.  Osoby, które jadą reprezentują działające zespoły na terenie gminy, a jeśli chodzi o 

Słupsko Klub Seniora. Z Ożarowa jedzie pan Majtyka Grzegorz , który jest Przewodniczącym 

Rady i zarazem członkiem orkiestry dętej, pan Tomasz Majtyka jest członkiem kapeli 

ludowej, pani Placek Elżbieta jest członkiem zespołu obrzędowego,   pani Gniłka Halina 

reprezentuje młodzieżowy zespół obrzędowy. Natomiast  z Mokrska jedzie pani Wlazła 

Barbara z zespołu Dworzanki, z Chotowa pani Kasia Kowalska z zespołu Włościanie. 

Sprawa kosztów – jest to projekt, który będzie refinansowany, czyli wszystkie wydatki 

zostaną nam przy rozliczeniu  bezpośrednio z Brukseli zwrócone. Cały projekt kosztuje 42 

tys.zł. 

Będą jeszcze wyjazdy na Cypr, do Hiszpani i na Łotwę. Założyliśmy, że do 10 osób z gminy 

weźmie udział w  poszczególnych wyjazdach. W ramach współpracy w przyszłym roku nasza 

Gmina będzie gościła przedstawicieli wymienionych państw.  

Radna Witkowska – czy w tym roku będzie jeszcze jakiś wyjazd? 

Wójt Gminy – w tym roku będzie jeszcze wycieczka na Cypr. Każda Gmina sama wyznacza 

termin. My zapraszając przedstawicieli z gmin zagranicznych będziemy musieli wybrać 

okres, który spowoduje, że będzie co pokazać /np.  gdy będzie Sejmik Teatrów Wsi Polskiej/. 

Radna Gładysz – czy pismo Rady Parafialnej z Chotowa zostanie pozytywnie załatwione? 

Wójt Gminy – postaramy się to wykonać, tylko kwestia czasu. Mamy zatrudnionych 8 

pracowników na robotach publicznych, którzy zostali przyjęci do pracy do usuwania skutków 

powodzi. Musimy się wykazać pracami na rowach. 



Nie będzie to zadanie bez ponoszenia kosztów. Samo położenie zerwanej warstwy starej 

nawierzchni asfaltowej nic nie da. Trzeba przesypać ją piaskiem, kamieniem i uwalcować. 

Nie będzie  jednak  dużo tego materiału. 

Radny Bil – wnioskuję o dołożenie 3 rur na  przepuście na drodze w Krzyworzece w kierunku 

Żłobisk za posesją p.Sokoła .  Przejazd jest za wąski. Dwoma przyczepami nie można 

wjechać na pole. Podobna sytuacja jest na  Kośniku. Rury na końcu drogi są załamane, a 

ponadto poprzeczna droga jest b.wąska i nie można wjechać większym sprzętem. Należy 

również dołożyć rury. 

Radna Witkowska -  zgłosiła wniosek o wyrównanie drogi dojazdowej do pól w Mokrsku 

/pierwsze pastwy, odchodzącej w prawo i w lewo  za krzyżami/ . 

Radna Szkudlarek – ponowił interpelację w sprawie naprawy studzienki kanalizacji burzowej 

na Pasterniku koło p.Curyły. Woda płynie obok studzienki. 

Radny Pietras -  mieszkańcy Towarzystwa nie są zadowoleni z naprawy drogi. Kamień na 

drogę został posypany nierównomiernie, porobione są górki. W niektórych miejscach w ogóle 

nie był sypany. Droga jest b.nierówna.  

Radny Braliński   

- zgłaszam interpelacje w sprawie naprawy drogi na Motylu , /od Kolonii przez Motyl  do 

p.Dąbrowskiego/. Nie uzupełnione    są ubytki w nawierzchni 

- ponawiam interpelację w sprawie uporządkowania nieruchomości po p.Bednarku 

Władysławie  przejętej przez Gminę. Jest wytyczony na Motylu szlak rowerowy. Dużo ludzi 

tam przystaje  i fotografuje ten domek. Są   prawdopodobnie   wykonane już ławki. Uważam, 

że należałoby coś w tej sprawie zrobić. 

Radny Szaniec  

- czy  coś zostało zrobione jeśli chodzi o przystanek PKS na Morzykobyle  oraz czy 

Generalna Dyrekcja Dróg wypowiedziała się na temat przebudowy tego odcinka drogi 

-  czy została naprawiona droga za p.Wieczorek w Ożarowie 

Wójt Gminy 

- jeśli chodzi o drogę za p.Wieczorek, to przyznam się, że  nie wiem czy została już 

naprawiona 

- w sprawie drogi na Morzykobyle rozmawiałem z p.Orłem   Kierownikiem Rejonu Dróg w 

Wieluniu. Na razie nie otrzymali żadnych środków z budżetu centralnego na takie inwestycje. 

Jeżeli otrzymają,  obiecał że będzie zabiegał aby do zadanie wykonać. 

Na dzień obecny Urząd Gminy wyremontował i pomalował przystanek PKS oraz trwają prace 

na drodze na  Kocilewie i Morzykobyle. 

Sołtys Szewczyk  

– zwrócił się z zapytaniem kiedy będą naprawione dziury w drodze powiatowej od Turowa do 

Słupska. Pan Wicestarosta Kieler mówił na jednej z sesji, że trzeba cierpliwie czekać, ale nam 

już cierpliwość się kończy. 

- na Wygodzie pół drogi na moście się zapadło. Niedługo most się zarwie. 

Wójt Gminy 

- nikt nas nie informował kiedy będą łatane dziury w na drodze powiatowej Turów-Słupsko. 

Będziemy dzwonić. 

-  jeśli chodzi o dziury na drodze gminnej, to sami nie jesteśmy tego naprawić. 

Rozmawialiśmy z firmą LARIX aby pouzupełniali ubytki w  nawierzchni asfaltowej. Dotyczy 

to również  fragmentu drogi to szkoły w Ożarowie. 

Pani Sołtys Czart – zgłaszam wniosek o naprawę drogi powiatowej Chotów-Mokrsko.  

Radna Witkowska – po raz trzeci wnioskuję o obniżenie pokrywy na studzience kanalizacji 

burzowej na zakręcie drogi do Ożarowa. 



Radny Szaniec – na zebraniu wiejskim była podnoszona sprawa naprawy drogi 461 w 

Ożarowie / odwodnienie i założenie przepustu/. Rada Sołecka przeznaczyła środki na zakup 

rur na tą drogę.  

Radny Szkudlarek –  radni zgłaszają wnioski na sesji czy komisji. Zbliża się czerwiec a 

większość z nich nie jest jeszcze zrealizowanych . Czy mamy je ponownie zgłaszać. 

Wójt Gminy – wnioski są realizowane w miarę naszych możliwości. Na pewno wszystkie nie 

będą wykonane. Mamy ograniczenia sprzętowe a ponadto dopiero 12 maja rozpoczęły się 

prace w ramach robót publicznych.  Nie stać nas na wynajmowanie sprzętu ani na zlecanie 

wykonanie prac firmom zewnętrznym.  

Na pewno wszystkich postulatów czy wniosków nie jesteśmy w stanie zrealizować, ponieważ 

jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych i finansowych.  

Radna Szkudlarek – były zakupywane znaki. Zgłaszałem wniosek o postawienie znaku 

„droga z pierwszeństwem przejazdu „  na drodze wjazdowej do szkoły / obok kościoła/. Zimą 

był tam wypadek. Ponawiam wniosek. 

 

 

P u n k t  11 

 

Zamknięcie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady, stwierdził wyczerpanie się porządku obrad , podziękował wszystkim 

za udział i następnie zamknął obrady IX sesji Rady Gminy Mokrsko. 

 

 

 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część 

protokółu: 

 

 

      

Lp. 

 

Nr uchwały 

w sprawie 

1. IX/49/11 Zmian w budżecie gminy na 2011r 

2. IX/50/11  Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko  

p.Stanisławowi Bralińskiemu 

3. IX/51/11 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko  pWandzie 

Majtyka 

4. IX/52/11 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko  

p.Stanisławowi Wróbel 

5. IX/53/11 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko  p.Józefowi 

Rybskiemu 

6. IX/54/11 ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne prowadzone przez        Gminę Mokrsko 

7. IX/55/11 zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli zajmujących  stanowiska kierownicze oraz 

ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin        zajęć 

dla logopedów i psychologów zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, 

 

Na powyższym protokół zakończono i podpisano:   



 

 Protokółowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Jędrzejak        Grzegorz Majtyka  

 

 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

1.Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 –  

2.Podjęte uchwały od Nr IX/49/11 – nr IX/55/11 

3.Załączniki jak niżej: 

 


