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P R O T O K  Ó Ł   Nr XXVI/2012 

 

z  sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 24 października 2012 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko pod przewodnictwem pana Marcina Głąba – 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

 

Ustalona liczna radnych  - 15 

Faktyczna liczba radnych  - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji -  15 

 

Radni Rady Gminy obecni na sesji: 

1. Bil Zenon  

2. Braliński Zbigniew 

3. Chwaliński Dominik 

4. Gładysz Irena 

5. Głąb Marcin 

6. Grześlak Grażyna 

7. Kmiecik Sabina 

8. Majtyka Grzegorz 

9. Mielczarek Marek 

10. Pietras Marek 

11. Piśniak Arkadiusz 

12. Strózik Teresa 

13. Szaniec Wojciech 

14. Szkudlarek Zbigniew 

15. Witkowska Małgorzata 

  

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 

2. Małgorzata Stanek  - Sekretarz Gminy 

3. Renata Nagła  - Skarbnik Gminy 

4. Arkadiusz Gmur  - Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

                                                komunalnej 

5.Halina Gniłka  - Dyrektor ZSiP w Ożarowie 

6.Aneta Słowik   - Dyrektor ZSiP w Komornikach 

7.Małgorzata Kieler   - Dyrektor ZSiP w Krzyworzece 

8.Krzysztof Hull   - Dyrektor ZSiP w Mokrsku 

9.Danuta Piasecka  - Dyrektor PSP w Chotowie 

10. Sławomir Rajch  - Redaktor Naczelny Kulisy Powiatu  

11. Damian Langner  - Dziennikarz Kulisy Powiatu 

12.  Jolanta Juszczak - sołtys sołectwa Ożarów 

13.  Agata Rzeźnik - sołtys sołectwa Brzeziny 

14.  Elżbieta Ciura - sołtys sołectwa Mątewki 

15.  Adam Szewczyk - sołtys sołectwa Słupsko 

16. Wiesława Czart - sołtys sołectwa Chotów 

17. Grażyna Ptak  - sołtys sołectwa Jasna Góra 

18. Genowefa Wolna  - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 

19. Danuta Komor - sołtys sołectwa Mokrsko II 

20. Paulina Kubowicz - mieszkanka m. Ożarów 

21. Katarzyna Matys - mieszkanka m. Ożarów 
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22. Paweł Antoniewicz – mieszkaniec m. Ożarów 

23. Joanna Antoniewicz – mieszkanka m. Ożarów 

 

Ogółem w obradach XXVI sesji udział wzięło 38 osób. 

 

Porządek obrad sesji: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Gminy. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wystąpienie mieszkańców Ożarowa. 

6. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2011/12 oraz wyniki sprawdzianu i egzaminu 

w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

7. Zapytania do comiesięcznego sprawozdania Wójta Gminy. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) podziału Gminy Mokrsko na stałe obwody głosowania; 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko dla terenów do lokalizacji farmy wiatrowej 

w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Chotów, gm. Mokrsko; 

c) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mokrsko, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokrsko oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

9. Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Mokrsko 

z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

P u n k t  1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Radny Marcin Głąb, Wiceprzewodniczący Rady – otworzył XXVI 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 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady – do porządku obrad XXVI sesji jaki został przesłany radnym 

łącznie z zaproszeniem na sesję proponuję wprowadzić punkt: 
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1/ przed sesją na moje ręce wpłynął wniosek mieszkańców Ożarowa o dołączenie do planu 

    obrad sesji Rady Gminy punktu dotyczącego przedstawienia informacji nt. farm    

    wiatrowych. 

Punkt ten proponuję wnieść po Powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków, natomiast punkt 

„Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2011/12 oraz wyniki sprawdzianu i egzaminu 

w szkołach podstawowych i gimnazjum” przed punktem „Zapytania do comiesięcznego 

sprawozdania Wójta Gminy”. 

 

Czy do przedstawionego porządku obrad XXVI sesji są jakieś uwagi? 

 

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy. 

 

 

P u n k t   3 

 

Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Gminy 

 

Protokoły z  XXIV i XXV sesji  były wyłożone na sali obrad przed sesją. Do protokołów nie 

wniesiono uwag, zostały przyjęty bez odczytywania. 

 

 

 

P u n k t   4 

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Dominika Chwalińskiego, Marka 

Pietrasa i  Arkadiusza Piśniaka. Jako przewodniczącego Komisji wyznaczono radnego Marka 

Pietrasa. 

 

Rada Gminy zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przyjęła jednogłośnie.  

 

 

 

P u n k t  5 

 

Wystąpienia mieszkańców Ożarowa 

 

 

Głos zabrała Pani Paulina Kubowicz –  bardzo się cieszę i dziękuję za udostępnienie 

możliwości głosu. Jestem mieszkanką Ożarowa od czterech lat. Jestem magistrem ekonomii, 

pracuję w banku od ponad 10 lat, od 7 lat jestem na stanowisku kierowniczym. W sprawach 

wiatraków sama zgłębiam wiedzę i to co dzisiaj państwu przedstawimy jest to nie tylko moja 

praca ale naprawdę ludzi, którzy się na tym znają i wiedzy poszukali w naszej społeczności 

Ożarowa. Zanim to zrobię przedstawię państwu informacje, które proszę wziąć ze sobą do 

domu żeby się zapoznać /informacja w załączeniu/. Nasze wystąpienie będzie trwało ok. pół 

godziny o co prosiliśmy i mam nadzieję, że się w tym czasie zmieszczę. Badania a właściwie 

to co dzisiaj zostanie powiedziane z naszej strony opieramy na dwóch bardzo ważnych 

dokumentach, przede wszystkim opracowanie z Senatu „Energia wiatrowa a społeczności 

lokalne”. Na tym opieram swoją wypowiedź a także na drugim dokumencie tj. „Elektrownie 
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wiatrowe a zdrowie, wyniki międzynarodowych badań”, jest to stan na koniec 2009 roku 

opublikowane we Wrocławiu w lutym 2010 r. Na ten moment jak najbardziej świeże 

opracowania i będę się posiłkowała tymi dwoma dlatego, że są to naukowe badania 

udowodnione a z drugiej strony leży to w naszej Kancelarii Senatu w naszym rządzie więc nie 

są to jakieś mrzonki ani wyciągnięte z rękawa argumenty. Złożyliśmy wniosek i mam 

nadzieje, że dzisiaj tutaj głosowanie się odbędzie nad tym, żeby odroczyć głosowanie na 

temat planu zagospodarowania przestrzennego i podkreślę, bo tutaj ukłon w stronę p. Wójta,  

że zrezygnował z naszych miejscowości aczkolwiek w naszej petycji jest cała gmina 

Mokrsko. Bardzo proszę żeby państwo przemyśleli nad odroczeniem głosowania po to, żeby 

poinformować dokładnie ludność co to są farmy wiatrowe i jakie ze sobą niesie ryzyko. To co 

chcę pokrótce powiedzieć za chwilę powie też ktoś inny, osoba która się na tym zna. Jest to 

lekarz neurochirurg z Poznania pan. prof. Jurkiewicz. Będzie mówił przede wszystkim o tym 

co macie na kartce, jak hałas niszczy zdrowie, jak efekt migotania niszczy ludzi i jak 

infradźwięki wpływają na zdrowie człowieka. Wystąpienie będzie trwało ok. 13 minut 

i proszę o skupienie bo być może będziemy oglądać to po raz pierwszy i może po raz ostatni. 

/wystąpienie stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Pani P. Kubowicz – usłyszeli państwo w tej sprawie stanowisko lekarza. Chciałam podkreślić 

rzeczy, o których mówił na końcu czyli o tym, że do tej pory nie ma prawnych uregulowań 

jak daleko ma być farma wiatrowa, jak daleko ma być wiatrak od zabudowań. Z biegiem lat z 

czasem jeżeli ludzie dowiadują się o pewnych rzeczach wzrasta świadomość, jak najbardziej 

tendencje są do wydłużania odległości od farm wiatrowych. Chcę podkreślić o spadku cen 

ziemi w okolicach farm wiatrowych bo nikt tej ziemi nie chce kupić a co więcej tam się nie da 

wybudować. Nikt nie przyjeżdża na wypoczynek, robi się tzw. pustynia i nie mówię 

z własnego doświadczenia, bo ja dzięki Bogu jeszcze nie mieszkałam blisko farmy wiatrowej. 

Wczoraj u nas był pan ze Stawu, który był gościem naszego zebrania wiejskiego w Ożarowie. 

Mówił tak, że na samym początku jak się dowiedzieli o wiatrakach ucieszyli się, niektórzy 

chcieli wiatraki. Nie wiedzieli co to jest wiatrak, nie mieli świadomości co to jest. Nie mieli 

świadomości nawet wtedy kiedy wykopywali doły pod fundamenty, a nawet wtedy kiedy już 

stały ale jeszcze nie chodziły. Przytoczę jego wypowiedź i jest tutaj kilka osób, które wczoraj 

na zebraniu były więc potwierdzą, że jest to prawda albo ewentualnie zaprzeczą. Postaram się 

słowo w słowo powiedzieć. Był kiedyś u znajomego usiadł na tarasie a znajomy powiedział: 

„chodź zobacz jaki ja mam tutaj piękny widok” - wiatraki jeszcze wtedy nie chodziły. Mówił 

„zobacz ja tu mogę restaurację zrobić, kawiarnię”. Jak wiatraki zaczęły chodzić to on teraz 

szuka kupca na ten dom, chce go sprzedać bo nie może spać. Musiał sypialnię przenieść do 

innego pokoju w całkowicie innym kierunku teraz śpi, żeby po prostu tego nie słyszeć. Okna 

nie można otworzyć w ciągu dnia, to jest non stop ten sam szum jak szuflowanie zboża, 

można to nazwać różnie. Wiecie jak chińczycy wykańczali ludzi? Kapali kropla po kropli 24 

godz. na dobę, non stop. Zastanówmy się czy chcemy mieć dokładnie coś takiego, 

bo będziemy się wykańczać nie przez wodę tylko przez farmy wiatrowe, które będą nam 

szkodzić. Nie tylko nam, bo ktoś może powiedzieć, że ma jeszcze tylko 20-30 lat życia ale ja 

mam dzieci a te dzieci będą chciały mieć dzieci. Jeżeli dzisiaj radni za pomocą planu 

zagospodarowania przestrzennego wpuszczą firmy wiatrakowe to za przeproszeniem jak te 

barany na rzeź idziemy, bo cała ludność idzie z wami. Teraz będzie drugie wystąpienie, 

będzie w całości i trwa ok. 7 min. /wystąpienie stanowi załącznik do protokołu /. 

 

Pani P. Kubowicz – dźwięki, które są słyszalne to wszyscy wiemy, decybele są nawet 

mierzone. Infradźwięki to są dźwięki nie słyszalne dla ucha ludzkiego, są poniżej 20 Hz. One 

najbardziej niszczą organizm, od wewnątrz komórkę uszkadzają a jak to wygląda dostaliście 

w materiałach. Nawet oskrzeliki człowieka są pokazane jaka następuje ich destrukcja po 5 tys. 
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godzin pracowania takiej elektrowni gdzie infradźwięki działają i rozbijają komórkę od 

środka. Są to badania naukowe na temat ludzi, bo to nas powinno najbardziej interesować, ale 

nie ukrywam, że tu jest teren rolniczy. Czy myślicie, że jak na ludzi działa to na zwierzęta 

i rośliny nie będzie działać? Jeszcze nie ma takich badań ale poczekajmy 5-10 lat to się 

przekonamy, jak chcecie na własnej skórze. Mam mieć też najnowsze badania jak po ok. 10-

15 latach farmy wiatrakowej deszcze w danym rejonie są znikome, po pewnym czasie 

przestaje padać. Należy się zastanowić kto na to idzie, bo z jednej strony miały być „kokosy”, 

Eldorado a tu się okazuje, że dla zdrowia nie fajne, być może dla gminy. Tylko zastanówmy 

się jakie to są przychody dla gminy czy warto za te przychody, które wpłyną do gminy, 

narażać całą społeczność, bo jesteście wybrani ze społeczności żeby ją reprezentować. Gmina 

w tym momencie wygląda tak, pan Wójt jest ten, za 3-4 lata Wójt może być inny, będą inne 

rządy. Jeżeli teraz w ten kanał wpuścicie całą społeczność, nie wyjdziemy przez 30 lat. 

Umowy są skonstruowane na 25-30 lat wiatraka i jak było powiedziane w wystąpieniu pół 

roku wcześniej może wypowiedzieć firma w każdym momencie, rolnik może wypowiedzieć 

umowę dokładnie 5 lat przed zakończeniem tej umowy. Dokładnie tylko w jednym dniu, 

jeżeli tego nie zrobi to automatycznie umowa jest przedłużana. Wiem to stąd, bo u mnie były 

3 firmy wiatrakowe i na naszej ziemi chciały postawić 3 wiatraki, proponowano nam niecałe 

100 tys. zł i nie zgodziliśmy się na to. Widziałam te umowy ale nigdy nie chcieli ich zostawić 

żebym mogła skonsultować z prawnikiem. U nas u rolników proponowane jest 25 tys. zł od 

jednego wiatraka. Od tego trzeba zapłacić podatek VAT 23%, wcześniej nikt o tym nie 

wiedział. Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2011 r. gdzie 

właśnie rolnik, który dzierżawi ma zapłacić  podatek VAT. Odrolnienie tej ziemi też ponosi 

rolnik a to duży koszt ok. 6 tys. zł rocznie przez całe 10 lat. Podatek dochodowy, jeżeli nawet 

przewyższy odpowiedni dochód, to nawet wychodzi z KRUS-u i jak jest odpowiedni dochód 

za wysoki to przechodzi na ZUS. Są to takie niuanse, które warto poczytać. Nawet jeżeli 

rolnikowi zostanie 10 tys. zł to co wam powiem to jest hit  i jest kilka takich przypadków 

w Gminie Czarnożyły i nie tylko. Jeżeli komuś jest za głośno i zaskarży, to jak najbardziej 

sprawdzą, to kto zapłaci odszkodowanie? Zapłaci rolnik, na którego ziemi postawiony jest ten 

wiatrak. Słyszeliśmy od p. z Czarnożył przypadek, że odpadło 2 km dalej śmigło i uderzyło 

komuś w budynek gospodarczy i zapłacić ma rolnik, właściciel tej ziemi. Umowy są tak 

skonstruowane. Mój mąż mówi tak - hektar ziemi jest po ok. 13-18 tys. zł, dlaczego te firmy 

nie chcą kupić tylko płacą 25 tys. zł rocznie dzierżawiącym rolnikom? Tutaj powinna się 

każdemu zapalić czerwona lampka dlaczego, bo cała odpowiedzialność spada na rolnika. Jest 

tak zapisane, że rolnik przejmuje całą odpowiedzialność za to co się stanie, a rolnicy tego nie 

czytali dostali żeby szybciutko podpisać. Na razie z tego co wiem są to umowy wstępne. Już 

jest w Polsce kilka takich precedensów, że są umowy wycofywane bo ludzie się nie zgadzają 

na dalsze rzeczy ale tutaj trzeba im jak najbardziej pomóc w tym. Opieka prawna ze strony 

gminy, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany wycofaniem po informacjach powinna jak 

najbardziej być. Poproszę koleżankę żeby opowiedziała swoją historię znad morza. 

 

Pani Katarzyna Matys – odnośnie tego co powiedziała p. Paulina. Często umowy są 

zawierane w ten sposób, że proponuje się rolnikowi ten grunt, na którym będzie stał wiatrak 

plus drogę dojazdową. Dookoła wiatraka trzeba trochę miejsca wygospodarować w sensie 

takim, że wjedzie ciężki sprzęt, muszą wykopać głęboki na ponad 9 m fundament. Oferują 

żeby rolnik od razu odrolnił kawałek ze środka pola, bo tam są najlepsze wiatry. Trzeba 

powołać geodetów, którzy najlepiej jak wydzielą działkę, następnie pojawia się zapis w 

księgach notarialnych, że to na 30 lat ktoś dzierżawi i oczywiście z prawem pierwokupu 

o czym mało kto wie. Jeśli będzie rolnik mający ok. 50 lat i po ok. 30 latach będzie chciał 

przepisać swojemu synowi umową darowizny całą gospodarkę, to oczywiście prawo 

pierwokupu zadziała i firma ma na własność a syn niestety nie. W umowach jest tak wpisane. 
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Ja ich nie widziałam ale mam znajomych, którzy mieszkają obok takiej farmy wiatrowej koło 

Nysy. W roku 2005 miał miejsce taki przypadek i niestety przegrali. Całe pole dokoła ponad 

50 ha jest syna ale wiatrak stojący z wydzieloną częścią już nie. Wszyscy rolnicy boją się 

pokazać umowy. Nawet znajomy powiedział, że nie pokaże, bo gdyby ktoś podsłuchał 

i zobaczył to są tak horrendalne kary za ujawnienie warunków umowy, że dochodzą do 990 

tys. zł. Takie są przypadki więc o tym mówię.  

Moje dzieci często chorują, mam możliwość to wyjeżdżam nad morze. W tym roku 

spotkaliśmy na plaży ludzi z Margonina. Jak się tam wjeżdża dzieci zafascynowane patrzą, bo 

nie można się nadziwić, tam się wszystko kręci. Gmina jest przepiękna nie można nic ująć nic 

dodać, wszystko odremontowane, chodniczki, łańcuszki po prostu jest cudnie ale dopóki nie 

usłyszałam od tej pani jakie to jest piekło na ziemi. Mieszkają tam od ponad 10 lat, wzięli 

kredyt żeby wybudować dom. Oboje pracowali, urodziły się dzieci i już wiatraków 

powstawało coraz więcej. Gmina się pięknie rozwijała, były z tego rzeczywiście duże 

pieniądze, bo wiatraków jest naprawdę ogrom, natomiast społeczeństwo dopiero po pewnym 

czasie odczuło na własnej skórze co to jest. Dzieci na okrągło chorują, mają 5-cio letniego 

chłopca i 3-letnią dziewczynkę. Kobieta powiedziała: „nie możemy się wyprowadzić bo nie 

mamy dokąd. Nie możemy sprzedać bo nikt tego nie kupi. Wzięliśmy kredyt i musimy go 

spłacić. Mąż wyjeżdża”.  

Powiedziała wprost, że zostawił ją tutaj bo już nie mógł sobie dać rady, bo w końcu by się 

rozwiedli. Wyjechał do Anglii żeby zarabiać pieniądze na spłacenie kredytu. Każdy weekend 

spędzają po rodzinie żeby tylko z Margonina wyjechać, w każde wakacje i ferie. Dla mnie nie 

było rzeczą pojętą jak można spać z budzikiem w ręku na plaży. Uwierzcie mi ta kobieta 

spała 2 godz., budzik zadzwonił wstawała bawiła się z dziećmi i szedł spać mąż. Dla mnie 

było to niemożliwe. W końcu zaczęła opowiadać, że nie mogą spać, dzieci na okrągło są 

chore, ciągle zapalenie górnych dróg oddechowych. Jedno się kończy to drugie zaczyna. 

Najlepiej siedzieć w domu zamknąć drzwi i okna ale mało tego, bo okien nie da się zamknąć 

żeby nie było widać migotania bo wiatraki są naprawdę blisko. Nawet przy ulicach są 

postawione więc musieli oprócz rolet założyć sobie jeszcze metalowe rolety na zewnątrz żeby 

przynajmniej w domu nie było widać tego światła, które w nocy ciągle miga. Człowiek się 

czuje jak na lotnisku po wypadku samolotu, gdzie wszystkie ekipy lecą. Jak wracaliśmy to 

zatrzymaliśmy się w Margoninie. Postawiliśmy butelkę z wodą przy jednym z wiatraków bo 

chciałam odczuć jak to jest być pod tym wiatrakiem. Nie ma zakazu wstępu, można się 

zatrzymać. Nie byliśmy pod największym, który ma ponad 100 m. Byliśmy przy mniejszym 

i jak zobaczyłam jak śmigła się kręcą to stwierdziłam żebyśmy już pojechali. Żadnych drgań 

rzeczywiście nie ma bo jak butelka stała to woda się nie ruszała ale ten dźwięk ciągły, którego 

nie można wyłączyć i jak wsiedliśmy i odjechaliśmy to powiedziałam, że wreszcie jest 

spokój. Oni tam żyją, mieszkają, funkcjonują cały czas. Firma zrobiła coś takiego, że niektóre 

wiatraki mogą się nie kręcić jak nie ma odpowiedniego wiatru, żeby za wolno się nie kręciły 

bo to nic nie daje więc wprowadzili hamulce działające elektrycznie, które bardziej buczą niż 

kręcący się wiatrak. Zostało jej jeszcze do spłacenia ponad 100 tys. zł i stwierdziła, że się w 

końcu pozapożyczają po rodzinie żeby spłacić kredyt, ponieważ oni muszą się stąd 

wyprowadzić. Dla dzieci już miała takie pomysły żeby szukać szkoły z internatem ale dziecko 

ma 5 lat, do I klasy dziecko z internatem to nie tędy chyba droga. Rozmawialiśmy tylko 2 dni, 

bo już później wyjeżdżali, a ona ze łzami w oczach mówiła, że wracają do swojego raju na 

ziemi. Jak się czyta i chce się wejść na Internet na stronę wpisując - Margonin wiatraki - żeby 

zobaczyć co tam jest i jak to wygląda lub jakieś zdjęcia jak ludzie piszą, to strona jest 

zablokowana, nie można wejść. Gmina Lubań z innego krańca Polski poprosiła Burmistrza 

miasta Margonin żeby opisali jakie gmina ma z tego korzyści. Okazuje się, że kolosalne, 

pismo nie mieści się na 3 stronach, wszystko jest pięknie, ładnie wymienione. Z drugiej 

strony poproszono ludzi żeby się zaczęli wypowiadać. Jak się wejdzie na forum trochę 
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zajmuje czasu żeby wszystko przeczytać, prześledzić ale uwierzcie mi jeżdżę z córką po 

lekarzach bo mam z nią problem. Kiedyś padło w Łodzi pytanie, jakie zadał mi pan doktor 

czy mamy gdzieś jakiś wiatrak.. Powiedzieliśmy, że nie mamy i stwierdził, że całe szczęście, 

bo już myślał, że objawy, które córka ma są właśnie następstwem tego. Niektórzy z lekarzy 

już wiedzą, że takie rzeczy występują. Jeśli w takim przypadku wiatraki mają to nasilać to ja 

się pytam do kogo ja mam wystąpić o odszkodowanie za utratę zdrowia jednego dziecka 

a drugie, które ma już w tym momencie zdiagnozowana astmę i to ma pogłębiać? Nie wiem 

czy podzielić wszystkie wiatraki,  które będą stały na polach między właścicieli i do każdego 

sprawę sądową wytoczyć? Mam odwagę o tym mówić, bo ja już mam ten przypadek gdzie 

lekarze zwracają na to uwagę. Przejeżdżając przez las kiedy nisko świecie słońce córka musi 

mieć poduszkę na oczach żeby nie widziała  migania światła dlatego, że znowu zaczynają się 

różne problemy zdrowotne. To jest jeden przypadek a może jest więcej w gminie, 

podejrzewam, że tak.  

Pani P. Kubowicz -  za chwilę mogą paść różnego rodzaju zarzuty, że są jeszcze inne badania, 

przytoczę ostatni akapit opracowania tematycznego z Senatu z kwietnia 2011 r. : 

„Obecnie ilość badań i publikacji jest na tyle wystarczająca, aby nie kwestionować 

szkodliwego i uciążliwego wpływu infradźwięków wytwarzanych przez turbiny wiatrowe, 

choć wiele zagadnień wymaga prowadzenia dalszych badań”.  

My już wiemy, bo jesteśmy na początku tej drogi gdzie już coś wiemy więc nie wskakujmy 

teraz do tej rzeki gdzie jeszcze nie umiemy pływać. Jeżeli zadecydujecie, że przychody gminy 

są tak duże, że jednak za tym trzeba społeczeństwo „utopić” żeby zdobyć 100, 200, 300 tys. zł 

a nawet 5 mln zł. Jeżeli tak będzie, to lepiej idźcie do nich wszystkich albo wy może dajcie po 

10% swojego gospodarstwa na gminę. Zastanawiam się czy to gmina ma pracować dla ludzi 

czy ludzie dla gminy? Odpowiedź zostawiam wam. Nasza petycja jest dalej jak najbardziej 

aktualna, że wnosimy o odroczenie głosowania nawet nad planem zagospodarowania 

przestrzennego tutaj na terenie całej gminy Mokrsko, żeby ludzi poinformować 

o negatywnych skutkach na zdrowie przez pełne 3 miesiące, a następnie przeprowadzić 

referendum zebrania na zebraniach wiejskich i zebrać informację czy ludzie są za czy 

przeciw. Żeby to była wspólna decyzja a nie tylko 15 radnych, którzy teraz są chociaż ja 

wierzę, że po pierwsze państwo są ludźmi wybranymi z ludu, po drugie ludźmi 

wykształconymi, którzy zapewne wiedzieli o tych badaniach od dawna. A jeżeli nie 

wiedzieliście to dlaczego nie szukacie, czy myślicie, że to św. Mikołaj chodzi i rozdaje 

prezenty? Bądźmy dorosłymi ludźmi. Jak kupujecie nowe auto w salonie i wam zachwala 

sprzedawca, mówi jakie jest super bo on ma z tego prowizję czy nie pytacie się  jeszcze 

sąsiada jak to auto chodzi, nie czytacie na forach, w gazetach. Czy na pewno aby to tak jest a 

tu jak te ślepe kury? Ważne jest żeby się zapoznać bo są za i przeciw ale też żeby znać drugi 

koniec kija, za którego mieliście za chwilę głosować żeby już wiatraki wpuszczać. Po czymś 

takim, z tego co wiem, jest decyzja środowiskowa a resztę już pozwoleń pod zabudowę daje 

Starosta, więc jeżeli wy to wypuścicie z rąk to wy topicie naszą całą społeczność w tym 

bagnie. Nikomu kto będzie miał nową drogę, chodnik czy inne zrobione z gminy a nie będzie 

mógł tutaj żyć. W Polsce jest obecnie na dzień dzisiejszy 397 gmin, które protestują przeciw 

wiatrakom. Obecnie jest boom na wiatraki jak zapewne wiecie, bo Polska podpisała umowę, 

że do któregoś roku ma być jakiś procent elektrowni wiatrowych. Jak wiecie elektrownia 

wiatrowa jest jedną z najdroższych form pozyskiwania energii bodajże 1,71 zł/kW gdzie 

normalnie jest to 30 groszy. Ja nie twierdzę, że jest zła, bo tam gdzie nie żyją ludzie jest 

najbardziej genialna. Jest jeszcze dotowana z państwa, to jest duży plus. Jest taki duży boom, 

bo właśnie jest dotowana z państwa i szukają murzynów, którzy się zgodzą na ulokowanie 

farm wiatrowych u siebie. Zastanówmy się czy chcemy być właśnie takimi murzynami. Wiele 

procesów w całej Polsce gdzie ludność gminy nie zgadza się. Czasami jest tak, że gmina się 

zgadza a ludność się nie zgadza ale ludzie protestują. Wiedzą już, bo to nie jest tak, że 
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musimy jechać do Niemiec żeby sobie poobserwować. W Niemczech już weszło nowe prawo, 

że 8,5 km od zabudowań, we Francji 1,5 km, w USA 3,2 km, w Danii nie ma ani jednego 

wiatraka na lądzie wszystkie są w wodzie. Oni już są trochę do przodu, bo już dużo wiedzą 

ale my też już wiemy. Wczoraj pan z Czarnożył powiedział żebyśmy zrobili wycieczkę, 

wsiedli do autokaru i przyjechali do nich nawet na kilka dni, spać i zobaczyć, bo my to 

będziemy mieć non stop. Trzeba naprawdę się zastanowić i postawić na szali z jednej strony 

dochody gminy, które zaraz na pewno będą poruszane jakie są wielkie i wspaniałe, a druga 

strona to jest ludność. Lepiej będzie jeżeli każdy z gospodarzy, jeśli go poprosicie, da 10% 

swojego gospodarstwa i będzie spokojnie żył do końca życia niż zniszczycie go przez 20 lat. 

Lepiej będzie jeżeli zadecydujecie i zgodzicie się na wiatraki żebyście całą ludność gminy 

Mokrsko postawili pod ścianą i teraz wystrzelali niż robili to w białych rękawiczkach przez 

kolejne 40 lat.  

Radny Z. Bil – byłem na farmie wiatrowej w Kamieńsku koło Bełchatowa i stałem pod 

wiatrakiem i w ogóle nie słychać tego co pani mówi. Ultradźwięków to my nie słyszymy ale 

normalnie hałasu nie słychać, dopiero było słychać jak wiatr wiał. Pan, który nas oprowadzał 

otworzył wiatrak i weszliśmy do środka i tam dopiero było słychać urządzenia chłodzące. Jest 

to nowoczesna farma wiatrowa i w ogóle nie słychać a jeśli chodzi o ptaki to więcej się zabija 

o bloki niż o farmy wiatrowe. 

Pani P. Kubowicz – ja o ptakach nic nie mówiłam, a jak chcemy zabijać ptaki to na dzień 

dzisiejszy ja nie mówię, że nie jeśli się rozbijają o jakieś bloki. Ja mówiłam o zdrowiu ludzi. 

Radny Z. Bil – wypowiedzi, które pani przedstawiła to są jednostronne jakiegoś pana 

profesora i więcej nic. Żadnych przykładów nie macie.  

Pani P. Kubowicz – są to naukowe badania ludzi, którzy pracują na Politechnice. Do tej pory 

pracują i są to profesorowie, doktorzy i chyba nikogo nie ma poniżej doktora na dzień 

dzisiejszy. Dzwoniłam tam dzisiaj i pytałam się czy do nas przyjadą. Przyjechaliby ale tyle 

gmin ich prosi żeby przyjechali, że najbliższy termin to jest za 3 m-ce. Po drugie jest to 

zebranie tematyczne Senatu jeżeli coś, chyba że państwo radni podważają, znajduje się w 

Senacie, to moim zdaniem jak najbardziej trzeba traktować poważnie. Ja nie twierdzę, że nie 

będzie badań albo tutaj nie przyjedzie pan z elektrowni wiatrowych i nie będzie mówił, że to 

wszystko jest kłamstwo tylko zauważcie czy on ma w tym interes żeby tak mówić? Czy on 

powie prawdę , czy on tu będzie mieszkał? On tutaj postawi wiatraki, będzie zyski czerpał i w 

Warszawie lub w Łodzi na Piotrowskiej chodził i będzie wydawał, konsumował pieniądze, 

które na was zarobi. Zastanówmy się czy tego chcemy. Pan mówi, że te badania są 

nieprawdziwe, są jak najbardziej badania naukowe, nie wiem komu mam bardziej wierzyć. 

Może zapytam się o pana wykształcenie i to czy się pan zajmuje wiatrakami, nie musi pan 

odpowiadać, nie o to chodzi. Zastanówmy się tylko kogo słuchamy czy autorytetu w tej 

dziedzinie, czy siebie nawzajem, bo ja osobiście nie mówię tutaj swoich słów. Przytaczam 

wypowiedzi i powiedziałam na jakich opieram się badaniach naukowych. Jeżeli chciałabym 

przejść po ludziach i zebrać informacje to ja bym tutaj przed wami nie stanęła, gdybym nie 

wiedziała, że stoją za mną poważne badania naukowe.  

Radny A. Piśniak – moja wiedza była do dzisiaj zdecydowanie mniejsza niż po tym co nam 

pani przedstawiła ale na tyle duża, że z życia wiem, że sprawa migotania, dźwięków wpływa 

bardzo niekorzystnie na zdrowie. Pani Matys ma całkowitą rację, w Polsce choruje do 10% 

osób na schorzenia, które normalnie nazywa się padaczką natomiast form chorób 

padaczkowych są dziesiątki, setki rodzajów. Migające światło i mówię z własnego 

doświadczenia, dźwięki rytmiczne bardzo wpływają niekorzystnie i na pewno jestem za 

niepodejmowaniem tej decyzji.  

Pani P. Kubowicz – chciałam jeszcze raz podkreślić naszą petycję. Prosimy w tym momencie 

tylko o odroczenie i o to żeby ludność zapoznać żeby też państwo się zapoznali. Nie o to 

chodzi, że wy mi dzisiaj uwierzycie na słowo tylko zgłębcie tę wiedzę sami. Wejdźcie na fora 
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internetowe, poszukajcie informacji, podzwońcie po uczelniach. Nikt wam nie mówi żebyście 

w tym momencie uwierzyli mi na słowo, że to co ja mówię to jest świętość i koniec, nie o to 

chodzi ale zgłębcie tę informację sami. Dajcie ludziom czas na to żeby się wypowiedzieli czy 

chcą w to wejść czy nie, bo jeżeli większość powie, że chce wchodzić to jak najbardziej 

wiatraki powstaną a po 10-15-20 latach będziemy odczuwać skutki.  

Radny Z. Szkudlarek – nie chciałbym decydować tutaj w dwie osoby za całą społeczność 

Komornik. Chciałbym żeby się odbyła, jak pani mówi jak było z powstawaniem Spółki 

Wodnej, żeby odbyły się zebrania by społeczność doinformować i wtedy jeśli to będzie 

przegłosowane, że w danej miejscowości chcą wiatraki to proszę bardzo odpowiedzialność 

będzie spadała na nich. Chciałbym złożyć taki wniosek żeby zostało odroczone do zebrań 

wiejskich. 

Przewodniczący Rady – po wysłuchaniu pani Pauliny i przeczytaniu dużo stron w Internecie, 

nie będziemy robić żadnych głosowań, bo to do niczego nie doprowadzi. Jako Rada musimy 

się w temat zagłębić, sprawę przeanalizować. Skoro by tak było jak tutaj pani przedstawia 

odrzucimy wniosek, po co robić niepotrzebne hałasy. Jedni będą chcieli wiatraki drudzy nie 

będą chcieli. Jesteśmy po to wybrani żeby podejmować decyzje.   

Radny D. Chwaliński – chciałem podkreślić, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji bo 

możemy zadecydować sami nad tą sprawą, bo na przykład w gminie Złoczew takiej 

możliwości społeczeństwo nie miało. Była tam specustawa i tereny pod kopalnię węgla 

brunatnego przeszły i ona będzie. Musimy sami zadecydować i mamy taką możliwość.  

Radna I. Gładysz – już wcześniej mówiłam o farmach wiatrowych. Dziś chcę jeszcze raz 

powiedzieć, ponieważ akurat jeśli o to chodzi problem ten dotyczy nie bezpośrednio mnie bo 

moją bliską rodzinę w Stawie. Dziś żałuję, że nie ma nikogo kto by nam przedstawił bliżej te 

rzeczy, które tam dokuczają ludziom. Byłoby to lepsze, bardziej wiarygodne.  

Pani P. Kubowicz – chciałam tego pana zaprosić jak najbardziej ale nie mógł przyjechać. 

Radna I. Gładysz – dla nas radnych jest to ciężki problem. Pieniędzy nie ma a z tego tytułu są 

duże pieniądze ale czy przekładać je na zdrowie ludzkie i nasze życie? W gminie jest duże 

skupisko miejscowości, nie ma jak postawić tych farm wiatrowych jeśli jedna farma znajduje 

się w odległości 480 m i druga 700 m, życie w tym domu jest czymś strasznym. Ja o tym 

wiem i uważam, że należy przedyskutować i przemyśleć. Ja bym chciała postawić takie farmy 

szczerze mówiąc, byłyby to pieniądze dla naszej gminy, gdzie by się inwestowało ale 

naprawdę trzeba przeanalizować czy warto coś takiego robić i stawiać ponad nasze życie 

i zdrowie. 

Radny M. Mielczarek – proponuję w najbliższym czasie przeprowadzić wycieczkę do Gminy 

Czarnożyły i zaczerpniemy informacji od mieszkańców. Sami zobaczymy co się dzieje i w 

pewien sposób dowiemy się a daleko nie jest. 

Wiceprzewodniczący Rady – myślę, że zakończymy dyskusję na tym stwierdzeniu 

i wzięlibyśmy pod uwagę zdanie pana radnego M. Mielczarka żeby pojechać i zasięgnąć 

opinii. Moje spostrzeżenie są takie, że jeżeli są jakieś niejasności to coś w tym jest. Druga 

rzecz jest taka, że my jesteśmy od podejmowania decyzji, jeżeli będą rozmowy tam na 

miejscu w Stawie z mieszkańcami to nie powinniśmy tu robić żadnych spotkań tylko 

zdecydować. Jeżeli wiemy, że jest to szkodliwe to ma być tak albo tak. Czekanie nic nie 

pomoże, bo jeśli my zrobimy zebrania na wsiach to będzie jeden wielki harmider. Jedni będą 

za drudzy przeciw. Zaczęliśmy temat od informacji o szkodliwości, druga propozycja jest 

taka żeby udać się do Stawu i porozmawiać z mieszkańcami, ewentualnie możemy poprosić 

Pana Wójta żeby ktoś z gminy tam pojechał żebyśmy nie byli traktowani jak intruzi. 

Zapoznać się z najbliższymi sąsiadami, myślę że zapytamy zwykłego rolnika kto będzie 

mieszkał blisko czy daleko jak on to odczuwa. Najlepsze są relacje, żaden profesor naukowy 

nie powie, że to jest tak albo tak. 
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Pani P. Kubowicz – chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć o czym wczoraj opowiadał nam 

pan ze Stawu. Telewizory  u nich przestały działać, nawet cyfra nie odbiera, firma wiatrakowa 

kupiła każdemu dekodery, żeby cicho siedzieli, które też się popsuły. Telefony komórkowe 

źle odbierają a lampka w domu często przygasa, wygląda jakby na dynamo prąd się tworzyło. 

Byłabym za tym żeby państwo jednak zagłosowali nad naszym wnioskiem, który złożyliśmy 

o tym, żeby ludność społeczna na ten temat się wypowiedziała. Jestem cały czas za tym 

i podtrzymujemy swój wniosek. Proszę o głosowanie na ten temat. 

Radny M. Pietras – chciałem dodać, że my mamy jeszcze duże pole do popisu, bo wiatraków 

u nas nie ma, zaczynają się jakieś przymiarki do mniejszych wiatraków.  Podejrzewam, że są 

do mierzenia przepływu wiatru i jeszcze u nas nie stoją. Dobrze, że pan radny o wycieczce 

wspomniał do Czarnożył.  

Radny Z. Bil – na gminie Czarnożyły są wiatraki z demontażu z Niemiec, które są starego 

typu, są tam przekładnie mechaniczne i głośne. Byłem w Kamieńsku to nie słychać wiatraków 

i są tam całkiem inne rozwiązania. Nie wiadomo czy u nas będą w ogóle stawiane ale nie 

pozwolić sobie postawienia z demontażu. 

Mieszkaniec P. Antoniewicz – pan Zenon mówi, że w Kamieńsku są nowoczesne, w 

Czarnożyłach są starego typu. My mamy głosować nad zmianą planu zagospodarowania 

przestrzennego a nie nad tym jakie wiatraki będą. To jest tak, że my decydujemy czy w ogóle 

je wpuszczamy, bo to jest tak naprawdę kwestia inwestora. Pewnie umowy będą tak 

skonstruowane, że nas zamotają i powiedzą: „są takie, zgodziliście się na wiatraki to macie 

wiatraki a jakie to już nas tak naprawdę nie interesuje”. 

Pani P. Kubowicz – chciałam jeszcze powiedzieć, że wiatraki stare czy nowe emitują 

infradźwięki  i są dokładnie tak samo emitowane, a to właśnie one rozbijają komórki ludzkie. 

Sołtys A. Szewczyk – wiem, że osoby prywatne podpisały już umowy, nie wiem czy wstępne 

czy nie, na budowę wiatraków przez firmy prywatne. Czy umowy będą blokowane czy firma, 

która osobno podpisze umowę z rolnikiem może taki wiatrak postawić? 

Wiceprzewodniczący Rady – myślę, że jak nie jest podjęta uchwała w sprawie zmiany planu 

zagospodarowania to umowa jest nieważna.  

Pani P. Kubowicz – na spotkaniach informacyjnych, do których dążymy, rolnicy 

dowiedzieliby się o umowach, które podpisali. Ludzie nie wiedzą co podpisali i jakie wiążą 

się z tym konsekwencje, oni o tym nie wiedzą. Jeżeli wie 1 na 10 to jest dobrze ale ja bym 

powiedziała, że nawet ten jeden nie wie co podpisał. Chodzi tutaj o informowanie nawet tych 

rolników. 

Przewodniczący Rady – był wniosek pana radnego M. Mielczarka i ja również taki sam 

składam żeby odroczyć podjęcie tej uchwały na następnej sesji. W tym czasie w sprawę się 

zagłębić, jak się potwierdzi to co pani mówi to nie uchwalimy stref przeznaczonych pod 

wiatraki i nie powstaną. Nie będzie miejsca żeby je postawić i nie ma o czym dyskutować.  

Wiceprzewodniczący Rady – w tej chwili mamy tylko wniosek o odroczenie do następnej 

sesji, proszę o inne wnioski. Przystąpmy do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami. 

Radny M. Pietras – chciałbym żeby wniosek 3 miesięczny wydłużyć przynajmniej do lutego 

po zebraniach wiejskich żeby było więcej czasu. Trzy miesiące jest dużo i nie jest ale chodzi 

o zebrania wiejskie, przynajmniej do końca zebrań wiejskich czyli do 1 marca.  

Wiceprzewodniczący Rady – składa pan wniosek żeby do końca marca na zebraniach 

wiejskich odbyły się również informacje dotyczące szkodliwości i zalet. Musimy dwie strony 

przedstawić, musimy być w porządku. 

Wójt Gminy – co to spowoduje, bo informowanie jest informowaniem, oczywiście na różne 

sposoby można to zrobić. Może być na zebraniach wiejskich ewentualnie podsumowanie 

akcji informacyjnej pozytywnej czy negatywnej ale co to da, bo i tak wszystko wróci na 

państwa ręce? Głosowanie danej społeczności czy są za czy przeciw, a może być tak, że w 

Ożarowie będą przeciwni, w Komornikach przeciwni a w Mokrsku się zgodzą, bo przyjdzie 
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10-ciu na zebranie i na terenie Mokrska powstaną wiatraki, które będą oddziaływać na terenie 

Komornik. Wszystko zostaje tutaj, państwo macie takie prawo będąc radnymi, dyskutowania 

nad tym, przyjmowania. Czy kiedyś było bardziej pozytywne czy teraz jest mniej pozytywne, 

kwestia zawsze tego kto i jak co przedstawia ale same zebrania nic z siebie nie dają. Jeśli 

chodzi o społeczne odczucia to mogą być bardziej interesujące, bo się nagle okaże, że dwóch 

sąsiadów ma 2 różne umowy, jak pani mówi, choć nie do końca wierzę, że wszystkie są 

bardzo złe, sens ich jest bardzo podobny. Wydaje mi się, że musicie konkretnie sformułować 

wniosek, nad którym będziecie głosować. Jeden plan jest wycofany odnośnie terenu między 

Komornikami i Ożarowem a Mokrskiem, zostaje uchwała, która była pozytywnie na Komisji 

zaopiniowana dot. obszaru Chotów, żebyście teraz tego nie przyjęli. Zostają nam 3-4 miesiące 

na to żeby co? 

Radny Z. Szkudlarek – zaczerpniemy opinii mieszkańców, dowiemy się jaka jest tam 

atmosfera, bo na pewno, jeśli u nas będą 3-4 wiatraki to myślę, że jak będzie opinia 

pozytywna to dlaczego ja mam głosować negatywnie? Jeśli opinia będzie negatywna to 

dlaczego mają mnie przeklinać przez 30 lat, jak ja może już nie dożyję a oni jeszcze będą 

mnie przeklinać, bo on zagłosował za tym? Podtrzymuję swój wniosek, że chciałbym 

zaczerpnięcia opinii z zebrań wiejskich jednocześnie poddanie pod głosowanie. Jeśli każdy 

będzie wiedział o tym, że jest coś takiego i będzie zainteresowany to przyjdzie na zebranie 

a jeśli nie to nie przyjdzie. W każdym momencie będzie można powiedzieć dlaczego nie 

przyszedłeś i nie powiedziałeś. 

Przewodniczący Rady – nic nie daje opinia mieszkańców. Jak słyszeliśmy to szkodzi 

zdrowiu, gdy przyjdzie rodzina tego co będzie miał wiatrak zagłosuje za wiatrakiem. Przyjdą 

przeciwnicy i zagłosują przeciw a mamy się nie opierać na opiniach jednej i drugiej grupy 

/przerwana wypowiedź/  

Pani Paulino jest regulamin i mówi wyraźnie ile razy można zabrać głos w danej sprawie i po 

ile minut, może by pan prowadzący przypomniał i proszę mi nie przeszkadzać jakimś 

wymachiwaniem rąk. Pani sama twierdziła, że to szkodzi zdrowiu i rozkłada komórki. Co da 

zebranie wiejskie, naprawi te szkody w zdrowiu? Na pewno nie, a skoro to ma szkodzić 

zdrowiu to my nie chcemy tego. Chcemy to sprawdzić i mieć czas żeby to sprawdzić. 

Pani P. Kubowicz – chciałam jeszcze raz podkreślić nasz wniosek. Jak najbardziej możemy 

się zgodzić na wydłużenie ale zobaczcie, że jest napisane , iż potrzebujemy 3 pełne miesiące 

na poinformowanie społeczności. Wcześniej będą akcje informacyjne, to nie będzie tylko 

jednorazowe zebranie. Ludzie muszą to przemyśleć, muszą sami poszukać i dopiero w lutym 

będą te zebrania gdzie będzie głosowanie. Byłabym za wnioskiem pana radnego  

Wiceprzewodniczący Rady – jest jeden wniosek, który wpłynął, że po zebraniach wiejskich 

Rada Gminy przystępuje do głosowania. 

Pani P. Kubowicz – chciałam powiedzieć, że jak najbardziej jesteście wybrani z ludu żeby 

reprezentować stanowisko ludu. Jak to jest w demokratycznym państwie większość 

przechodzi, więc po to są zebrania żeby właśnie za pomocą podniesienia ręki zobaczyć jaka 

jest większość. Jeżeli większość zadecyduje to każdy radny wie już jak głosować, bo za 

przeproszeniem państwo nie są tu od tego żeby pobierać jakieś profity z  tego tytułu tylko 

reprezentować społeczeństwo. 

Radna I. Gładysz – nie ma informacji od podstaw. Nie ma informacji dla ludzi, którzy np. 

chcieliby podpisać taką umowę z deweloperem, nie wiedzą co podpisują. Pomoc musi być ze 

strony Urzędu Gminy, oczywiście od strony prawnej, żeby wiedzieli, że tu mogą przyjść 

i daną umowę wstępną prawnik, czy nawet dwóch prawników, powinno dokładnie przejrzeć, 

nawet konsultować się na czym to polega. Mój znajomy od czegoś takiego odstąpił i nie 

podpisał takiej umowy nawet wstępnej. Jest to ważne żeby w Urzędzie Gminy każdy nasz 

człowiek z każdej wioski mógł przyjść bo deweloper dotrze do właściciela danej strefy 
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wiatrakowej nie do wszystkich ludzi w Chotowie, tylko przypuśćmy do dwóch osób. Tak ich 

podejdzie, że oni pewnie w pierwszym momencie mogą się zgodzić na coś takiego. 

Radny W. Szaniec – rozmawialiśmy na Komisji więc proponuję, żeby było tak jak jest w 

głosowaniu do Parlamentu. Niech mieszkańcy zdecydują i wtedy wiem jaki mam podjąć głos 

i głosuję tak albo nie, bo ja mogę mieć na ten temat inne poglądy ale jestem reprezentantem 

danej miejscowości i podnoszę ręką, ponieważ została przegłosowana na zebraniu taka 

sprawa. Muszę uszanować głos jaki został podjęty na zebraniu. 

Radny Z. Bil – zostanie u nas przegłosowane, że u nas wiatraki nie będą stawiane. Są 

ościenne gminy Wieluń i Praszka i wiadomo nam, że tam tak samo są umowy i nam postawią 

przy granicy i co my biedni zrobimy? Jak jest to szkodliwe to i tak samo będzie szkodliwe dla 

nas. 

Sekretarz Gminy – chciałam się ustosunkować do dwóch spraw. We wniosku, który wpłynął 

jest napisane, że wnosicie o przeprowadzenie referendum. Referendum to jest określony tryb, 

jest ustawa o referendum. To nie jest tak, że przeprowadza się na zebraniach wiejskich, jest to 

procedura, którą się wdraża, będzie kosztowna, muszą być Komisje powołane jak do 

wyborów i w tym trybie przeprowadza się referendum. Czy o takie wam chodzi?  

Pani P. Kubowicz – raczej nie. Chodzi nam o takie referendum jak na zebraniach wiejskich 

Sekretarz Gminy – to nie jest referendum tylko jakieś rozeznanie. Druga kwestia: umowy 

dzierżawy należą do sfery prawa cywilnego. My nie możemy ingerować jako gmina, to jest 

niezgodne z prawem. Jest Kodeks cywilny, który mówi o tym, że można zawrzeć umowy 

dzierżawy. Jaka to jest forma, bo może być ustna i pisemna, my nie możemy wkraczać. 

Działalibyśmy niezgodnie z prawem, bo wkraczamy w nie naszą sferę działania. Gmina musi 

działać w oparciu o przepisy prawa, które mówią co możemy a czego nie. Nie możemy 

wkraczać z doradztwem prawnym ludziom w sferę prawa cywilnego. Każdy musi iść sam z tą 

umową do prawnika. Można na zebraniach poinformować o tym, że są niekorzystne ale też 

tego nie wiemy, bo my nie widzimy tych umów. Możemy ponosić odpowiedzialność 

odszkodowawczą, jeżeli byśmy w to wkraczali. 

Pani P. Kubowicz – zgodzę się z tym co pani Sekretarz powiedziała. Jeżeli chodzi o umowy 

to warto, żeby był w gminie człowiek, który nie będzie chodził do każdego i tłumaczył tylko 

żeby tutaj był i żeby na zebraniach poinformował. Rolnik, który umie czytać i pisać może na 

prawie się nie znać, żeby mógł przyjść i prawnik rozwiązałby jego wątpliwości i ważne żeby 

prawników w gminie poinformował albo żeby oni z tą wiedzą zapoznali się jakie są nowe 

precedensy w tych sprawach. Co chwilę są nowe wyroki sądowe, jeszcze trzy lata temu nie 

słyszano o tym, że odszkodowania ponosi ten, na którego ziemi stoi wiatrak. Teraz już o tym 

wiemy, bo są wyroki sądowe na ten temat więc ważne żeby to była naprawdę zgłębiona 

informacja, nie tylko prawnicza ale aktualna na ten temat. 

Wójt Gminy – pani nie zrozumiała co było powiedziane. Są rzeczy dotyczące prawa 

cywilnego, gmina nie będzie się angażować i robić rozpoznania czy coś jest dobre i co 

wynika z umowy, że jest dobre. Jeśli zapyta się ktoś o sprawy dotyczące podatków jak one 

mogą wyglądać to jest zupełnie inna sprawa, ale my nie możemy być rzecznikiem 

i prawnikiem wszystkich, bo to są sprawy cywilne. Ostatnio była dyskusja co będzie za 30 lat 

jak wygląda prawo, na to jesteśmy w stanie odpowiedzieć jako organ podatkowy w tym 

momencie, bo to nas dotyczy. Pozostałe rzeczy dotyczące umów nie są naszym spektrum 

działania i tutaj, jeżeli pani będzie tak mówić, bo widzę, że jak mantrę powtarza, że gmina 

ma. Gmina ma pewne rzeczy określone, jedną z rzeczy jest to czy Rada Gminy uchwali 

uchwałę prawa miejscowego, że ma być plan i pozwala na takie lub inne inwestycje, to jest 

nasza kompetencja. Niech pani nie wprowadza, że my tu jesteśmy źli, czegoś nie zrobimy. 

Cywil to jest cywil, pani do sprawy swojej podeszła jakby prywatnie, każdy tak może 

podejść. Jeżeli by nie było umów, firmy też nie przyszłyby do nas, nie miałyby gruntów, nie 



 13 

przyszłyby do gminy z propozycją, że takie wiatraki na terenie gminy mogą powstać i oni 

uprzejmie proszą żeby zmienić plan, który to umożliwi.  

Pan P. Antoniewicz – po pana wypowiedzi zdaje się celowe przeprowadzenie właśnie takiej 

akcji informacyjnej trzymiesięcznej. To jakby załatwia nam sprawę, że szanowni państwo 

mieliby podejmować tę decyzję. Potrzebna jest akcja informacyjna po to żeby, skoro gmina 

nie może ze względów formalnych prowadzić takich akcji pomocy prawnej, to teraz jakby 

sami musimy pomagać. Od tego jest społeczność lokalna, radni którzy są w gminie, jakieś 

stowarzyszenia żebyśmy sami sobie pomogli, zorganizowali pomoc prawną ale musimy mieć 

na to czas. Musimy jasno powiedzieć, że umowa w takim kształcie jest dla ciebie 

niekorzystna, musimy sobie prawników zaprosić a jak to się odbędzie to jest już sprawa 

drugorzędna ale przeprowadzenie akcji informacyjnej, powiedzenie ludziom, że niektóre 

umowy mogą być dla was niekorzystne a wręcz szkodliwe, to wymaga takiej akcji.  

Wiceprzewodniczący Rady – myślę, że my wchodzimy teraz w bardzo głębokie rozpoczęcia 

procedur. Jeżeli dojdziemy do wniosku czy z zasięgniętych opinii skądkolwiek stwierdzimy, 

że jest to szkodliwe i niekorzystne to wiadomo, każdy z nas jest człowiekiem i życie ludzkie 

jest chyba największym priorytetem w naszej decyzji. Jeżeli my nie podejmiemy to takie 

umowy, nawet jak już powstały, to nie będą ważne. 

Wójt Gminy – nie chodzi o to, że gmina się wzbrania nie informować mieszkańców, nie ma 

tutaj żadnych przeszkód. Mówimy za i przeciw. Firmy, jeżeli będą chciały, bo to wszystko 

zależy od ich woli, przedstawią materiały, które będą w drugą stronę i będzie akcja 

informacyjna. Jeśli chodzi o porady prawne, które będą odbywały się pod auspicją gminy, że 

to gmina sprawdza umowy, to nie jest możliwe. Wykracza to poza nasze kompetencje i nie 

będziemy tego robić. To jest prawo cywilne, każdy może, nawet jak pani mówi, że umowy są 

niekorzystne, na razie nie padają nazwy firm ale ktoś powie, że ta firma ma niekorzystną 

i będą sprawy w sądach i odszkodowania. Też nie jest prawdą, z tego co ja wiem, są firmy 

które umowy zostawiają i każdy ma prawo wnieść do nich swoje uwagi, a jeżeli firma się nie 

zgadza to takich umów nie podpisują. Innym problemem u nas jest to, że na naszym terenie 

sporo umów jest podpisanych,  a pytanie czy one ulegną zmianie, jeżeli mieszkańcy 

stwierdzą, że coś im nie odpowiada. Będą mogli renegocjować ale każdy z tych 

mieszkańców, który ma wiatraka może wystąpić do gminy z protestem na podpisaną umowę, 

że on już teraz nie chce i nie może z umowy odstąpić, to prosi radę żeby jego działkę 

wyłączyć spod wiatraków.  

Przewodniczący Rady – teraz przestaję rozumieć o co chodzi. Z początku p. Paulina mówiła, 

że szkodzi zdrowiu, niedobre, zaproponowaliśmy, że sprawdzimy.  Jak nie uchwalimy miejsc 

pod farmy wiatrowe, to umowy nie istnieją, nie ma miejsca na ich postawienie. Tu się dąży do 

tego żeby wywołać dyskusję czy wiatraki są dobre czy nie, jak przyjdą firmy wiatrowe będą 

zachwalać, przyjdą przeciwnicy będzie wielki harmider i hałas. Narobimy złości 

niepotrzebnych, złośliwości między sąsiadami, bo ten sąsiad ma wiatrak to będzie za, a drugi 

nie ma to będzie przeciw. Zrobić krótko, rada zapozna się z tematem, jak okaże się, że jest 

niedobre nie wyznaczamy stref pod wiatraki i nie ma dyskusji i tematu.  

Pani P. Kubowicz – chciałam jeszcze raz podkreślić i podtrzymujemy swój wniosek. Chcemy 

żeby państwo radni zagłosowali nad tym żeby zrobić czas informacyjny i później zmieniamy 

referendum na rozeznanie ale za pomocą głosowania. To jest nasze stanowisko i prosimy 

o głosowanie na ten wniosek.  

Wiceprzewodniczący Rady –  głosowanie w jakiej formule miałoby się odbywać na 

zebraniach wiejskich, większość? 

Pani P. Kubowicz – tak, demokratyczną większością głosów i jak powiedział radny Szaniec 

jeżeli ktoś nie przyjdzie na zebranie to jego strata. Tak jak są wybory. 

Przewodniczący Rady –  pani zaprzecza sama sobie, jak szkodzą wiatraki ludziom to po co 

podejmować? 
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Pani P. Kubowicz – najpierw będzie akcja informacyjna po to, żeby ludzie wiedzieli. 

Przewodniczący Rady – zaczęła pani kampanię wyborczą tak? 

Pani P. Kubowicz – to pan powiedział. 

Radny A. Piśniak – proponuję taki wniosek żeby na temat farm wiatrowych nie rozmawiać 

i nie wracać do tego tematu do końca lutego 2013 roku. W tym czasie pani Paulina zobowiąże 

się, na tyle ile będzie mogła, przeprowadzić kampanię informacyjna na temat zdrowia 

i ewentualnie wszystkich zagrożeń. Chętni, którzy będą zainteresowani tym tematem przyjdą 

na zebrania wiejskie i zadecydują o tym w większości. Sprawozdanie z zebrań wiejskich 

będziemy posiadać ale to nie zobliguje mnie osobiście i każdego z radnych do tego żeby 

zagłosować tak jak zebranie wiejskie. To jest decyzja każdego z nas indywidualna, natomiast 

my będziemy w jakiś sposób „usprawiedliwieni”, że nie robimy przeciwko większości ludzi. 

Żeby nie wracać do końca lutego 2013 r. do tematu zmiany planu zagospodarowania a tym 

samym tworzenia farm wiatrowych. 

Wiceprzewodniczący Rady – czy jest jeszcze jakiś inny wniosek w tej sprawie? W związku z 

powyższym proszę kto z radnych jest za wnioskiem pana radnego Piśniak? 

Przewodniczący Rady – było kilka wniosków, żeby przejechać i zapoznać się z tematem. Pani 

Paulino ja postawiłem wniosek żeby nie robić zamieszania, radni zapoznają się z tematem 

skoro tak szkodzi, nie podejmować uchwały o farmach wiatrowych i zamkniemy dyskusję. 

Wiceprzewodniczący Rady – mamy dwa wnioski 

Radny A. Piśniak – jeszcze raz powiem po kolei. Składam wniosek o to żeby nie rozmawiać 

na sesjach Rady Gminy o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w celu tworzenia 

możliwości stawiania farm wiatrowych, w tym czasie obligujemy państwo żeby 

przeprowadzili kampanię informacyjną wśród społeczeństwa w każdej miejscowości. W tym 

czasie my ze swej strony, żeby pogłębić wiedzę, możemy pojechać do miejscowości gdzie 

farmy wiatrowe są i dopiero na zebraniach wiejskich większością głosów ludzie zadecydują 

Wiceprzewodniczący Rady – są 4 wnioski w tej chwili, które sprowadzają się do jednej 

rzeczy. Myślę żeby w najbliższym czasie, może dwóch tygodni, udać się do sąsiedniej gminy, 

zasięgnąć opinii i podjąć decyzję czy przystępujemy czy nie. Nie rozdmuchujmy tematu, 

którego jeszcze nie ma. Proszę pana Arka ostatni raz powtórzyć wniosek  

Radny A. Piśniak – zgłaszam wniosek aby do tematu zmiany planu zagospodarowania pod 

farmy wiatrowe wrócić po 1 marca 2013 r.  

Przewodniczący Rady – powtarzam swój wniosek, żeby w ciągu miesiąca zapoznać się ze 

szkodliwością wiatraków. Rada się zapozna i jak uzna, że są szkodliwe odrzucić farmy 

wiatrowe i kończymy dyskusję.  

 

Za wnioskiem radnego A. Piśniaka – 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw” oraz 2 głosy 

„wstrzymujące się”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – kto jest za wnioskiem Przewodniczącego? Równie dobrze 

możemy jechać i zasięgnąć opinii i szybko zrezygnować. Każdy wniosek musi być 

przegłosowany. Wniosek radnego A. Piśniaka został przegłosowany a teraz głosujemy nad 

wnioskiem Przewodniczącego Rady 

Radny A. Piśniak – ale to są 2 wnioski, które się wykluczają. Pana Majtyki wniosek wyklucza 

mój wniosek. 

 

Wiceprzewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, żeby dwóch wnioskodawców doszło 

do porozumienia i przedstawili wspólną sprawę 

 

Po przerwie. 
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Wiceprzewodniczący Rady – musimy zachować kolejność, która była przegłosowana przez 

radnych czyli w punkcie 5 wystąpienie mieszkańców. Było wystąpienie mieszkańców a nie 

żadne głosowanie czy przystąpienie do określenia planu zagospodarowania przestrzennego. 

Takie jest prawo i musimy je zachować. Dziękujemy za wyczerpanie tematu wystąpienia 

mieszkańców m. Ożarów w sprawie farm wiatrowych. Przystępujemy do informacji o stanie 

oświaty za rok szkolny 2011/12 oraz wyniki sprawdzianu i egzaminu w szkołach 

podstawowych i gimnazjum.   

Sekretarz Gminy – szanowni państwo tak stanowi statut, że jest plan sesji i jeżeli się zmienia 

to państwo przegłosowali. Był punkt gdzie była mowa o przedstawieniu informacji nt. 

szkodliwości oddziaływania na wniosek mieszkańców i tutaj państwo przedstawili to 

oddziaływanie i na tym się punkt wyczerpał, natomiast sprawę wniosków można głosować 

gdzie jest projekt uchwały dotyczącej terenów Chotowa. Tam będzie można głosować, bo jak 

gdyby tą uchwałę wycofujecie, nie chcecie jej i wtedy będziecie głosować. 

Wiceprzewodniczący Rady – na Komisjach pan Wójt prosił o wycofanie punktu dotyczącego 

przystąpienia terenów Mokrska, Ożarowa, Komornik i Krzyworzeki, równie dobrze możemy 

przystąpić o wycofanie i podjęcie tych wniosków, które były złożone czyli przy 

interpelacjach, zapytaniach i wolnych wnioskach w punkcie 12. Tak stanowi Statut Gminy 

i musimy zachować porządek. 

 

P u n k t  6 

 

Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2011/12 oraz wyniki sprawdzianu 

i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum 

 

Radna I. Gładysz – prosimy dyrektorów o przedstawienie wyników egzaminów.  

Głos zabrała pani Halina Gniłka – Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 

Przedstawię krótko o tym co się wydarzyło w ubiegłym roku szkolnym. Jeśli chodzi o wynik 

sprawdzianu to nie mam się czym za mocno pochwalić, bo w tym roku w naszej szkole nie 

był imponujący ale należy go rozpatrzeć w dwóch aspektach. Jeżeli porównujemy ten wynik 

z wynikami innymi, które szkoła osiągała w ostatnich latach, to na pewno będzie niski wynik. 

Jeżeli będziemy go porównywać do innych wyników w kraju, to też będzie wynik niski, bo w 

nowej skali nazywa się niżej średni czyli trochę poniżej średniego wyniku w kraju. Wynik ten 

był dla nas bardzo wielkim zaskoczeniem na plus, bo spodziewaliśmy się wyniku niższego, 

dlatego że, jak państwo wiecie od kilku lat w m. Ożarów dosyć licznie osiedlają się 

cudzoziemcy i dzieci trafiają do nas do szkoły. Mamy ich kilkoro. Dobrze jest, bo już dzieci 

zaczynają trafiać do przedszkola więc zrozumiałe jest, że jeżeli dziecko trafia do przedszkola 

i przejdzie cały etap szkoły podstawowej, to i opanowanie języka i naszej kultury, tradycji 

będzie wyglądało inaczej. W ub. roku szkolnym w klasie VI było dwoje dzieci narodowości 

bułgarskiej, którzy bardzo późno rozpoczęli naukę w szkole, a trafili do klasy III, niemniej 

jednak były to dzieci, które przynajmniej 3-4 lata przekraczały wiekiem klasę III. Ich 

znajomość języka określamy jako dobrą ale to jest potoczna mowa i to co nam się wydaje, że 

oni rozumieją. Musicie sobie wyobrazić jak oni rozwiązują taki test jak nasze dzieci. Nie 

rozumieją poleceń, czytany tekst jest bardzo dla nich mało przyswajalny. Jeżeli dochodzi do 

tego, że muszą przeczytać tekst, na podstawie którego muszą dokonać różnych działań, 

wykorzystać to w praktyce jest ciężko, dlatego tych dwoje uczniów zaniżyło nam bardzo 

średnią. Niemniej jednak był to dla nas wynik bardzo dobry ze względu na to, że 

spodziewaliśmy się gorszego. Poradziły sobie, skończyły klasę VI są teraz w gimnazjum.  

 Całego funkcjonowania szkoły nie można rozpatrywać na podstawie tylko jednego 

wyniku z jednego roku ze sprawdzianu, ponieważ daje on jakiś obraz ale o wynikach 

sprawdzianów mówimy państwu już przez tyle lat, że wiecie, iż jest to bardzo losowa sprawa, 
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zależna od dnia, kondycji naszych dzieci w tym dniu oraz od kogoś kto opracuje te testy. 

Wygląda na to,  że co roku testy opracowują inni i nie zawsze są one lepsze. Szkoła ma też się 

czym poszczycić i chcę przytoczyć kilka przykładów, bo na wymienianie wszystkiego nie ma 

czasu. Powiem o  konkursach przedmiotowych czyli takich, które sprawdzają wiedzę naszych 

dzieci. Dzieci brały udział w bardzo różnych konkursach, są to konkursy Ogólnopolskie pod 

nazwą SEZAM, ALFIK, PINGWIN, OLIMPUSEK. W tym roku po raz pierwszy w konkursie 

ogólnopolskim wzięły udział dzieci z kl. III pod nazwą „ZUCH”. Mamy tutaj XII, XIV 

miejsce w Polsce więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Druga grupa ważnych konkursów 

to konkursy plastyczne. Staramy się aby dzieci brały jak największy udział w tych konkursach 

i też w ogólnopolskich są drugie wyróżnienia co zasługuje na uwagę. Trzecia grupa to 

wszystkie zawody sportowe i sukcesów sportowych podobnie jak w roku ubiegłym jest 

bardzo dużo. Są to indywidualne i drużynowe mistrzostwa powiatu, zarówno w tenisie 

stołowym  jak i w piłce nożnej. Po raz pierwszy w tym roku udało nam się zdobyć II miejsce 

w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej dziewcząt, chłopcy zajęli I miejsce. Potem I miejsce 

w powiatowej lidze dzieci, III miejsce w powiatowej lidze dzieci, bo to jest w różnych 

rocznikach, II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej, II 

miejsce w finałach między powiatowych. Jest ich dużo i zawsze piłka nożna w Ożarowie była 

na bardzo wysokim poziomie ale chciałam pochwalić się, że jeszcze do tego dziewczyny 

dołączyły. Oprócz piłki nożnej były również  osiągnięcia w czwórboju lekkoatletycznym, 

i jest tu II i V miejsce w Mistrzostwach Powiatu, I miejsce indywidualnie w Mistrzostwach 

Powiatu i udział dzieci w dalszych rozgrywkach. Wszystkie te informacje znajdziecie 

państwo i o tym jakie były wycieczki, uroczystości i o tym jak szkoła współpracuje ze 

środowiskiem lokalnym po to, żeby u naszych uczniów wyrabiać poczucie przynależności do 

tego środowiska i łączyć się z nim. 

Wójt Gminy – mam prośbę do wszystkich państwa dyrektorów o przedstawienie kwestii 

finansowej jakie są państwa potrzeby, jakie braki w ubiegłym roku się pojawiły i co nas w 

projekcie budżetu przyszłego roku czeka.  

Pani H. Gniłka, Dyrektor ZSiP w Ożarowie – jestem na bieżąco, jeszcze przed sesją gościłam 

SANEPID w szkole. Po wizji całej szkoły i drobnych usterkach, które jesteśmy w stanie sami 

zrobić to będę musiała się znowu przypomnieć, bo w pismach z SANEPID-u będą informacje 

o konieczności wyremontowania toalet szkolnych i dostosowaniu umywalek i sedesów do 

dzieci 6-cio letnich. Przynajmniej jedna umywalka i jedna kabina musiałaby być 

przygotowana dla tych właśnie maluchów ale chodzi o wymianę całej armatury. 

W ub. roku udało się bardzo dużo zrobić poprawiając i warunki lokalowe i bazę dydaktyczną 

szkoły. Wymieniono orynnowanie całego budynku szkoły, dokonano drobnych napraw 

malarskich w przedszkolu i w szkole, położono panele w 3 klasach i na górnym korytarzu. 

Zakupiono również rolety ale w okresie wakacyjnym pomalowano okna, meble, kosze, 

barierki, słupki. W ostatnim czasie jeszcze została położona kostka na podjeździe i wygląda 

już dużo lepiej. Myślę, że na wiosnę zadbamy o estetykę. Chciałam się przypomnieć, 

mianowicie pan Wójt nam obiecał, że może kostka będzie dalej kładziona. Przyjeżdżacie dość 

często do szkoły to widzicie, że z roku na rok dzieje się dużo rzeczy i to w dobrym kierunku. 

Chciałoby się więcej ale to już kwestie finansowe nam przeszkadzają.  

Radny M. Pietras – chciałem dopowiedzieć, że na kostkę trochę środków Rada Sołecka 

dołożyła. Chciałem się zapytać jak wygląda sezon grzewczy 2012/13 czy nam starczy budżetu 

na paliwo? 

Pani H. Gniłka, Dyrektor ZSiP w Ożarowie – sprostuję to, że Rada Sołecka przeznaczyła 

pieniądze na zakup kostki a pracownicy gminy założyli. Cały rok myślę o tym żeby do końca 

nam starczyło pieniędzy na ogrzewanie i myślę, że budżet jest kontrolowany, że na pewno na 

ogrzewanie nam wystarczy.  Jest ważna inwestycja na rok następny mianowicie podłączenie 

sieci gazowej do szkoły. Będzie to kosztowne bo samo przyłącze może nie jest takie 
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kosztowne ale dostosowanie wszystkiego do używania. Jest problem na rok 2013 

z wyliczeniem funduszy na to ogrzewanie ale skoro to ma być taniej więc myślę, że jeżeli 

zaplanowaliśmy taką kwotę jak była, to powinniśmy się w tym zmieścić. Wiadomo, że nie 

rezygnujemy z ogrzewania olejowego, będzie alternatywne. Jeśli by się okazało, że nie jest to 

korzystne to oczywiście wrócimy do tego co mamy.  

Radny W. Szaniec - było poruszane poszerzenie parkingu na dokupionej działce. Jak jest 

planowane w przyszłości, bo ja muszę odpowiedzieć ponieważ ludzie nie są doinformowani. 

Trzeba by teraz zebrania wiejskie co miesiąc organizować bo okazuje się, że jeden nie wie 

tego a drugi innego.  Na pewno będą pytać i żebym nie był gołosłowny, żebym wiedział co 

odpowiedzieć kiedy to będzie zrobione i co się planuje. 

Pani H. Gniłka, Dyrektor ZSiP w Ożarowie – wiecie państwo, że zakupiono prawie 22 ary 

działki, która przylega do szkoły. Działka ta jest już zakupiona przez gminę i jest jakby nasza.  

Działka została zakupiona po to, że jeżeli pojawi się taka okazja i fundusze, aby na niej 

powstała sala gimnastyczna, bo jak państwo wiecie mamy zaadaptowaną maleńką salę po 

kotłowni. Jest ale nie spełnia wymagań sali gimnastycznej. To jest dłuższy czas i mam 

nadzieje, że się to uda, może doczekamy się tego, że dzieci będą miały salę z prawdziwego 

zdarzenia. W tej chwili działka jest przeorana i czeka do wiosny i będziemy chcieli posiać 

trawę i automatycznie wtedy powiększyć boisko szkolne oraz ogrodzić całą nową działkę 

żeby przynależała do szkoły. 

Wójt Gminy – jeśli chodzi o parking i budynek to póki nie zmienimy planu to nie zmienimy 

użytkowania tej działki czyli zostanie tzw. rolnicza i może rosnąć tam trawa. Parking może 

wyglądać jak łąka przysypana jakimś kamyczkiem ale żaden parking nie powstanie, bo 

musimy zmienić zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego.  

Radny W. Szaniec – żeby nie zapomnieć i w czasie to zrobić. Myślę, że musi przyjść geodeta 

zanim będzie budowane ogrodzenie i wytyczyć dokładnie granice żeby później ktoś nie 

stawiał sprzeciwu. 

 

Głos zabrała Pani Dyrektor ZSiP w Komornikach Aneta Słowik – 3 kwietnia 2012 r. 

w szkole w Komornikach do sprawdzianu przystąpiło 15 uczniów klasy VI. Wszyscy 

uczniowie rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych jedynie 1 uczeń pisał 

sprawdzian o pół godziny więcej dlatego, że miał orzeczoną dysleksję rozwojową. Test 

uczniów klasy VI był umiarkowanie trudny. Jeżeli chodzi o wynik to szkoła uzyskała 20,27 

i plasuje się w skali staninowej jako wynik niżej średni. Dla nas jest to w miarę zadowalający 

wynik, ponieważ my na 15 uczniów mamy aż 5 uczniów z opiniami i powiem, że są to opinie 

ze stwierdzonym infantylizmem, po prostu z tymi dziećmi nie da się nic zrobić chociaż byśmy 

nie wiem co robili. Infantylizm to jest zdziecinnienie. W tym roku wynik wydaje się niższy 

niż w ub. roku ale w nowej skali jesteśmy wyżej niż w roku ubiegłym. W tym roku test był 

trudny. Bardzo dobrze u nas wypadło korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w 

praktyce, natomiast najtrudniejsze okazały się zadania zamknięte z kategorii czytanie czyli 

zadania polonistyczne i rozumowanie to są zadania matematyczne. W ciągu wakacji udało 

nam się przeprowadzić malowanie sali gimnastycznej, zakupiliśmy farby z funduszy 

gminnych ale malowanie zostało wykonane własnymi siłami. Z funduszy Rady Rodziców 

oraz pozyskanych z Wiejskiego Dnia Babci i Dziadka oraz Wiejskiego Festynu zakupiono 

meble dla klasy I, rolety do 3 okien w sali przyrodniczej, 10 blatów do ławek uczniowskich, 

założeniem których zajął się konserwator. Obecnie realizowany jest projekt z Rządowego 

Programu Radosna Szkoła na pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole. W okresie 

wakacyjnym konserwator również pomalował magazynek przy kuchni w przedszkolu. Jeżeli 

chodzi o osiągnięcia uczniów to reprezentują szkołę w zawodach sportowych indywidualnie 

lub grupowo. Brali udział m.in. w biegu ulicznym Pętla Wieluńska i uczeń klasy VI uzyskał 

III miejsce. Brali udział też w gminnych i międzygminnych turniejach piłki nożnej, tenisie 
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stołowym dziewcząt i chłopców. Reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych, 

mieliśmy np. finalistę w Powiatowym konkursie języka angielskiego, był to uczeń z kl. III. 

Uczniowie brali udział również w Ogólnopolskich konkursach polonistycznych, 

matematycznych, w gminnych konkursach np. Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej., w 

Konkursie czytelniczym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną, gdzie uczeń kl. 

VI zajął I miejsce. Uczestniczyli też w konkursach szkolnych, brali udział w różnego rodzaju 

akcjach społecznych i charytatywnych np. Zakręcona akcja, Gorączka złota czy zbieranie 

makulatury. Ponadto uczniowie biorą aktywny udział w programach artystycznych o zasięgu 

lokalnym np. Wiejski Dzień Babci i Dziadka, występy artystyczne na Festynie Rodzinnym 

oraz występy Zespołu Tanecznego PROMYK.  

Radny Z. Szkudlarek – pani dyrektor nic nie wspomniała o potrzebach, bo tu pan Wójt dobrze 

zaznaczył żeby wspominać, by uwzględnić w budżecie. Jeśli ma pani jakieś potrzeby to 

jednak trzeba by było głośno przed radnymi powiedzieć.  

Dyrektor ZSiP w Komornikach A. Słowik – potrzeby oczywiście mam duże. W budżecie 

wszystko uwzględniłam, przede wszystkim potrzebne byłyby komputery do sali 

komputerowej. Mam komputery ale to są komputery przechodzone tzw. z odzysku i niestety 

wciąż się w nich coś psuje. Naprawdę potrzebny byłby monitoring do placu zabaw dlatego, że 

zaczynają go powoli dewastować Zniszczono teraz tablicę informacyjną, jest potłuczona. 

Jeżeli nie będzie monitoringu to widzę plac zabaw w czarnych kolorach na przyszłość, tym 

bardziej, że jak podjeżdżam do szkoły wieczorem niekiedy to widzę, że tam nie ma małych 

dzieci z rodzicami, tam jest młodzież. Jeżdżą po podłożu motorami. 

Wiceprzewodniczący Rady – były prośby kiedyś na sesji, nawet sam osobiście prosiłem 

o interwencję Policji żeby zainteresowała się placami. U nas jak jadą to się potkną, bo jest 

zwężenie i  muszą trochę przyhamować, nie wiem jak na innych wsiach jest ale dobrze 

byłoby wysłać prośbę szkoły.  

Radny W. Szaniec – to samo jest w Ożarowie, jeśli chodzi o zainstalowanie monitoringu 

a chodzi o koszty. Jest ta sama sytuacja zniszczona i zdewastowana tablica nie wiadomo przez 

kogo. Żeby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, skoro zniszczyłeś to napraw.  

 

Głos zabrała Pani Dyrektor ZSiP w Krzyworzece Małgorzata Kieler – w ub. roku 

szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 13 uczniów kl. VI. Wyniki nie były dla nas 

zaskoczeniem, są takie jakich się spodziewaliśmy, zawsze po cichu marzymy o tym żeby były 

lepsze ale tym razem się nie udało. Uczniowie osiągnęli średni wynik 22,23, w tym roku jest 

to wynik nieco niższy niż średnia w kraju i średnia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Łodzi. Był to test umiarkowanie trudny, trudniejszy niż w szkolnym roku poprzednim a dla 

naszych uczniów łatwość była tylko o 0,02 mniejsza niż łatwość testu w kraju więc nie jest to 

wynik, który by nas nie satysfakcjonował. W ub. roku szkolnym uczniowie osiągnęli wyższą 

średnią w obszarze czytania i rozumowania, udało nam się podnieść wyniki nieco niżej w 

obszarze pisania i korzystania z informacji. Jeżeli chodzi o umiejscowienie szkoły w skali 

staninowej, bo w taką jesteśmy umieszczani, szkoła uzyskała wynik średni, to jest naszą 

normą. Zawsze cieszymy się jak jest wyższy ale wynik jest średni czyli jest dobrze. Co roku 

przeprowadzamy analizę ocen końcowych z j. polskiego, matematyki, historii i przyrody. 

Porównujemy to do wyników na sprawdzianie i od lat już współczynnik korelacji oceniania 

zewnętrznego i oceniania wewnątrzszkolnego w naszej szkole jest bardzo wysoki. W tym 

roku wyniósł 0,84 w skali persona co dalej potwierdza obiektywizm oceniania uczniów przez 

nauczycieli. Nigdy poniżej tego poziomu bardzo wysokiego nie zeszliśmy. Jedynie na samym 

początku kiedy rozpoczęliśmy ten proces badania, porównywania ocen, od tej pory 

nauczyciele wzięli to pod uwagę i zwiększyli obiektywizm oceniania uczniów. Muszę się 

pochwalić sukcesami indywidualnymi uczniów, którzy co roku  pod koniec roku biorą udział 

w różnego typu konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Ubiegły 
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rok był bardzo dobry jeśli chodzi o sukcesy naszych uczniów w konkursach. Uczeń uzyskał 

wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR, uczennica została 

Wicemistrzynią Polski w Konkursie ortograficznym, w tym samym konkursie 2 uczennice 

uzyskały wyróżnienia. W powiatowym konkursie j. angielskiego klas III uczennica zajęła III 

miejsce, jeżeli chodzi o Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym, to dzieci zajęły I i II miejsce 

w kategorii dziewcząt klas III i IV oraz I i II miejsce jeśli chodzi o kategorię chłopców klas V 

i VI. W Gminnym konkursie czytelniczym w kategorii klas młodszych uczennica zajęła I 

miejsce i w kategorii klas starszych również nasza uczennica zajęła II miejsce. Poza tym były 

to wyróżnienia w konkursach plastycznych gminnych i powiatowych. Szkoła współpracuje z 

wieloma instytucjami w celu realizacji swoich zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. W związku z tym dzięki współpracy z MOS-em Wieluń realizowaliśmy 4 

godz. dodatkowych zajęć z tenisa stołowego. W tym roku niestety są to już tylko 2 godz. 

Współpracujemy z Kołem Łowieckim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Jeżeli chodzi o pomoc uczniom, rodzinom o realizację projektów grantowych 

współpracujemy z PCK w miarę ich możliwości zaopatrujemy rodziny potrzebujące w paczki 

żywnościowe i inne rzeczowe. Organizujemy miasteczka ruchu drogowego we współpracy 

z WORD-em w Sieradzu. Z ciekawszych rzeczy bardzo cieszę się, że w ub. roku szkolnym 

w Krzyworzece udało się zrealizować Rządowy Program Radosna Szkoła i zbudować we 

współpracy z Urzędem Gminy plac zabaw. Również w ub. roku szkolnym zrealizowaliśmy 

projekt „Bliżej natury bliżej wiedzy ogródek dydaktyczny sposobem na kreowanie postaw 

proekologicznych”. Projekt zakończył się 30 czerwca br. i jego efektem jest zrealizowany 

program edukacyjny przez uczniów przedszkola i szkoły i namacalną pozostałością jest 

pierwsza część ogródka dydaktycznego, która służy szkole i mieszkańcom Krzyworzeki. Poza 

tym szkoła zrealizowała projekt grantowy we współpracy z GKRPA „Dziękuję nie piję”, 

dzięki któremu kilkoro uczniów naszej szkoły miało sfinansowany wyjazd na wycieczkę 

dwudniową albo częściowe sfinansowanie albo całkowite, w zależności od zasobności 

portfela rodziców. Przedszkole zrealizowało projekt „Kochaj zwykłe rzeczy”, poza tym 

szkoła wiosną była beneficjentem projektu EFS „Zainwestuj w siebie zdobądź wiedzę, która 

ratuje życie”. W wyniku udziału w tym projekcie siedmioro nauczycieli zdobyło uprawnienia 

do udzielania pierwszej pomocy, a jest to niezbędne przy naszej pracy. W ub. roku szkolnym 

napisaliśmy projekt do Rządowego Programu Radosna Szkoła „Miejsce zabaw” i w tej chwili 

jesteśmy na etapie realizacji tego projektu.  

 Jeśli chodzi o sprawy finansowe to z przykrością stwierdzam, że odkąd mam 

przedszkole to większość finansów remontowych muszę tam pozostawiać i tak było również 

w minione wakacje. Musiał być wyremontowany korytarz i klatka schodowa, było to 

zalecenie SANEPID-u więc większość środków finansowych na ten cel została zużyta. Poza 

tym we własnym zakresie w przedszkolu pomalowaliśmy jedną salę zabaw a w szkole udało 

się pomalować najbardziej potrzebująca salę lekcyjną. Wykonywane były doraźne remonty 

dachu po ulewach, bo niestety w różnych miejscach przecieka, pomimo ciągłego łatania. 

Z powodu prac przy budowie kanalizacji, które były prowadzone latem zdewastowany został 

chodnik i wjazd do szkoły. We wrześniu udało się odtworzyć część wjazdu, część niestety ma 

jeszcze stare płytki, tam nadal woda podczas ulewy stoi. Chodnik do szkoły jest niestety w 

starej postaci, chociaż pan Wójt obiecał mi nowe płytki i wjazd miał być cały wyłożony 

płytkami a wystarczyło tylko na część. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się 

zmienić płytki przy chodniku do szkoły na pozostałości wjazdu i na placu przed szkołą, bo to 

jest miejsce reprezentacyjne, jeżeli chodzi o naszą szkołę. Inne poważne wydatki, które 

niestety mnie i również myślę Urząd Gminy czekają to jest dostosowanie przedszkola do 

wymogów przeciwpożarowych. Miałam w szkole kontrolę straży pożarnej, która po 

niewielkich poprawkach przebiegła bez zastrzeżeń, szkoła jest dostosowana do wymogów 

p.poż., natomiast pan strażak był na tyle uprzejmy, że bez kontrolowania i bez karania mnie 
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za to czego nie ma podpowiedział mi co musi być zrobione. Niestety ze względu na to, że 

przedszkole jest na piętrze wymogi do tego typu budynków są bardzo duże a co za tym idzie 

kosztowne. Potrzebne jest urządzenie oddymiające, oddzielenie klatki schodowej od 

korytarza, drzwi przeciwpożarowe. Między korytarzem a klatką schodową potrzebne jest 

oświetlenie ewakuacyjne i hydrant oraz dostosowanie spocznika na klatce schodowej do 

wymogów, bo w tej chwili połowa spocznika jest zdecydowanie za wąska. Rozpytywałam 

i mniej więcej ok. 70 tys. zł to kosztuje na dzień dzisiejszy. Z ważnych rzeczy to bardzo 

cieszę się, że wokół szkoły tak dużo się zadziało, że mamy rozbudowaną infrastrukturę i też 

mam problem z utrzymaniem tego w odpowiednim stanie. Niestety wieczorami młodzież 

jeździ po naszym, terenie, otwiera sobie bramy, tam gdzie nie może wjechać to jest 

ogrodzenie  a tam gdzie może to wjeżdża. Są wycieczki motocyklami, kładami, 

samochodami, nie wiem czy wyścigów już w tej chwili tam nie ma, bo to bardzo podejrzanie 

niestety wygląda, a ja mam żaden wpływ na to żeby nikt tam nie wjeżdżał. Wieczorem tam 

nie pójdę, bo się po prostu boję, a różne rzeczy się tam dzieją, pomijając to, że z ogródka 

kilka krzaczków też zniknęło cudownym sposobem ale mniej niż się spodziewałam, z czego 

się cieszę, że jednak ludzie to szanują.  Niemniej wandalizm z lekka zaczyna się szerzyć.  

 Podczas ostatniej wizyty państwa radnych z Komisji Oświaty w szkole pokazywałam 

państwu komórki. Są to komórki, które są a właściwie ich nie ma, a one są mi bardzo 

potrzebne.  

 

Głos zabrała pani Dyrektor PSP w Chotowie Danuta Piasecka – w ubiegłym roku 

szkolnym udało nam się uzyskać bardzo wysoki wynik. Też nie spodziewaliśmy się tego, była 

to klasa na poziomie średnim ale ponieważ jest tak mało uczniów w klasie, bo siedmioro, 

więc udało się jak gdyby z nimi też pracować prawie indywidualnie i stąd te wyniki są bardzo 

wysokie. Nie chcę obrastać w piórka, bo zeszłym roku mieliśmy niski wynik i wydawałoby 

się, że ta sama szkoła, ci sami nauczyciele, te same metody pracy a jednak wyniki są czasami 

różne. Zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy na ten temat i przeprowadzaliśmy diagnozę 

i powiem tak, jeżeli uczniowie wykazują średni poziom to da się z nimi dopracować 

i wypracować ale jeżeli są to uczniowie, którzy mają opinie to one nie zobowiązują i nie 

obligują do tego żeby uczniowie mieli inne arkusze. Mają te same co wszyscy. W ciągu roku 

od nich wymagania my musimy umniejszać, ponieważ dzieci mają opinie, ale jeżeli chodzi o 

arkusz sprawdzianu, to dostają taki jak wszyscy inni normalni uczniowie, a niektórzy 

uczniowie mają niestety deficyty, które nie są naprawdę od nich zależne. Chciałabym 

podkreślić taką rzecz, że w tamtym roku miałam słabszy  wynik ale w poprzednich latach ze 

względu na to, że mamy tak małą ilość uczniów, wyniki mamy przeważnie bardzo wysokie 

i w tym roku mieliśmy I miejsce w powiecie ale w poprzednich latach II miejsce w powiecie. 

Dobrze się pracuje z takimi klasami, z takimi uczniami, chyba że jeżeli chodzi o opinie, to 

wtedy jest nam bardzo trudno. W wersji standardowej test rozwiązywało 6 uczniów, 1 uczeń 

pisał arkusz typu S-5 przewidziany dla uczniów słabo widzących. Na rozwiązanie wszystkich 

zadań przewidziani 60 min, a w przypadku ucznia z dysfunkcjami czas ten mógł być 

wydłużony o 30 min i uczeń ten skorzystał z takiej możliwości. Podczas sprawdzianu badano 

następujące umiejętności: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, 

wykorzystywanie wiedzy w praktyce. W roku szkolnym 2011/12 uczniowie w PSP Chotów 

uzyskali średnią 28, 50, dla porównania średnia w woj. łódzkim  wynosi 22,90. Uczniowie nie 

mieli problemów, jak analizowaliśmy wszystkie zadania, standardy, to najlepiej nasi 

uczniowie wykonywali zadania z zakresu rozwiązań praktycznych czyli są związane przede 

wszystkim z matematyką oraz w zakresie informacji, wyszukiwanie informacji w tekście, 

rozpoznawanie osoby mówiącej w wierszu, z uporządkowaniem chronologicznym wydarzeń, 

rozwiązywaniem zadania na podstawie informacji z oferty handlowej, napisanie użytecznej 

instrukcji przygotowania napojów, wykorzystanie informacji z piktogramów instrukcji, 
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pisaniem w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobru słownictwa. Problemami, które 

sprawiały uczniom w tym roku były określenie funkcji środków stylistycznych, nazwanie 

państw leżących nad Bałtykiem, podania średnicy koła spełniającego warunek określony w 

zadaniu, posługiwania się bogatym słownictwem, poprawności interpunkcyjnej, ustalenia 

liczby brył o wskazanej własności, podziału czasu na równe części, obliczanie czasu trwania 

filmu.  Nauczyciele PSP w Chotowie podjęli wiele działań aby wynik sprawdzianu był 

możliwie jak najwyższy. Z pewnością nie bez znaczenia jest także ogromne zaangażowanie 

ze strony rodziców i właściwie rodzice dla nas są bardzo dobrymi sprzymierzeńcami. 

Spotykamy się z rodzicami i rozmawiamy bardzo dużo żeby im uświadomić, ponieważ oni 

wiedzą i dają sobie sprawę z tego, że wynik sprawdzianu nie ma żadnego znaczenia żeby 

przejść dalej. Jeżeli by nie przystąpili to wiadomo, że nie zdaliby. Nie ma takiej motywacji, 

dla której oni chcieliby starać się o to, żeby to dziecko zdobyło jak najwyższy wynik więc w 

związku z tym rozmawiamy z rodzicami bardzo dużo i tłumaczymy im, że ich współpraca z 

dziećmi jest dla nas b. ważna.  

 Organizujemy też sprawdziany próbne wielokrotne. Uczniowie przez cały rok 

uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z matematyki, przyrody, j. polskiego. W trakcie roku 

szkolnego pisali prace kontrolne na specjalnych arkuszach przygotowując się w ten sposób do 

zaznaczania odpowiedzi na kartach. Uczniowie mieli obowiązek odrabiania dodatkowych 

zadań z j. polskiego i matematyki. Były one sprawdzane przez nauczycieli i omawiane. 

Nauczyciel udziela dodatkowych wskazówek. W celu zmotywowania uczniów prace 

dodatkowe były oceniane a oceny wpisywane do dziennika. Rodzice zostali we wrześniu 

zapoznani z procedurami sprawdzianu i na bieżąco byli informowani o wynikach w nauce, w 

razie potrzeby byli wzywani  do szkoły. W tym roku, nie chcę wybiegać do przodu, ale mamy 

w kl. VI dwójkę dzieci, w tym jedno ma orzeczenie, z drugim jest w miarę normalnie. 

Zobaczymy jak będzie w tym roku, też nie mogę obiecać, że będzie wysoki wynik ale 

zobaczymy. Jeżeli chodzi o osiągnięcia uczniów to przede wszystkim w konkursach 

plastycznych, dwóch uczniów otrzymało wyróżnienia w pracy pt. „Szczęśliwe dzieciństwo 

wolne od dymu tytoniowego”. W konkursie plastycznym związanym ze strażą pożarną 

sześcioro uczniów zostało wyróżnionych, w gminnym konkursie czytelniczym – III Miejsce; 

Konkurs j. angielskiego w Niedzielsku – wyróżnienie; konkurs wiedzy pożarniczej na etapie 

gminnym – IV miejsce; Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z j. polskiego z 2012 – 

wyróżnienie dla jednego ucznia; uczestnictwo uczniów kl. VI w sprawdzianach  

organizowanych przez wydawnictwo OPERON – mieliśmy dość wysoką średnią bo 27, a 

najbardziej jesteśmy dumni z tego, ze udało nam się w tym roku uzyskać wysoki wynik jeśli 

chodzi o sprawdzian po klasie VI.  

 Jeżeli chodzi o remonty, które były przeprowadzone w ub. roku szkolnym w czasie 

wakacji to rozbudowaliśmy sieć komputerową i elektryczną w klasie komputerowej i w 

oddziale przedszkolnym. Zostały odmalowane, odnowione tynki w pozostałych klasach oraz 

zostało założone nowe oświetlenie. Nasza szkoła wygląda teraz pięknie, jest pięknie 

odmalowana i odnowiona, jest odwodniony budynek. Na takie szczęście czekaliśmy kilka lat 

ale się doczekaliśmy i chcę podkreślić, że szkoła w Chotowie jest zadbana. Złożyły się też na 

otoczenie budynku Dożynki, które odbyły się w tym roku więc chcę powiedzieć, że tylu 

pracowników co ja miałam przy szkole to jak długo pracuję, a pracuje bardzo długo, to 

jeszcze nie widziałam ale efekty są takie, że wokół budynku jest czysto, zadbane. Jedynie na 

co możemy naprawdę narzekać to mało mamy uczniów i chcielibyśmy mieć ich więcej i 

rozmawiamy co by tu zrobić żeby ich przybyło do naszej szkoły. Szukamy sposobów na to, 

bo budynek jest przygotowany, nauczyciele specjaliści są, tylko brakuje dzieci.  

Radna I. Gładysz – proszę jeszcze żeby pani przedstawiła jakie są potrzeby w przyszłości. 

Może te potrzeby zminimalizujemy jak dożynki zrobimy w przyszłym roku. 
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Dyrektor PSP Chotów D. Piasecka – są to drobne potrzeby ale jednak są np. wymiana drzwi, 

które są bardzo zniszczone i w tym roku odczuwaliśmy to, że robactwo przez nie wchodziło, 

ponieważ są nieszczelne. Czuwa nad nami Konserwator Zabytków, że te drzwi które mamy w 

środku, i powiem, że to nie są drzwi zabytkowe, ale pani konserwator zakazała. Ja chciałam 

wszystkie drzwi wymieniać te, które są w środku. Te na zewnątrz, na które Konserwator 

jeszcze rąk nie położył to się zdążyło wymienić ale w tej chwili mam wielkie trudności a one 

są w bardzo złym stanie. Odnowienie tych drzwi czyli zdzieranie farby to też są koszty 

a efekty tego nie będą cudowne, bo drzwi są zniszczone i koniec. Są nawet ubytki w drzwiach 

więc chciałabym bardzo żeby drzwi w środku i jedne na zewnątrz, które zostały, żeby 

zmienić. W kilku klasach będę potrzebowała wymienić wykładzinę, bo tam jest jeszcze 

podłoga i na niej jest wykładzina. Tutaj chcę tak jak w pozostałych, że jest beton i fachowcy 

zakładają wykładzinę i zrobiona jest porządnie, profesjonalnie i ładnie to wygląda. Z pilnych 

spraw to raczej tylko pozostałe klasy, które wymagają przemalowania. Skoro tak pięknie jest 

odmalowany budynek to przydałby się dach, bo jest połatany a nie przeszedł generalnego 

remontu. Przedszkole też jest pięknie odremontowane więc tutaj potrzeb nie ma.  

Wójt Gminy – pani Dyrektor wszystkiego nie wymienia, bo powinien być jeszcze postawiony 

budynek gospodarczy, który jest szkole bardzo potrzebny oraz kwestia opału. Na pewno 

rzeczą ważna jest ogrodzenie, bo SANEPID sobie  życzy by tereny szkolne były w jakiś 

sposób ogrodzone. Kwestie parkingu w zasadzie rozwiązaliśmy na zasadzie musu, można już 

parkować na zewnątrz. Kwestia ogrodzenia budynku może nie jest to duża kwota, ok. 70 tys. 

ale jest, żeby robić parkany to tak samo jak w Mokrsku przydałoby się żebyśmy w przyszłym 

roku naszych pracowników wpuścili do parku i rzeczy związane z rewaloryzacją pociągnęli 

do przodu. Nie są to bardzo duże pieniądze a efekty byłyby dość ładne. Parkan to jest koszt 

ok. 150 tys. zł, ponieważ Konserwator zażyczył sobie płot,  że strach go ruszyć. Chciałem 

jeszcze dodać, że dożynki warto robić.  

Radna I. Gładysz – myślę, że jesteśmy jedyną szkołą, która nie ma żadnego boiska jak do 

siatki, tenisa tak jak są przy innych szkołach. Chciałabym aby wziąć to pod uwagę, 

przynajmniej jakieś drobne rzeczy, jeśli będzie można.  

Dyrektor PSP Chotów D. Piasecka – chciałam jeszcze podziękować ale chcę dodać, że płot o 

tyle jest ważny, dotyczy placu zabaw, bo jeżeli byłoby ogrodzone to myślę, że 

spowodowałoby nie niszczenia naszego placu zabaw.  

  

Głos zabrał pan Krzysztof Hull Dyrektor ZSiP w Mokrsku – w ZSiP w Mokrsku jeśli 

chodzi o szkołę podstawową sprawdzian pisało 24 uczniów, 23 pisało arkusz standardowy, 

natomiast jedna uczennica pisała arkusz S-7. Jest to arkusz dla uczennicy z niedosłuchem. 

Wynik szkoły wynosi 23,48, w skali staninowej jest wyżej średni, w skali 9-cio stopniowej 

jest to poziom szósty. Jest 9 poziomów, jest najniższy i bierze się pod uwagę 4% szkół 

wszystkich, bardzo niski - 6,6%, niski – 12,1%, niżej średni – 17,4%, średni – 19,8% i znów 

jest wyżej średni – 17,4%, wysoki – 12,1%, bardzo wysoki 6,6% i najwyższy 4%. Chociaż się 

to troszkę zmienia w niektórych latach. Bardzo słabo napisało 3 uczniów, którzy obniżyli 

poziom, który jest i tak w tym roku lepszy niż z poprzednich 2 lat, gdzie był wg skali 

staninowej niżej średni a teraz jest wyżej średni, a więc o 2 stopnie w górę. Trzech uczniów, 

z tego dwóch, miało opinie. Jeden miał nawet nauczanie indywidualne ale uzyskali, 6, 8 i 9 

punktów. Są to najniższe ilości punktów na 40 a więc bardzo słabo. Piętnastu uczniów 

uzyskało wyniki powyżej średniej lub wyżej średniej. Jeżeli chodzi o ważniejsze osiągnięcia 

szkoły podstawowej można wymienić takie konkursy i turnieje: 

- IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym MUSZELKA ucznia 

Dawida Jarząbka, wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR – 

dwie osoby. I miejsce drużynowo w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz 

indywidualnie I i II. Eliminacje do Powiatu i awans do finału powiatowego w piłce nożnej 
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chłopców, II miejsce chłopców i awans; zawody indywidualne w Krzyworzece w tenisie 

stołowym - III miejsce w klasach III; V miejsce w klasach VI. Tak jak szkoła podstawowa 

i gimnazjum realizujemy projekt, który jest prowadzony przez pana Mariusz Wlazłego 

i Powiat tj. „Siatkówka z gwiazdą”, na który składa się udział w kilku turniejach i jest tam 

podział na grupy. W wiosennym turnieju I miejsce kl. V dziewcząt, I miejsce chłopców kl. V. 

Bierze w tym udział bardzo wiele szkół wiejskich i nie tylko z powiatu wieluńskiego ale też 

z piotrkowskiego. Turnieje trwały w niedziele od godz. 10 do 18. Inny turniej „Kinderkaps 

siatkówka z gwiazdą” - tutaj też I i II miejsca chłopców i dziewcząt i myślę, że teraz szkoła 

podstawowa i część gimnazjum ma dość duże sukcesy w siatkówce ale to nauczyciele 

prowadzą dodatkowo zajęcia po południu lub w soboty.  

 W Gimnazjum była nowa formuła egzaminu, ponieważ 3 lata temu do gimnazjum 

weszła nowa podstawa programowa. W związku z tym nie było 3 egzaminów ale można 

powiedzieć, że odbyło się 6 egzaminów. Dawniej była część humanistyczna, która zawierała 

takie przedmioty jak: j. polski, historię i wos. Teraz są 2 egzaminy, ponieważ oddzielony jest 

j. polski i oddzielnie pisze się historię z wiedzą o społeczeństwie. Jeśli chodzi o część 

matematyczno-przyrodniczą również tutaj uczniowie piszą oddzielnie matematykę 

i oddzielnie przedmioty przyrodnicze tj.: fizyka, chemia, biologia i geografia. Jeżeli chodzi 

o część językową to mamy część podstawową i rozszerzoną,. Cześć rozszerzona jeszcze na 

dzień dzisiejszy do roku 2018 nie jest brana pod uwagę przy przyjęciu do szkół 

ponadgimnazjalnych tylko część podstawowa. Dawniej wszystkie wyniki podawane były w 

punktach teraz uczniowie otrzymują zaświadczenie jaki procent uzyskali na danej części 

egzaminu i to jest w skali procentowej i centylowej. Oprócz skali procentowej tj. na ile 

napisał daną część egzaminu np. na 70% to również otrzymuje w skali centylowej, a więc ilu 

uczniów napisało od niego lepiej lub gorzej. Jeżeli uzyskał 97% to nie jest 100 punktów ale 

okazuje się, że w skali centylowej jest to 100 czyli jest jakaś liczba uczniów i on się mieści 

w tej grupie uczniów, którzy napisali najlepiej. Jestem zaskoczony wynikami bo są bardzo 

dobre. Jeżeli chodzi o powiat to wyniki z wszystkich części egzaminu to są na II miejscu, 

Gimnazjum Nr 2 z os. Wyszyńskiego miało troszeczkę wyższe wyniki. Jeżeli chodzi o szkoły 

wiejskie to na 604 gimnazja, które obejmuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, to 

mamy najlepszy wynik w województwie. Jeśli chodzi o nowa skalę to z j. polskiego jesteśmy 

na poziomie 7, jest to poziom wysoki. Również historia i wiedza o społeczeństwie jest to 

poziom wysoki, tak samo matematyka, j. angielski i j. niemiecki na poziomie podstawowym 

osiągnął poziom wysoki. Jeżeli chodzi o przedmioty przyrodnicze: fizyka, biologia, geografia, 

chemia jest to poziom 8 a więc poziom bardzo wysoki. Wyniki osiągnięte były bardzo 

wysokie. Jednym z czynników jaki miał wpływ są wyniki osiągnięte w 2009 r. przez szkoły 

podstawowe na terenie gminy. W 2009 r. wynik ogólny był wyżej średni, a więc możemy się 

spodziewać, że będzie taki sam lub powinien być wyższy, w tym przypadku był wyższy. 

Przewidywania na następny rok - wynik był średni. Wynik szkół podstawowych z 2010 r. jest 

na poziomie średnim zobaczymy jak to będzie. Jak weszła nowa podstawa programowa 

zrobiliśmy inny podział klas, który dał nam bardzo dużo. Zobaczymy po kilku latach, bo nie 

można po jednym roku czy po dwóch latach od razu daleko idące wnioski wyciągać. Jedna 

klasa tj. kl. IIIc osiągnęła poziom najwyższy z wszystkich części egzaminu. Klasa, która 

według nauczycieli i dyrektora była tzw. trochę słabsza osiągnęła wyniki średnie a nawet 

wyżej średnie z niektórych części egzaminu więc można powiedzieć, że to było z korzyścią 

dla ucznia, że był w tej klasie, ponieważ się nauczył. Nie straciliśmy natomiast najlepszych, 

którzy rzeczywiście osiągnęli wyniki bardzo wysokie, ponieważ jeżeli wyniki są w skali 

procentowej i uczniowie uzyskują po 97-98%, a nawet była uczennica, która uzyskała z części 

matematycznej 100%, to jest wynik bardzo wysoki. Kiedy mieliśmy dosyć niski % jeżeli 

chodzi o języki, to w tym przypadku też się to sprawdziło. Języki były na poziomie też 

wysokim i kl. IIIc miała na najwyższym 9 poziomie. Oprócz wyniku szkół podstawowych 
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wpływ miało zainteresowanie rodziców wynikami uczniów. Jest to podstawa i jeżeli nie 

będzie zainteresowania to my możemy „stawać na głowie” a nic nie uzyskamy. 

W poprzednim roku szkolnym rodzice interesowali się nie tylko tym, że uczeń dostał ocenę 

niedostateczną ale interesowali się dlaczego dostał ocenę dostateczną a czy mógł otrzymać 

dobrą, a gdy otrzymał dobrą czy mógł uzyskać bardzo dobrą. Najczęściej zdarza się tak, że 

rodzice jeżeli zobaczą, że nie ma ocen niedostatecznych są 3 i 2 to wystarczy. Niestety, jeżeli 

rodzice tak uważają, to dziecko też tak uważa, w związku z tym musimy w większym stopniu 

zainteresować rodziców wynikami i nie chodzi mi tylko o oceny niedostateczne. Udało nam 

się podnieść bardzo frekwencję gdzie mieliśmy rzędu 88%, teraz mieliśmy nawet prawie 

93%, a więc frekwencja też ma duży wpływ. Mała liczba młodzieży, która miała opinie, jak 

w innych latach mieliśmy 10-12% uczniów z opiniami z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, to teraz mieliśmy mniej niż 5% uczniów z opiniami. Ponadto dobry, 

rzeczywisty obraz dał nam egzamin próbny organizowany przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. Również w tym roku będziemy taki egzamin pisać i to niedługo. Kosztuje to 

szkołę, ponieważ musimy każdy arkusz egzaminacyjny wydrukować. Sześć egzaminów razy 

13-14 stron i pomnożyć przez uczniów to są niesamowite ilości papieru i tonera ale widać, że 

efekt jest. Stosujemy dalej podział na klasy i zobaczymy czy przyniesie dalsze efekty. 

Ponieważ wprowadzono nam w nowej podstawie programowej odnośnie języka, że trzeba 

grupować żeby młodzieży dać możliwość lepszej nauki języka obcego robimy test w czerwcu 

w klasach VI . Nauczyciele j. angielskiego z gimnazjum jeżdżą i przeprowadzają testy. 

Uczniowie otrzymują punkty, na podstawie których przyjmujemy do danej klasy plus również 

wynik sprawdzianu oraz świadectwo. Nie jest to w 100%, bo część uczniów mających nawet 

niezły wynik ze sprawdzianu nie może dostać się, ponieważ jeżeli mają ocenę dostateczną np. 

z j. angielskiego to nie są w tej klasie lub słabo napiszą test, który jest przez nas 

organizowany. 

 Jeżeli chodzi o osiągnięcia uczniów gimnazjum to najważniejszym i to chwała chyba 

rodzicom, bo akurat takiego języka  w szkołach podstawowych nie ma, uczennica I klasy 

została laureatką konkursu wojewódzkiego z j. niemieckiego. Jest bardzo ciężko zostać 

laureatem obojętnie jakiego przedmiotu, ponieważ w granicach od 500 do 1.000 uczniów 

pisze taki konkurs a laureatami zostaje od 8 do 11 osób w całym województwie. Jeżeli 

weźmiemy egzamin i część matematyczno-przyrodniczą, to jak jest ponad 600 szkół 

gimnazjalnych to tylko 21 szkół lepsze wyniki miało i tutaj też się liczą szkoły niepubliczne. 

 W roku szkolnym 2011/12 w całej szkole remontów nie było dużo, ponieważ były to 

naprawy bieżące tj. naprawa posadzki, nadbudowa ścianek w szatni dziewcząt przy sali 

gimnastycznej oraz naprawa poszycia dachowego plus renowacja parkietu. Teraz jest już 

oddana inwestycja - przebudowa kotłowni, która już działa a jak będzie, to zobaczymy, 

ponieważ po 2 tygodniach nie można oceniać. W przedszkolu wykonaliśmy bardzo dużo prac 

we własnym zakresie, ponieważ pracuje dwóch konserwatorów. Przez cały sierpień 

konserwatorzy wykonywali zalecenia SANEPID-u. Przedszkole jest b. ładnie odmalowane, 

wyremontowane korytarze, klatka schodowa, kuchnia i wszystkie zaplecza. Taki remont był 

za niewielkie środki pieniężna, bo samo malowanie klatki schodowej i naprawienie pęknięcia 

sufitu, ściany i sam materiał kosztował tylko 665 zł. Malowanie kuchni i korytarzy przy 

kuchni, zmywalnię naczyń i malowanie 3 magazynów - koszt wyniósł 1.427 zł a robocizna 

we własnym zakresie. Zakupiono również obieraczkę za kwotę 5.778 zł. 

Mam nadzieję, że Komisja Oświaty lub wspólne Komisje jeszcze mnie zaproszą na 

sprawozdanie i rozmowę odnośnie obozu letniego. Myślę, że w najbliższym czasie jak będzie 

posiedzenie wspólne Komisji, to prosiłbym o zaproszenie i przyszedłbym również z p. 

dyrektorem Piśniakiem, kierownikiem obozu przedstawilibyśmy pewne rzeczy.  

 Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, również organizujemy dalej Zielone 

Szkoły. Rozwinęliśmy działalność swoją z ASP, ponieważ w ub. roku już zaczęły dzieci 
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z przedszkola jeździć do ASP. W tym roku są one w I klasie szkoły podstawowej i dalej będą 

jeździć z uczniami gimnazjum na zajęcia do ASP. My już myślimy o następnym roku a 

koszty wyjazdów do ASP oraz zakup materiałów, które pokrywamy z Rady Rodziców i od 

sponsorów wynoszą w granicach 7-8 tys. zł plus „Zielona Szkoła”. Przedstawię projekt a na 

dniach będziemy mieć kalendarze i prosilibyśmy aby państwo zakupili takie kalendarze. W 

2013 r. będzie 10 lat pracy gimnazjum z ASP w Łodzi. Jeżeli będziecie chcieli zakupić, to na 

następną sesję przyniosę takie kalendarze.  

 Potrzeby szkoły są duże, a ponieważ po rozmowie z p. Wójtem, że w następnym roku 

zaczynamy remont dachu, przy którym, o czym państwo pewnie wiecie, mają być 

remontowane toalety, ma być wymiana drzwi do sal lekcyjnych, w związku z tym o tym już 

nie wspominam. W budżecie umieściłem zakup komputerów i wiem, że budżet gminy jest 

ograniczony. Komputery są z programu z 2005 roku i co roku muszę specjalne osoby ściągać, 

które mają sterowniki z tego roku do pracowni i płacę ok. 2.000 zł żeby ta pracownia mogła 

działać w roku szkolnym i żebyśmy mogli prowadzić zajęcia z informatyki. Są to komputery 

z 2005 roku i minęło już 7 lat i prędzej czy później może być taka sytuacja, że wszystko 

„siądzie” i będziemy musieli natychmiast kupować komputery, bo nie będziemy mogli 

realizować programu nauczania.  

Przewodniczący Rady – mam prośbę do pani Skarbnik żeby przedstawiła nam jak się ma 

subwencja do wydatków w szkołach. 

Pani Skarbnik – przedstawię rok 2012, bo rok szkolny 2011/12 mieliście państwo opisany w 

informacji, na pewno się z tym zapoznaliście i to już jest przeszłość. Powiem o roku 

kalendarzowym, budżetowym na rok 2012. Subwencji otrzymaliśmy po stronie planu 

4.538.402 zł, oprócz tego otrzymaliśmy dotację na dział oświaty na wyposażenie placów 

zabaw w ramach „Radosnej szkoły” dla wszystkich Zespołów Szkół - 29.950 zł. Ponadto w 

przedszkolach i stołówkach mamy odpłatność za pobyt w przedszkolu w kwocie 8.250 zł 

i odpłatność za wyżywienie w stołówkach 91.500 zł i również mamy wpływy za pobyt dzieci 

szkolnych na obozie – 59.900 zł. W sumie dochody po stronie oświaty to kwota 4.730.334 zł. 

natomiast wydatki zaplanowane to kwota 6.648.993 zł czyli 1.918.659 zł musimy dołożyć. 

Tutaj jest problem, ponieważ te środki są po stronie planu, subwencja w planowanej kwocie 

zostanie wykonana w 100%, bo nie zdarzyło się tak żebyśmy zostali pozbawieni tej subwencji 

w jakiejś części. Reszta wydatków tj. prawie 2 mln zł jest uzależnione od dochodów własnych 

gminy a na te dochody nie mamy za bardzo wpływu, w  związku z tym, że są to dochody od 

naszych mieszkańców z tytułu za pobór wody, odprowadzenie ścieków, podatek rolny, leśny, 

nieruchomości. Dochody spływają różnie i nie są zaplanowane w zawyżonej wysokości lecz 

w realnych kwotach, natomiast nie mamy za bardzo wpływu na ich wyegzekwowanie. 

Stosujemy wszystkie dopuszczone metody egzekwowania dochodów jednak może ze względu 

na stan poszczególnych podatników nie są one regulowane. W związku z tym wydatki 

w oświacie również na chwilę obecną muszą zostać wstrzymane. Nie mówię w dosłownym 

tego słowa znaczeniu, ponieważ wynagrodzenia, pochodne, opłaty za energię elektryczną, 

telefony czy opał musimy uregulować ale z pozostałymi wydatkami musimy się wstrzymać, 

ponieważ nie będziemy mieć pieniędzy. 

Radny W. Szaniec – mam pytanie czy wzrosła subwencja na jednego ucznia, bo w zeszłym 

roku było ok. 4.700 zł? 

Skarbnik Gminy – nie odpowiem panu na to pytanie, ponieważ mamy dopiero projekt 

budżetu na rok 2013. 

Radny W. Szaniec – ilu uczniów klas VI poszło do innych placówek, czy wszystkie trafiły do 

naszego gimnazjum, bo za każdym uczniem idą pieniądze. 

Pan K. Hull, Dyrektor ZSiP w Mokrsku – nie jest to duży procent ale z Ożarowa zawsze jest 

3-4 uczniów, którzy nie przychodzą. Z pozostałych szkół nie zdarza się, tylko jeden uczeń z 
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Krzyworzeki poszedł gdzie indziej. Wszyscy pozostali przychodzą, a z Ożarowa nie wszyscy 

przychodzą i nawet dzieci pracowników, którzy podlegają pod Urząd również nie przychodzą.  

Radna I. Gładysz – korzystając z okazji, że państwo dyrektorowie są, to chciałam naszej pani 

dyrektor podziękować za pomoc w organizacji dożynek i przede wszystkim panu dyrektorowi 

Gimnazjum p. Hullowi za użyczenie urządzenia, które było bardzo potrzebne w organizacji 

dożynek oraz panu radnemu Markowi Pietrasowi. 

Radny A. Piśniak – w drugim expose p. Tusk zapowiedział, że będzie subwencja na 

przedszkola, czy macie jakieś wstępne informacje na ten temat? Było określane ale nie 

dopowiedziane, że 70% przypadnie na koszt państwa a 30% na gminy. Przy takich kosztach 

utrzymania przedszkoli jak my mamy tj. ponad 1 mln zł to jest to ogromna kwota.  

Wójt Gminy – biorąc pod uwagę to co mówi Premier, to do tej pory nie spłynęły do nas 

odpowiednie przepisy czy rozporządzenia, które będą warunkować co będziemy mogli 

dostać. Na początku 2012 r. była mowa, że będzie 240 mln zł na przedszkola, a nie określono 

na co dają, później to ucichło jak zaczęły się problemy związane z oświatą, bo cały czas 

trwają dyskusje jak ma wyglądać oświata czyli kwestia Karty itd. Pojawiła się informacja, że 

do 320 mln zł można otrzymać dotacje celowe na dofinansowanie przedszkoli. Jak piszą w 

Rzeczpospolitej 1/3 tej kwoty będzie na dofinansowanie tylko do tych przedszkoli, w których 

są dopłaty do dzieci, które są powyżej 5 godz. czyli wyliczono, że np. przeciętnie ok. 3 zł 

pobierają przedszkola za godziny nadliczbowe i 1 zł zostanie a pozostałą kwotę mogą pokryć 

z dotacji. To jest taki pomysł, który jest bardzo interesujący, bo mówi się, że da się na 

przedszkola a w sumie da się na części płatne przez rodziców na odciążenie rodziców, a 

gminy mają z tego tytułu zdobyć środki finansowe. Nic to nie zmienia, bo te pieniądze i tak 

do nas wpływały i trzeba się nad tym zastanowić, bo opłata, która u nas wynosi 55 groszy za 

godz. w świetle tego co tu jest przedstawione, to powinniśmy zrobić rewolucję od rodziców 

pobierać znacznie większe opłaty. To jest dotacja a jeśli braknie tej, którą nam potrzeba na 

utrzymanie przedszkoli, to pozostałe miesiące rodzice płacą według tej stawki, którą sobie 

ustalimy a ma wynosić ok. 3 zł. Fizycznie nic nie mówi się o tym, że te pieniądze będą na to 

żeby nam ułatwić życie przedszkola tylko mówi się o dotowaniu czegoś co jest drogie, w tym 

momencie godzin nadliczbowych. Kwotę 320 mln zł przeliczając na wydatki, które są w 

przedszkolach na gminy, to jeżeli w naszej gminie dokładamy 1 mln zł to 320 gmin w skali 

kraju mogłoby otrzymać dofinansowanie na jakiekolwiek przedszkola, dzieląc wg naszych 

kosztów. Samorządów mamy ponad 1.800 więc nie ciekawie wygląda, to o czym mówi 

Premier nie przekłada się na nasze potrzeby.  

Jeżeli będą dotacje celowe, to jest zadanie zlecone i musimy je realizować w zakresie 

środków, które otrzymamy czyli też może w jakiś sposób ograniczyć nasze chęci. Jeżeli jest 

dotacja przedmiotowa na zadanie własne, to nie powinno jej być. Wiele przepisów musieliby 

zmienić żeby zadysponować kwoty o których powiedziano, pytanie w jaki sposób? Biorąc 

pod uwagę subwencję, którą mamy otrzymać w tym roku, to teoretycznie odpowiada ona 

kwotom jakie będziemy musieli wypłacić jako wynagrodzenia i wszystkie pochodne 

nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach. Pozostałe kwoty na bieżące utrzymanie 

to będą nasze własne pieniądze, które my powinniśmy mieć z dochodów gminy. 

 

Wiceprzewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie. 

 

 

P u n k t 7  

 

Zapytania do comiesięcznego sprawozdania Wójta Gminy 
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Radny Z. Szkudlarek – w punkcie 9 dot. stanowiska ds. drogownictwa zapisane jest układanie 

kostki brukowej na terenie Szkoły Podstawowej w Ożarowie. Co tam było robione? 

Wójt Gminy – to co pani Dyrektor powiedziała. Zalecenia SANEPID-u były takie, że podjazd 

już któryś raz jest nie taki jak powinien być i nakazali wymienić nawierzchnię. Doszliśmy do 

porozumienia, że z pieniędzy sołeckich oraz z Rady Rodziców pani Dyrektor zakupiła kostkę 

a gmina ją położyła na podjeździe oraz na wejściu do przedszkola. Nie były to dodatkowe 

pieniądze gminne, które przeznaczyliśmy na Ożarów zapominając o Komornikach. 

Radny A. Piśniak – w sprawozdaniu jest zapisane: „w miesiącu wrześniu zorganizowaliśmy 

Turniej Powiatowy w piłce nożnej, w którym udział wzięło 5 drużyn w wieku 10-12 lat, 

uczestniczyło w nich ok. 30 osób”. Chciałem pewne rzeczy zdementować, akurat ten turniej 

organizowałem ja i to było w sobotę poza godzinami pracy panów animatorów a oni nie brali 

udziału w organizacji ani we współorganizacji.  

Sołtys A. Szewczyk – mam pytanie dot. stanowiska ds. drogownictwa, a mianowicie była 

naprawiana droga Mątewki – Słupsko i mam zgłoszenie, że w ogóle do pana Soli nic nie było 

sypane, a tam jest już dosyć poważnie droga zdewastowana. Od razu przyjechał do mnie i to 

zgłosił, czy nie było w planach dostarczenie kruszywa do p. Soli? 

Wójt Gminy – sądzę, że panowie naprawili to co było w najgorszym stanie. Nie zakupujemy 

kruszywa a bazujemy na tym co mamy, a jeśli chodzi o pana Solę to on zawsze jak coś jest 

zrobione i do niego nie dojadą to zawsze interweniuje. Myślę, że jak brygada pojechała na 

łatanie i nie wyglądało to tragicznie. Pana Soli nie zadowolimy i musimy tam dojechać ale 

sądzę, że nie dojedziemy, bo kruszywa w tym roku już nie będziemy kupować a tylko 

zużywaliśmy to co było na składzie. 

 

Więcej zapytań ani uwag do sprawozdania nie było. Sprawozdanie zostało jednogłośnie 

przyjęte. 

 

P u n k t  8 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) podziału Gminy Mokrsko na stałe obwody głosowania 

 

Głos zabrała pani Małgorzata Stanek – Sekretarz Gminy 

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy - nałożyły na radę gminy obowiązek 

podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania w okresie 3 miesięcy od 

podjęcia uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze. Dokonaliśmy już podziału gminy na 

okręgi wyborcze, ta uchwała już została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. 

łódzkiego i w związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe 

obwody głosowania. Siedziby obwodowych komisji wyborczych będą się mieścić w nieco 

innych lokalach niż dotychczas w m. Chotów w Świetlicy, w Komornikach było już 

w Świetlicy choć w uchwale widniało jeszcze inaczej i w Słupsku również w Świetlicy. 

Pozostałe siedziby nie ulegną zmianie. Brano pod uwagę to, że część lokali będzie musiała 

być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych a świetlice są dostosowane.  

 

Uwag ani zapytań nie było.  

Wiceprzewodniczący poprosił o odczytanie opinii Komisji, następnie poprosił Komisję 

Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy przy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXVI/137/12 w sprawie podziału 
Gminy Mokrsko na stałe obwody głosowania. 
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Podjęcie uchwały w sprawie: 

 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko dla terenów do lokalizacji farmy wiatrowej 

w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Chotów, gm. Mokrsko 

 

Głos zabrał pan Arkadiusz Gmur – inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

komunalnej. 

Uchwała dotyczyłaby przystąpienia do zmiany planu przestrzennego dla terenów szczególnie 

w obrębie geodezyjnym Mokrsko i częściowo w obrębie geodezyjnym m. Chotów. Na 

Komisjach radni otrzymali mapki i pokazywałem te tereny na mapie.  

Wiceprzewodniczący Rady – zgodnie z regulaminem i Statutem możemy przyjąć bądź 

odrzucić, ewentualnie jak zrobił pan Wójt na Komisjach, wycofać uchwałę do rozpatrzenia. 

 

Dyskusja: 

 

Przewodniczący Rady – dyskutowaliśmy już długo i chciałbym powtórzyć swój wniosek,  

wycofać te uchwały do czasu zapoznania się radnych ze szkodliwością i wtedy podejmiemy 

decyzję. Składam wniosek o wycofanie tych punktów z obrad i miesiąc czasu radnym i żeby 

pan Wójt przedstawił wszystkie za i przeciw, sami poszukamy. 

Radny A. Piśniak – ja podtrzymuję swój wniosek mówiący o tym żeby dać więcej czasu na 

zapoznanie się szerszemu ogółowi. Wniosek pana Przewodniczącego G. Majtyki sprowadza 

się do tego, że to my mamy zadecydować, my mamy posiąść wiedzę i zapoznać się zarówno 

z głosami za i przeciw i podjąć decyzję za ludzi. I tak podejmiemy, natomiast nic nie 

przeszkadza, bo przecież aż tak bardzo nas czas nie goni w tym względzie. Nie wiem czy 

państwo czytaliście, pan Wójt mam nadzieję potwierdzi, że we wczorajszych Kulisach był 

artykuł, w którym pan Wójt sam powiedział „że najwcześniej farmy wiatrowe powstaną za 2 

lata czyli dla mnie te 4 miesiące, o których było mówione, aż tak bardzo w tym czasie nie 

przeszkodzi. Dotarcie przez 4 miesiące do ludzi znacznie będzie łatwiejsze. Nie chcę się 

wymądrzać ale myślę, że jeżeli wniosek, który był już przegłosowany nadal obowiązuje. Nie 

wiem, mogę się mylić ale ważne żeby człowiek umiał znaleźć w tekście argumenty na 

poparcie tego. Wydaje mi się, że jest w regulaminie napisane, że wnioski składane przez 

radnego, które zostały przegłosowane obowiązują ale mogę się mylić. Chodzi o wniosek 

złożony w każdym momencie sesji. Podtrzymuję wniosek żeby stworzyć 4 miesięczną  

możliwość do dotarcia do bardzo szerokiego ogółu mieszkańców i przedstawienie wszystkich 

za i ewentualnie przeciw i wtedy mieć większy i lepszy obraz całej sytuacji. 

Radny W. Szaniec – mógłby pan Gmur pokazać na mapie, być może sołtysi nie są 

zorientowani. Nastąpiła u nas wczoraj na zebraniu rzecz dyskusyjna, bo pani Kubowicz 

mówiła o 160 tys. zł za jedną farmę i jaka kwota w ogóle z tych wiatraków wpłynęłaby do 

Urzędu Gminy? Żeby to określić czy to już jest obliczone? 

Wiceprzewodniczący Rady – z tego co się orientowałem to przy budowie 2% od wartości 

inwestycji a później po 50 tys. zł od jednego wiatraka rocznie. 

Wójt Gminy – w Kulisach jest jedno przekłamanie. To jest tak, że za dzierżawę jest 100-120 

tys. zł, potem powtórzone dotyczące podatku, który jest dla gminy. Dwa razy ta sama wartość 

się pojawiła. Jak ktoś usłyszy, że 100 tys. zł za dzierżawę to będzie bardzo ciekawie tak, że 

wywołaliście burzę. Jak bym mógł prosić to ewentualnie to sprostować. 

Pan Sławomir Rajch Redaktor Naczelny „Kulis powiatu” – chcę przypomnieć, że nie sposób 

tego zrozumieć jak nam pan tłumaczył bez dokumentów. 

Konia z rzędem temu kto by zrozumiał bez zajrzenia w odpowiednie dokumenty. Kwoty, 

które pan wymieniał były wymieniane różne, natomiast ja miałem na myśli sumarycznie zysk 
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z jednej farmy i dwóch procent, o których wspomniał pan Przewodniczący i odstąpienia od 

gruntu czyli tych wszystkich podatków. Sumarycznie może gmina zarobić na tym 

w pierwszym roku, oczywiście jeśli nie odstąpi od podatku, bo też tak można, 100 tys. zł i to 

jest fakt. Są gminy, które zarabiają ponad 100 tys. zł na jednym wiatraku w pierwszym roku 

ich działalności więc tutaj nie ma żadnego przekłamania. 

Wójt Gminy – w tym nie chodzi mi tylko, że z dzierżawy. 2% dla wszystkich obowiązuje na 

dzień obecny od wartości i płaci się z wielu nie tylko z wiatraków ale z różnego rodzaju 

inwestycji na terenie infrastrukturalnym czyli kable płacą, elektrownie wiatrowe, jeśli będą 

coś budować. Ponieważ w prawie były spory kiedy powstawały wiatraki czy inwestycją jest 

cała budowla i wszystkie koszty poniesione, czy tylko dotyczące elementów stałych 

niewymienialnych. Po wyrokach sądów są te części niewymienialne, a częścią wymienialną 

jest turbina razem ze śmigłem i to ona stanowi wartość zazwyczaj ok. 40-60%, zależy to od 

wiatraka. Przyjmiemy, że połową jest część trwała inwestycji i z tego mamy te 2 %. Jeżeli 

wiatraki 2 MG kosztują ok. 10 mln zł przyjmując, że to jest połową wartości ta trwała część to 

jest ok. 100 tys. zł. Mniejszy wiatrak wiadomo mniejsza kwota a większy kwota większa. To 

zależy od wiatraka liczmy, że połowę jego ceny brutto, może być więcej lub mniej. Każdy 

sprzęt ulega amortyzacji więc wartość danej rzeczy traci, zatem czynsz może sukcesywnie 

spadać, zatrzyma się na pewno w którymś momencie na tzw. zamortyzowanej pozycji i to jest 

ta kwota, o której pan mówi ok. połowy tego co było czyli podatek. Zazwyczaj zatrzymuje się 

na połowie wartości tej, która jest przypisana minus inflacja. Jeżeli jest 1 wiatrak możemy 

mówić o kwotach 60 tys. zł od turbiny, przy bardzo dużych możemy mówić powyżej 120 tys. 

zł i mnożąc ilość wiatraków to jest taka kwota. Ważną rzeczą jest to, że Gmina mimo iż 

z tego tytułu zwiększy swoje własne dochody, zacznie mieć inne przeliczniki w naliczaniu 

subwencji wyrównujących i ogólnych. Może się okazać, że np. dostajemy 1 mln zł ze 

względu na to, że dochody własne wzrosły dostaniemy mniejszą subwencję ogólną. Przypadki 

są takie, że traci się 25%. Zależy to od tego jakie są inne dochody na terenie gminy, jakie 

firmy działają i jakie przynoszą dochody, ile osób pracuje i czy tylko w rolnictwie. Z jednej 

strony mamy dochody, trochę zostaniemy za to „ukarani” ale to są nasze dochody i są stałe, 

a jakie to będą dochody to zależy od wartości wiatraka.  

Pan S. Rajch, Redaktor – odnosząc się do dwóch wypowiedzi obu panów, absolutnie to nie 

miało na celu wywołania burzy w szklance wody a tylko zestawienia tego. że oprócz złych 

efektów powstania farm wiatrowych /które podała pani Kubowicz/ są też pozytywy. Gmina 

może faktycznie zarobić duże pieniądze i tutaj po to było zrobione, nie po to żeby 

wywoływać burzę. Jak najbardziej chciałbym szczegółowo wyjaśnić w najbliższym numerze 

jak te koszty faktycznie wyglądają. 

Radny W. Szaniec – po to pytałem, ponieważ mieszkańcy pytają i żeby każdy radny wiedział 

co i jak. Żeby mógł na bieżąco odpowiedzieć czy to na ulicy ktoś zapytuje i żebym był 

zawsze przygotowany na tą odpowiedź co i jak, żebym nie był gołosłowny. 

Wójt Gminy – przedtem była mowa o negatywnych rzeczach. Nie będę wnikał w sprawę 

zdrowia, bo nie jestem od tego specjalistą. Jak było na początku, a w zasadzie 5 lat już minęło 

jak zaczęliśmy rozmowy na temat wiatraków. Na pewno rzeczy związane z infrastrukturą 

drogową dróg rolniczy ulegnie poprawie, na pewno będzie wymuszone ze strony inwestorów, 

którzy postawią elektrownie wiatrowe, że muszą być przebudowane linie energetyczne. 

Z tych linii będą też dla nas dodatkowe dochody nie liczone do całości inwestycji, chyba że to 

będzie linia inwestora, który to buduje. Patrząc ze strony finansowej to p. Matys też mówiła, 

że są gminy, które to bardzo dobrze wykorzystują. Nikt nie chce żeby na jego terenie były 

rzeczy, które są kontrowersyjne, nikt nie chce obwodnicy ale w sumie dobrze by było żeby 

nas nie rozjeżdżali przez środek miasta. Nikt nie chce spalarni śmieci, bo  u nas jak będzie się 

spalać to zostanie to u nas, a gdzieś te śmieci trzeba zużyć. Nikt nie chce elektrowni 

atomowej choć każdy twierdzi, że z elektrowni atomowej gmina będzie najbogatsza i żaden 



 30 

Kleszczów nie dorówna. Są rzeczy kontrowersyjne przynoszące dochody, kwestia co jest 

ważniejsze, zostają specjaliści, jedni będą mówić tak a drudzy inaczej. Jeżeli chodzi 

o dochody gminy mamy małe pole manewru, nasze dochody nie są duże. Jeżeli mamy 

utrzymywać istniejące tempo inwestycji lub nawet zwolnić, bo trzeba będzie zwolnić, ale 

żeby utrzymać to co stworzyliśmy to takie rzeczy jak rozbudowana oświata z dobrze 

działającymi przedszkolami bardzo dobre wyniki ale już dyrektorzy  mówią, że pewne rzeczy 

się zdekapitalizowały. Licząc budynek w Chotowie to też jest na wniosek strażaków, zero 

opału w środku budynku, to my musielibyśmy za zeszły rok 250 tys. zł tylko na kontrolne 

rzeczy wydać bo oni tego żądają od nas. Szkół mamy 5 i to są koszty, nad którymi musimy 

deliberować a dochody nam się nie zwiększą, firmy nie powstaną, obszary pod zabudowę w 

nowym planie wyznaczyliśmy dosyć rozbudowane. Jeżeli będzie tak, że wiatraki nie 

powstaną albo powstaną i będzie opinia taka, że są to tereny, które nie sprzyjają żeby się tutaj 

budować to też możemy stracić, też jest do wyboru.  

Wiceprzewodniczący Rady – najłatwiej jest wycofać projekt uchwały tak jak było zrobione 

przez pana Wójta na Komisji odnośnie innej uchwały i te wnioski, które są zaproponowane na 

końcu posiedzenia je wpisać.  

Wójt Gminy – składam formalny wniosek o wycofanie punktu 7b i przełożenie tego na termin 

późniejszy. Chciałbym wiedzieć na czym ta cała część informacyjna ma się skończyć? Czy 

ma być tak że my informujemy mieszkańców i zainteresowani przyjdą i znowu będzie tak jak 

dzisiaj i będzie dyskusja? 

Przewodniczący Rady – mój wniosek jest taki żeby sprowadzić jakiegoś profesora z instytutu. 

Najważniejsze jest zdrowie, bo jak będzie szkodzić zdrowiu to w ogóle nie ma dyskusji 

i żadnego wiatraka i kończymy sprawę. Jak nam powie, że można w jakiejś rozsądnej 

odległości pobudować i nie będzie szkodzić mieszkańcom gminy to wtedy się zastanowimy. 

Gdy powie, że z odległości 1,5 km, to nie ma możliwości żeby w gminie powstał wiatrak przy 

takiej odległości, to nie mamy o czym dyskutować i nie uchwalimy stref pod wiatraki i żaden 

wiatrak nie powstanie.  

Wójt Gminy – zawsze są 2 stanowiska, będą zwolennicy i przeciwnicy i teraz kto będzie miał 

więcej argumentów i jeszcze kto będzie lepszy w argumentowaniu. I tak państwo zostaniecie 

przed wyborem bo my ze swej strony robimy to co robimy. Znajdą się 2 stanowiska jedno za 

drugie przeciw, kto ma lepsze argumenty i kto ma ich więcej i jestem pewny na 99%, że 

każdy przyniesie udokumentowanie z jednej i z drugiej strony, że tak nie jest albo będzie miał 

kontrargument na drugą stronę. Spotkamy się później w tej debacie czy na sesji i wtedy nie 

podejmiemy, bo będzie za dużo emocji. 

Radna I. Gładysz – mają być przygotowywane rzeczy ustawodawcze dotyczące farm 

wiatrowych w Parlamencie Europejskim. Jest jeszcze ustawodawca Europejski, który będzie 

również obowiązywał na terenie naszego kraju. Ustali ustawą, że farma wiatrowa ma być w 

odległości co najmniej 3 km to wtedy w ogóle wypadamy jako gmina. Będziemy dzisiaj 

dyskutować nie wiadomo jak. Ja bym chciała żeby powstały takie farmy ale w odpowiedniej 

odległości i żeby były z tego pieniądze a jeśli to ma być 400 m od zabudowań to ja zagłosuję 

przeciwko, bo wiem, że jak mnie spotkają w wiosce to po prostu naplują mi w oczy. Uważam, 

że ludzie powinni wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi.  

Wójt Gminy – nam naplują za to żeśmy nie pobudowali kanalizacji, skaziliśmy staw i to 

zmierza w tym samym kierunku. Zatruliśmy środowiska dla naszych dzieci i nikt z tego nie 

będzie miał, zginęły osoby na dziurawych drogach, z powodu braku lamp bo był wypadek 

i na skrzyżowaniu było ciemno, bo nam brakło na piasek a lód był, nie zdążyliśmy odśnieżyć. 

Kwestia wyboru co jest szybciej. Jeśli chodzi o kwestie odległości Prawa europejskiego, 

mimo że Unia ustali to dane państwo musi je przyjąć do wiadomości. Od czasu do czasu 

przycisną, a co będzie jak to będzie trwało 5 lat? Z drugiej strony jest sytuacja osób, które na 
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dzień obecny podpisała umowy wstępne. Są też umowy notarialne, bo takie też się pojawiły, 

trzeba podjąć decyzję albo w jedną albo w druga stronę.  

Radny M. Mielczarek – powtórzę to co mówiłem na Komisji a było w niedzielę w programie 

„Tydzień”. Wpłynęło 17 tys. wniosków a możliwości przyłączenia w chwili obecnej posiada 

5 tys. Chociaż my zagłosujemy za, to 12 tys. nie zostanie wpiętych pod linie. Zakłady 

energetyczne bronią się, bo to jest ich monopol i tu będzie duży problem. Był to program 

poświęcony wiatrakom i też było jedno ale, bo w tej chwili co budujemy wiatraki to są 

wszystko wiatraki używane po regeneracji. Jak pan Bil powiedział ten hałas jest właśnie 

z używanych wiatraków i sądzę, że w okolicach Czarnożył są wiatraki używane po 

regeneracji. Są to wiatraki 30 letnie, które zostały w innych krajach wycofane. 

Radny Z. Szkudlarek – to jest inwestycja jednak na 30 lat a może i dłuższa. Nie jest to 

wielkim kosztem odłożenie w czasie 4 miesięcy, społeczeństwo jednak doinformować 

konkretnie żeby wiedziało. Zaczerpnąć opinii od społeczeństwa. Pan Przewodniczący na 

Komisji sam nas zachęcał do takich zebrań i praktycznie po rozmowie z kilkoma 

mieszkańcami sami do tego sprowadzają żeby takie właśnie zebranie zorganizować 

i poinformować o za i przeciw. Nie mówię, że my to zaraz odrzucimy ale zrobimy wszystko 

żeby społeczeństwo było doinformowane. Żyjemy w kraju demokratycznym i można 

przeprowadzić jakieś głosowanie. Opinia jakaś będzie zaczerpnięta i wtedy po zebraniach 

wiejskich wyciągamy z każdej miejscowości informacje przynajmniej dla nas i my będziemy 

wtedy mieli już jakąś podkładkę. Jeśli ktoś będzie poinformowany  to zawsze można się 

zapytać dlaczego nie był w tym dniu na zebraniu. Jeśli ktoś nie przyjdzie to będzie jego strata. 

Przewodniczący Rady – mówiłem o zebraniu, na którym powinni się znaleźć fachowcy 

i mówić o konkretach 

Radny W. Szaniec – mieszkańcy żądają informacji konkretnej na ten temat i musimy jakoś 

przegłosować ten temat.  

Wiceprzewodniczący Rady – skończymy dyskusję nad tym, pan Wójt wycofał podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko dla terenów do lokalizacji farmy 

wiatrowej w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Chotów, gm. Mokrsko. 

 

Jednogłośnie przegłosowano wycofanie podjęcia uchwały.  

 

Radny W. Szaniec – miał być głosowany wniosek pana Piśniaka. 

Radny Z. Bil – ale punkt jest wycofany  

Radny A. Piśniak – chciałbym znać podstawę prawną Regulaminu, jeżeli został złożony 

wniosek formalny czy nie i na tej sali ten wniosek przegłosowany czy ten wniosek 

obowiązuje czy nie? Proszę mi powiedzieć, jeżeli trzeba to proszę zarządzić przerwę.  

Wiceprzewodniczący Rady – przecież był przegłosowany 

Przewodniczący Rady – jaki był punkt, w którym był przegłosowany pana wniosek? 

Radny A. Piśniak – jeżeli pan zarządził głosowanie i zostało przegłosowane to nie wyleciało 

w kosmos. To jest i musi obowiązywać, bo na jakiej podstawie nie? Nie ma znaczenia kiedy. 

Jeżeli by pan nie zażądał głosowania i powiedział, że to będzie później to w porządku ale 

myśmy to przegłosowali. 

Wiceprzewodniczący Rady – ale ten wniosek obowiązuje, przecież był przegłosowany. 

Wójt Gminy – wydaje mi się, że wniosek pana Piśniaka był poddany pod głosowanie 

i przeszedł, pana Przewodniczącego wniosek zatrzymał się w toku. Przewodniczący uważa, 

że wniosek pana Piśniaka przeszedł i mówi, że trzeba go wpisać w wolnych wnioskach? 

Wpisać po prostu w wolnych wnioskach, że był taki wniosek i został przegłosowany. 

Radny A. Piśniak – mój wniosek mówi o tym żeby było odroczone przez 4 miesiące a pana 

Przewodniczącego mówi, że do następnej sesji. Przecież te dwa wnioski się wykluczają. 
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Niech pan sprecyzuje, bo mówi pan żeby przez miesiąc jechać do Stawu i porozmawiać 

z ludźmi. Jeżeli taki wniosek jest to wszystko mieści się w moich 4 miesiącach.  

Wiceprzewodniczący Rady – pana wniosek obowiązuje a my tym co przed chwilą 

głosowaliśmy wstrzymaliśmy się przed głosowaniem. Został wycofany punkt o przystąpienie 

do sporządzenia zmiany do m.p.z.p. Wójt wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy i jesteśmy 

zgodni, że nie głosujemy ani za ani przeciw. W tej chwili obowiązuje wniosek pana 

A. Piśniak, że mamy 4 m-ce na przygotowanie się.  

Przewodniczący Rady – chcę ponowić swój wniosek. Pani Paulino proszę się nie śmiać bo nie 

jest pani autorytetem w sprawie wiatraków. Pani pięknie mówi, szybko i bardzo ładnie ale my 

chcielibyśmy poznać opinie fachowców. Pójdziemy do wsi pytać się „chcecie wiatraków, nie 

chcecie wiatraków ?” Ludzie nam nie powiedzą, jak się im powie, że są szkodliwe to 

powiedzą że nie. Postaramy się ściągnąć jakiś autorytet i niech nam wytłumaczy i wtedy 

podejmiemy decyzję, że nie wyznaczamy stref pod wiatraki. Chyba o to chodzi. Mój wniosek 

jest taki żeby zaprosić autorytet na posiedzenie gminy żeby zapoznał radnych, sołtysów 

z wszystkimi za i przeciw wiatrakom, szkodliwości na zdrowie, oddziaływaniu na 

środowisko. 

Radny A. Piśniak – proszę jeszcze dopowiedzieć o zasięgnięciu opinii, po zdobyciu wiedzy 

ile tylko można jaki pan sobie i nam wszystkim daje termin żebyśmy podjęli decyzję na ten 

temat? 

Przewodniczący Rady – przychylam się do pańskiego terminu czyli 4 m-ce. To musi być jakiś 

fachowiec.  

Radny Z. Bil – tutaj była wypowiedź profesora, a skąd my wiemy, że on za pieniądze tego nie 

zrobił i opublikował tę szkodliwość? 

Wiceprzewodniczący Rady – mam propozycję żeby do wniosku p. Piśniaka dopisać to, że 

ściągniemy jakiegoś fachowca. 

Pani K. Matys – nie ma jednego autorytetu w żadnej dziedzinie. Rada Gminy niech zaprosi 

osoby, które są zainteresowane wiatrakami. Muszą być przynajmniej 2 osoby o przeciwnych 

stanowiskach. 

Radny A. Piśniak – mój wniosek dotyczył żeby wszystkim stronom dać 4 miesięczną granicę 

czasową, czyli do ostatniego dnia lutego dać wszystkim stronom możliwość dotarcia do jak 

najszerszej ilości społeczeństwa Gminy Mokrsko. Przedstawienie wszystkich argumentów za 

i przeciw, że Gmina Mokrsko z szanownym p. Wójtem mimo wszystko zrobi wszystko żeby 

również włączyć się w kampanię informacyjną.  

Przewodniczący Rady – kto ma dotrzeć, kto jest stroną. My podejmiemy decyzję tak czy tak. 

Radna G. Grześlak – wcześniej było sformułowane, że p. Kubowicz będzie organizować 

zebrania. Tak by było, z całym szacunkiem do pani ale jakby to Gmina panią wydelegowała 

na wszystkie zebrania i społeczeństwo informować. Tak to zrozumiałam. 

Pani P. Kubowicz – ja wcale się nie kwapię do tego żeby jechać na każde zebranie. Ja mogę 

pomóc w organizacji i przygotowaniu materiałów, bo trochę ich już nagromadziłam. Ja sama 

niczego na własna rękę nie zrobię ale możemy razem z radnymi z każdej miejscowości, razem 

z sołtysem zastanowić się kogo zaprosić, czy w ogóle są jakieś możliwości, zebrać materiały 

i zebranie zorganizować. Ja mam 6-cio miesięczne dziecko i nie uśmiecha mi się po 5 godz. 

siedzieć w każdej miejscowości więc jeżeli myślicie, że ja coś z tego mam albo, że bardzo mi 

się chce tam jechać to naprawdę się mylicie. Walczę tylko o zdrowie. 

Przewodniczący Rady – wszystko się to do jednego sprowadza, czyli do zaproszenia 

fachowców. Zapraszamy do gminy wszystkich radnych, sołtysów i wszystkich 

zainteresowanych i damy sobie 4 miesięczny okres. Takie jeżdżenie to będzie wyglądało tak, 

że ci co mają wiatraki i ten kto będzie zainteresowany to przyjdzie. Kto nie ma wiatraków 

będzie przeciw, nawet nie będzie wysłuchiwał argumentów czy to jest dobre czy złe tylko na 

zawiści przez to, że ma sąsiad.  
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Wiceprzewodniczący Rady - czy podtrzymuje pan swój wniosek? 

Radny Z. Szkudlarek – było we wniosku powiedziane, że do zebrań wiejskich, do 28 lutego, 

bo w tym czasie się kończą. Na zebraniach wiejskich miało być wszystko wyjaśnione 

i poinformowane społeczeństwo co i jak.  

Przewodniczący Rady – my jako radni musimy do czasu zebrań wiejskich poznać zdanie 

i będą zebrania i wtedy powiemy żeby ludzie nie mieli do nas pretensji. 

Wiceprzewodniczący Rady – myślę, że musielibyśmy prosić pana Wójta o to żeby pracownik 

przygotował materiały 

Wójt Gminy  - jakie teraz mamy przygotować za czy przeciw? Jacy my jesteśmy fachowcami, 

że możemy powiedzieć czy to jest złe? My możemy powiedzieć o rzeczach, które dotyczą 

spraw finansów jak my to widzimy np. jakie są pożyczki, ewentualnie zagrożenia ale nie 

mówiące o naszym zdrowiu, bo my tego nie mamy. Ja tak samo muszę ściągnąć fachowców 

żeby mi powiedzieli, jeden że prawda a drugi, że nie prawda i jeszcze za to zapłacić.  

Pani P. Kubowicz – moim zdaniem powinno to polegać na tym, że na samym początku robi 

się zebrania informacyjne o wszystkich badaniach, że tak się wypowiadają jedni a tak drudzy. 

Ja nie twierdzę, że tam będę mówić, bo ja lekarzem też nie jestem ale nawet puścić takie 

rzeczy jak wypowiadają się autorytety czy zaprosić ich, bo ja wiem, że z kilku miesięcznym 

wyprzedzeniem możemy ich zaprosić. Już rozmawiałam z jednym profesorem z Politechniki 

ale ważne jest żeby ludziom znowu dać czas na zapoznanie się z materiałami i ja bym tak ok. 

2 miesiące zrobiła na ich poinformowanie, dać im czas i pod koniec lutego zrobić kolejne 

zebranie, na którym już będzie głosowanie. Ludzie też muszą się sami zapoznać z tematem 

i dopiero mogą zagłosować czy są za czy przeciw.  

Wójt Gminy – ale kto ma znowu głosować, radni? Wystarczy jedno spotkanie fachowców 

i będzie wiadomo. Mieszkańcy będą głosować nad czym? Oni mogą zaopiniować. Gmina ma 

przedstawić jakieś stanowisko czyli jakie? My mamy znaleźć tych, którzy są za wiatrakami to 

będziemy stronniczy, znaleźć przeciwko – będziemy stronniczy, albo zaprzeczymy temu jak 

rozmawialiśmy z inwestorami. W tej chwili jest tak zagmatwane, że nie wiadomo. 

Poinformujemy mieszkańców czy są za czy przeciw, będzie zebranie przegłosują, będzie np. 

społeczność przeciwna budowie wiatraków a czy to jest opinia wiążąca? Wiążące jest tylko 

referendum. Zapraszając fachowców kilka razy w kilka miejsc nie wierzę, że ktoś tu 

przyjedzie za darmo. W którymś momencie trzeba będzie zapłacić koszty diety i kto to będzie 

pokrywał? Może zrobić jedno spotkanie na wielkiej hali, bo to jest bez sensu w tym 

momencie. My przygotujemy materiały dotyczące wiatraków i ktoś powie, że Gmina jest 

stronnicza, pan Wójt już się dogadał z kimś, po prostu ślepy zaułek.  

Przewodniczący Rady – proponowałbym żeby pojeździć i porozmawiać z ludźmi jako radni 

zorganizujemy wyjazdy i jechać tam gdzie już farmy istnieją od 2-3 lat i po prostu nie pytać 

fachowców ale ludzi popytać.  

Pani P. Kubowicz – w opracowaniu tematycznym z Senatu jest napisane tak: „obecnie ilość 

badań i publikacji jest na tyle wystarczająca, aby nie kwestionować szkodliwego 

i uciążliwego wpływu infradźwięków wytwarzanych przez turbiny wiatrowe”. Przedstawmy 

więc ludziom, że to nie będzie tylko hałas tylko infradźwięki, bo ludzie nawet nie wiedzą co 

to są infradźwięki.  

 

Więcej zapytań ani uwag nie było.  

 

 
 
 

Podjęcie uchwały w sprawie: 
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b) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mokrsko,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokrsko oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

 
 
Głos zabrał pan Arkadiusz Gmur – inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

komunalnej 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 

2012 r. w sprawie rozkładów jazdy wprowadziło szereg znaczących zmian w zakresie 

opracowywania i zatwierdzania rozkładów jazdy w publicznym transporcie zbiorowym. Jedną 

z nich jest konieczność dokonania przez właściwy organ weryfikacji prawidłowości 

określania w projekcie rozkładu przystanków komunikacyjnych i dworców zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Art. 46 

ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje jednocześnie, że w 

zakresie transportu drogowego w rozkładach jazdy mogą być uwzględniane wyłącznie 

miejsca przystankowe określone przez organizatora, które wg art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 

określa się w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu 

terytorialnego. Brak przedmiotowej uchwały w sprawie określenia przystanków, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokrsko uniemożliwiał będzie procedowanie 

postępowań administracyjnych w zakresie wydania lub zmiany zezwoleń na wykonywanie 

drogowych przewozów osób. Mając na względzie sprawność funkcjonowania publicznego 

transportu drogowego należy przyjąć stosowną uchwałę wynikającą z wcześniej 

wspomnianych art. 15 i 46 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.   

 

Zapytań ani uwag nie było. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXVI/13812 w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mokrsko, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Mokrsko oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 
 
 

P u n k t  9 

 

Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na 2012 r. 

 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Zmiany przygotowane na dzisiejszą sesję są inne niż mieliśmy na posiedzeniu Komisji, 

ponieważ doszły zmiany związane z zaciągnięciem pożyczek czyli zmiany w klasyfikacji 

przychodów. Przedstawię wszystkie zmiany jakie są zaproponowane na dzisiejszą sesję.  

Zmiany w palnie wydatków dotyczą przeniesienia w ramach grupy między paragrafami, tam 

gdzie jest już wykonanie a w drugich paragrafach i działach te środki jeszcze się znajdują, nie 

ma potrzeby ich przeszacowania. 
 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Zmniejsza się wydatki bieżące o 12.500 zł, zwiększa o 500 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Dokonuje się przeszacowania  w ramach grupy o - 1.500 zł 

Dział 750 – Administracja publiczna 
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Dokonuje się przeszacowania między paragrafami - 10.000 zł 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami - 1.000 zł 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zmniejszenia i zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, przede wszystkim składek 

na ubezpieczenie społeczne, ponieważ mieliśmy zaplanowane o 2% mniejsze i tutaj uzupełnia 

się te brakujące środki. Ogółem na oświatę i wychowanie zmniejszenia i zwiększenia to 

kwota 33.650 zł. 

Dział 851- Ochrona zdrowia 

Przeszacowanie między paragrafami – 1.000 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Również przeszacowanie między paragrafami wydatki bieżące – 200 zł, 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Zwiększa się wydatki o 12.000 zł 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Zmniejszenia i zwiększenia wynoszą 20.000 zł i dotyczy zmniejszenia dotacji podmiotowej 

dla instytucji kultury samorządowej jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna na rzecz nowo 

powstałego GOKiS-u o 20.000 zł. W Bibliotece zmniejsza się dotację o 20.000 zł na rzecz 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 

W ślad za zmianami w planie wydatków są zmiany w załączniku Nr 1, czyli załącznik ten z 

poprzedniej uchwały jest aktualny. Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym 

do sektora finansów publicznych i GBP po zmianach otrzymuje dotację 150.000 zł natomiast 

GOKiS - 70.000 zł. 

Dokonuje się przeszacowania w tabeli Nr 2 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.  Po 

stronie przychodów ogólna kwota przychodów nie ulega zmianie, natomiast między 

kredytami a pożyczkami kredyty zmniejsza się o kwotę 155.000 zł na rzecz pożyczek 

i aktualna kwota pożyczek to 974.200 zł. Wyprzedzę następną uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki, bo jest to pożyczka wraz z dotacją do kwoty 155.000 zł na koszty 

kwalifikowane budowy systemu oczyszczania ścieków, a dotyczących w szczególności 

przydomowych oczyszczalni ścieków. We wniosku wcześniej złożonym do Wojewódzkiego 

Funduszu nie wykazaliśmy podatku VAT jako koszt kwalifikowany, jednak od 

przydomowych oczyszczalni ścieków VAT nie jest do odzyskania więc jest kosztem 

kwalifikowanym i dlatego możemy na to również wziąć pożyczkę i dotację. Ponieważ 

wysokość dotacji jest uzależniona od pożyczki to należy tę pożyczkę zaciągnąć na rzecz 

zaplanowanego kredytu. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie planowany deficyt 

nie ulega zmianie i jest to kwota 1.927.633,21 zł i zostanie sfinansowany pożyczkami 

860.320,37 zł i pożyczkami na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.067.312,84 zł. 

 

Zapytań ani uwag nie było. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXVI/139/12 w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Mokrsko na 2012 rok. 
 

 

P u n k t  10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
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Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

W dniu 27 lipca 2012 r. podjęliście państwo uchwałę o zaciągnięciu pożyczki do kwoty 

405.000 zł na wkład własny przedsięwzięcia realizowanego w latach 2012-14 „Budowa 

systemu oczyszczania ścieków w Gm. Mokrsko”. Była to pożyczka na poszczególne lata czyli 

w roku 2012 – 163.800 zł, 2013 r. – 101.200 zł i 2014 – 145.000 zł. Jednak w harmonogramie 

i przedstawionym zestawieniu wykazane były jako koszty kwalifikowane, kwoty bez VAT-u 

w wartości netto. Jednak w związku z tym, że częścią zadania są przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, gdzie VAT może być kosztem kwalifikowanym do WFOŚiGW, istnieje możliwość 

uzyskania dodatkowo kwoty 155.000 zł dotacji do tego zadania i w ślad za tym pożyczki. W 

związku z tym istnieje potrzeba zaciągnięcia pożyczki do kwoty 155.000 zł żeby otrzymać 

pożyczkę i tą dotację na VAT. 

 

Zapytań ani uwag  nie było.  

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX VI/140/12 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
 
  

P u n k t  11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Mokrsko  

z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

 

Głos zabrała pani Renata Nagła – Skarbnik Gminy 

Uchwała ta dotyczy zmiany terminu spłaty, ponieważ otrzymaliśmy dziś projekt umowy na 

dofinansowanie tego zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. Z 

tej umowy wynika, że już w IV kwartale 2014 r. musimy rozpocząć spłatę. Mieliśmy 

zaplanowaną spłatę od roku 2015 jednak Fundusz daje nam 24 m-ce karencji od chwili 

podpisania umowy, a skoro umowę podpiszemy w październiku czyli od listopada 2014 r. 

musimy rozpocząć spłatę i dlatego istnieje konieczność zmiany terminu spłaty w latach 2014-

2019.  

 

Zapytań ani uwag nie było. 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXVI/141/12 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi. 
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P u n k t  12 

 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mokrsko informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, skierowaną do Przewodniczącego Rady Gminy 

Mokrsko /pismo w załączeniu/. 

Przewodniczący Rady – czy wiadomo co się dzieje ze skargą pana radnego? 

Sekretarz Gminy – wyjaśnienia, o które się do nas zwrócono udzieliliśmy na piśmie i póki co 

żadna informacja nie wpłynęła jeszcze do Urzędu. 

Radna M. Witkowska – chciałam podziękować w imieniu własnym pani Kubowicz, że 

chciała przyjechać na nasze spotkanie i poszerzyła naszą wiedzę na temat farm wiatrowych. 

Umożliwi nam to lepsze podejście do tematu, zmobilizuje nas do poszerzenia swoich 

wiadomości na ten temat i podjęcia mądrej decyzji. 

 

Interpelacje: 

Radny Z. Bil – co z drogami po gazociągu, bo nie wszystkie są naprawione. Chodzi 

konkretnie o naprawę drogi na Żłobiska i na Górach 

Wójt Gminy – firma nas zapewniała, że to co robiło EWE co nie należało do firm 

wykonawczych, to mieli nam poprawić a część miały wykonać firmy wykonujące przekopy. 

Poprosimy ich jeszcze o kontrole. Zainterweniujemy w tej sprawie.  

Radny W. Szaniec – na Morzykobyle na drodze dobiegającej do drogi krajowej  stoi tablica 

informacyjna dotycząca dotacji unijnych, jest zakryta gałęziami. Jest to po lewej stronie przy 

posesji pana Biedala. Prosiłbym o obcięcie gałęzi.  

Sołtys A. Szewczyk – pani E. Ciura prosiła żeby zgłosić do PZD o wycięcie krzewów które 

zarosły przy wjeździe Słupsko – Mątewki. 

Radny M. Głąb – mam prośbę do PZD, na granicy Mokrska i Krzyworzeki mieszkańcy 

zgłaszali, że są pełne osadniki przy w studzienkach kanalizacyjnych. Gdy sypali grysik to 

woda zabrała i żeby to się dalej nie dostało, niech posprawdzają. 

Przewodniczący Rady – postaram się zorganizować wyjazdy do farm wiatrowych żeby 

porozmawiać z ludźmi, sołtysami. Gdy będzie wyjazd w niedzielę to czy wyrazicie zgodę? 

Radny Z. Braliński – kto będzie mógł to pojedzie. 

Rady D. Chwaliński - ponawiam interpelację w sprawie drogi na Granice, żeby wyciąć krzew 

i udrożnić wylot kanalizacji burzowej 

Radny A. Piśniak – składam wniosek o to żeby nie rozmawiać na sesjach Rady Gminy 

o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, w celu tworzenia możliwości stawiania 

farm wiatrowych. W tym czasie obligujemy państwo żeby przeprowadzili kampanię 

informacyjną wśród społeczeństwa w każdej miejscowości. W tym czasie my ze swej strony, 

żeby pogłębić wiedzę, możemy pojechać do miejscowości gdzie farmy wiatrowe są i dopiero 

na zebraniach wiejskich większością głosów ludzie zadecydują 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

P u n k t  13                                                                                                                                                                                                                                     

 

Zamknięcie obrad sesji 
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Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie się porządku obrad, podziękował wszystkim za 

udział i następnie zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy. 

 

Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralną część  

protokołu: 

 

Lp. Nr uchwały W sprawie 

 

 

1. 

 

XXVI/137/12 

podziału Gminy Mokrsko na stałe obwody głosowania 

 

2. 

 

XXVI/138/12 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Mokrsko, których  właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Mokrsko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

3. 

 

XXVI/139/12 

zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2012 

 

 

 

4. 

 

XXVI/140/12 

 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

 

5. 

 

XXVI/141/12 

zmiany Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 

27 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

 

Protokołowała:     Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

Anna Wiktorek                 Marcin Głąb 

 

 

Protokół niniejszy obejmuje: 

 

1. Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1- 38  

2. Podjęte uchwały od Nr XXVI/137/12 – XXVI/141/12 

3. Załączniki jak niżej: 

 

Lp. Treść załącznika Ilość stron 

1. Wniosek o udostępnienie możliwości wypowiedzi na temat 

wpływu elektrowni wiatrowych 

1 

2. Informacja nt. elektrowni wiatrowych 2 

3. Wypowiedź z Internetu prof. Jurkiewicza –  

„Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi” 

2 

4. Wypowiedzi internetowe 2 

5. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2011/12 oraz wyniki 

sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum 

6 

6. Wzór kalendarza nt. współpracy Gimnazjum w Mokrsku z ASP 1 
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w Łodzi 

7. Zbiorcze zestawienie sprawozdań za okres od 15 sierpnia do 15 

września 2012 r. 

14 

8. Zbiorcze zestawienie sprawozdań za okres od 15 września do 15 

października 2012 r. 

13 

9. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mokrsko na stałe 

obwody głosowania 

5 

10. Opinia z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w 

sprawie podziału Gminy Mokrsko na stałe obwody głosowania 

1 

 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mokrsko dla terenów do lokalizacji farmy wiatrowej 

w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Chotów, gm. Mokrsko 

 

3 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Mokrsko, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokrsko oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

4 

13. Opinia z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Mokrsko, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Mokrsko oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

 

1 

14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko 

na rok 2012 

4 

15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

1 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/124/12 

Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

 

 

1 

17. Uchwała Nr IV/232/2012 z dnia 5 października 2012 r. w 

sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta gminy Mokrsko 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 

 

3 

 


