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   PROTOKÓŁ  Nr X / 2011 
      z  Sesji Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              z dnia 12 kwietnia 2011 r.    

 
 Sesja  trwała od godziny 16 03  do   godziny  18  04 .  
 

1. Przewodniczący obrad : Jarosław Zawalich otworzył obrady X sesji  Rady Miejskiej. 
 Powitał zebranych Radnych, Przewodniczących Komitetów Osiedlowych i Sołtysów. 
Stwierdził prawomocność obrad. 
 

2. Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich zwrócił się do Rady o Powołanie Sekretarza 
obrad. 
 
Na sekretarza obrad powołano, Panią  Irenę Bogdan - za jej zgodą:  Jednogłośnie – 12 
– głosami  – za.   

 
Radnych obecnych :  14 -  zgodnie z załączoną listą . 
Na Sesję rady o godz 16 06 dotarł P.  Radosław Ptaszek a o godz 16 08 

 P. Małgorzata Babska - Jakubczak 
 
Poza tym obecni byli :  
1) Pan Burmistrz – Sławomir Chmielewski  
2) Pan Sekretarz Gminy – Marek Ścisłowski 
3) Pani Skarbnik - Anna Lewandowska 
  
3.Przewodniczący obrad poinformował, że Radni w zawiadomieniu o sesji  
   otrzymali projekt porządku obrad.  
 
Projekt porządku obrad: 
 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
 
2.   Powołanie Sekretarza obrad. 
 
3.   Przyjęcie porządku obrad.   
 
4.   Przyjęcie protokołu  z ubiegłej   Sesji 
 
5. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działań od ub. Sesji. 

 
6. Podjęcie uchwał budżetowych.  
 
7. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie udostępnienia Placu Zabaw przy PS 

Brzostowiec. 
    
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na pokrycie planowanego deficytu w związku  z realizacją 
zadania: przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Mogielnicy.  
  

9. Podjęcie uchwały w upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do 
nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr. 564/6 położonej w m. Mogielnica.   
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10. Podjecie uchwały w powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i 
Promocji.  
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu 
i Rolnictwa. 
 

15. Uchwały wprowadzone do porządku obrad sesji  
a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Michałowice. 
b) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Gminy i Miasta 
Mogielnica. 
c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych. 
d) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Mogielnicy. 
 

16. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
 
17. Zakończenie obrad.  

 
Za przyjęciem porządku głosowano:  
 za – 12 
  

            przeciwnych – 0 
            wstrzymujących – 0 
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu  z  Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy z ostatniej sesji 
            

Radni przyjęli  protokół  – jednogłośnie – 13 – głosami  – za.  
 
Ad.5. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działań od ubiegłej Sesji. 
 
Pan Burmistrz odczytał zarządzenia jakie weszły w życie od ostatniej sesji do obecnej: 
Zarządzenie nr 25 z 28 marca 2011 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy. 
Zarządzenie nr 26 z 30 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Biurze Rady Miejskiej. 
Zarządzenie nr 27 z 31 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz porównania wykonania planu finansowego Miejsko 
Gminnej Samorządowej biblioteki publicznej w Mogielnicy oraz SPZOZ w Mogielnicy za 
rok 2010. 
Zarządzenie nr 28 z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
nieruchomości nr 1777/5 w Mogielnicy. 
Zarządzenie nr 29 z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki 
nr 200 w Izabelinie.     
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Ad.6. Podjęcie uchwał budżetowych.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały nr 37 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. 
 
Po odczytaniu uzasadnienia głos zabrała Pani Skarbnik i poprosiła o przegłosowanie  zmian w 
tej uchwale.  
 
   P. Małgorzata Babska-Jakubczak i zapytała dlaczego nie mogła zapoznać się z treścią 
uchwały przed sesją?.  
 
   Pan Burmistrz przypomniał P. M. Babskiej-Jakubczak, że na posiedzeniu komisji 
zwołanych przed sesją poinformował, że uchwała zostanie udostępniona dzień przed sesją, 
albo na sesji. 
 
Głosowano :  
 za – 9 
 wstrzymujących się – 0          
 przeciw – 5 
 
Przewodniczący RM odczytał treść uchwałę z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej G i M Mogielnica na lata 2011-2025 
 
Głosowano :  
 za – 13 
 wstrzymujących się – 1         
 przeciw – 0 
 
   
Ad.7. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie udostępnienia Placu Zabaw przy 
Publicznej Szkole  Podstawowej Brzostowiec. 
 
Głosowano :  
 za – 12 
 wstrzymujących się –     2  
 przeciw – 0 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na pokrycie planowanego deficytu w związku  z realizacją 
zadania: przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur ą 
towarzyszącą w Mogielnicy. 
 
 P. M. Babska-Jakubczak wyraziła zaniepokojenie  spłatą zobowiązań z podatku od środków 
transportowych i poinformował, że wstrzyma się od głosu. 
 
Głosowano :  
 za – 13 
 wstrzymujących się –   1    
 przeciw – 0 
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Ad.9. Podjęcie uchwały w upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do 
nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr. 564/6 położonej w m. Mogielnica.   
 
Głosowano :  
 za – 9 
 wstrzymujących się – 5       
 przeciw – 0 
 
Ad.10. Podjecie uchwały w powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy. 
 
Głosowano :  
 za – 13 
wstrzymujących się –  1 
 przeciw – 0  
  
  
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 
Głosowano :  
 za – 14 - jednogłośnie 
  
 
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  
 
Głosowano :  
 za – 14 - jednogłośnie 
 
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Promocji. 
 
Głosowano :  
za – 14 - jednogłośnie 
 
 
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, 
Budżetu i Rolnictwa. 
 
Plan pracy odczytał przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa P. Grzegorz 
Michalski. 
 
Głosowano :  
 za – 14 – jednogłośnie 
 
 
Na posiedzeniu Rady Miasta głos zabrali przedstawiciele Wolontariatu Dobre Serce z Grójca, 
poinformowali czym się zajmują i zaproponowali zorganizowanie akcji zbierania śmieci w 
lasach gminy  Mogielnica. Podziękowali za dary jakie wpłynęły dla powodzian z terenu 
Gminy i Miasta Mogielnica. 
Został również wręczony dyplom od Wojewody Mazowieckiego na ręce Burmistrza za 
zaangażowanie i wsparcie akcji sprzątania lasów. 
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Przedstawiciele zaprosili również wszystkich na do Warszawy  pl. Bankowy na Festyn 
Wolontariatu Mazowieckiego w dniu 11 czerwca 2011 r.  
 
 
Głosowano nad zorganizowaniem w Mogielnicy ogólnopolskiej imprezy wolontariatu w 
dniach 20 – 21 Sierpnia 2011 r. 
 
Głosowano :  
 za – 14 – jednogłośnie 
 
Ad.15 a Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Michałowice. 
 
Głosowano :  
 za – 14 – jednogłośnie 
 
Ad 15 b Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Gminy i Miasta 
Mogielnica 
 
   Głos zabrał Pan Bogdan Sawicki pytając, dlaczego po raz kolejny ta sama uchwała stawiana 
jest na sesji?. Stwierdził też że ta uchwała nie ma rozsądnych podstaw prawnych i tą uchwałę 
można by przyjąć do komisji doraźnej a komisja złożona ze wszystkich komisji to jest 
komisja wspólna. Stwierdził też że Przewodniczący Rady Miejskiej nie będący członkiem 
komisji  nie ma prawa głosu na komisji pojedynczej, podwójnej, potrójnej czy wspólnej, jak 
również, że Przewodniczący może mieć prawo głosu na komisji doraźnej i nadzwyczajnej. 
 
   Przewodniczący wyjaśnił, że są trzy komisje stałe a wspólne posiedzenie komisji jest 
komisją doraźną. 
 
   Pan B. Sawicki przypomniał, że to było już głosowane. 
 
   Pan W. Wilewski powiedział, że  uchwała ta nie była przegłosowana na ostatniej sesji 
ponieważ nie było podstaw prawnych. Zostało wystosowane zapytanie do mecenasa i 
mecenas dał odpowiedź, że przewodniczący nie ma prawa głosu jeżeli jest posiedzenie 
komisji stałej. Jeżeli jest posiedzenie wspólne komisji Przewodniczącego nie można pozbawić 
głosu, dlatego też uchwała ta została wprowadzona pod obrady dzisiejszej sesji. 
 
   Pan Bogdan Sawicki stwierdził że komisja wspólna nie może być komisją doraźną,  
i powołując się na opinię prawną Pana Wołosa stwierdził, że Przewodniczący nie ma prawa 
głosu. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek stwierdził że nie ma uzasadnienia do uchwały 
 
Głosowano :  
 za – 9 
 wstrzymujących się –  0     
 przeciw – 4 
 nie brał udziału w głosowaniu – 1 
 
   Pan Bogdan Sawicki głosowanie to nazwał kuriozum i poinformował że napisze list do 
wojewody. 
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Ad. 15 c Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji oświaty i spraw 
społecznych 
 
Plan pracy odczytał przewodniczący Pan Bogdan Sawicki 
 
Głosowano :  
 za – 14 – jednogłośnie 
 
Ad. 15 d Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie stałych komisji Rady Miejskiej 
w Mogielnicy 
 
Głos zabrał Pan Wiesław Wilewski. Poinformował że pełniąc funkcję zastępcy 
przewodniczącego Rady Miejskiej nie może pełnić funkcji przewodniczącego komisji 
rewizyjnej, rezygnuje z tej funkcji i zaproponował na przewodniczącego Pana Włodzimierza 
Wasiaka.  W miejsce Pana Wilewskiego zaproponowano Pana J. Rybaka który zrezygnował z 
prac w Komisji Oświatowej. Pani Anna Frasońska zrezygnowała z pracy w Komisji 
Budżetowej, w jej miejsce zaproponowano Pana Wilewskiego a Pani  Frasońska została 
zaproponowana do Komisji Oświatowej. 
 
Głosowano w sprawie kandydatury Pana Włodzimierza Wasiaka na przewodniczącego  
komisji rewizyjnej: 
 
za – 12 
wstrzymujących się – 2  
przeciw – 0 
 
Pani Małgorzata Babska – Jakubczak zgłosiła, że w uchwale nie ma zaznaczonych pełnionych 
funkcji w składach komisji 
Przewodniczący poprosił o dopisanie do uchwały funkcji przewodniczących w komisjach. 
Przegłosowano uchwałę ze zmianami wcześniej zgłoszonymi. 
 
Głosowano :  
 za – 12 
 wstrzymujących się –  2     
 przeciw – 0 
 
Ad.16. Sprawy Bieżące, interpelacje radnych. 
 
   Pani Małgorzata Babska –Jakubczak poinformowała o wyborach do Izb Rolniczych i ich 
przebiegu. Podziękowała również za uczestnictwo w nich. 
Kolejna sprawa przedstawiona przez P. M. Babska-Jakubczak poinformowała o sprawie 
zanieczyszczeń wzdłuż pasa drogi w Dylewie i zaproponowała wspólne spotkanie 
mieszkańców Dylewa z Burmistrzem. Pani M. Babska-Jakubczak proponowała również aby 
w straży pracował nadal P. Komorowki. 
 
   Pan Sołtys Dudek zaproponował podniesienie diet o 20 zł. 
 
   Pan Burmistrz poinformował o przetargach na wykonanie nawierzchni  asfaltowych  na 
drogach Brzostowiec–Ługowice, Armii Krajowej ( w Mogielnicy) i w Dobiecinie, które 
powinny być wykonane do 30 czerwca. 
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   Pan Burmistrz został poinformowany przez komendanta powiatowego policji, że na 
posterunku policji w Mogielnicy będzie 12 policjantów, a przestaną istnieć  posterunki w 
Goszczynie, Belsku Dużym, Jasieńcu i Pniewach. 
Kolejną sprawą jaką przekazał Burmistrz była informacja o wezwaniach do zapłaty za wywóz 
nieczystości. Burmistrz został poinformowany przez dyrektora z Veolii że jest to błąd 
systemu komputerowego. 
 
  Pan Sołtys Jakubczak zadał pytanie czy nadal może zbierać opłaty dla Veolii , uzyskał 
odpowiedź że należy się skontaktować z Veolią . Następnie sołtysi chętni do zbierania opłat 
się wpisali na listę i zostanie to przekazane do Veolii. 
 
   Pan  B. Sawicki zwrócił się z prośbą rozpatrzenia sprowadzenia lekarza repatrianta z 
Kazachstanu 
 
   Pan R. Wiśniowski zadał pytanie do Burmistrza jako byłego Przewodniczącego  
Rady Społecznej SPZOZ. Z jakiego funduszu zapłacił Pan Woźniak zobowiązanie wobec 
NFZ czy z prywatnych pieniędzy czy z SPZOZ? 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział, że pytanie jest skierowane do Kierownika Ośrodka Zdrowia 
Pana Woźniaka, a instytucją kontrolującą  finanse SPZOZ jest NFZ. 
 
Pan Krzysztof Wrzosek zwrócił się z prośbą o nie zwoływanie sesji nadzwyczajnych 
ponieważ sołtysi nie wiedzą nic co się dzieje na tych sesjach. 
 
Ad.17.  Zakończenie obrad  
 
  
Protokółował               Sekretarz obrad                          Przewodniczący obrad 
Grzegorz Frasoński            Radna Irena Bogdan                      inż. Jarosław Zawalich 

  
 
 


