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        PROTOKÓŁ  Nr XIII / 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 30 maja 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 1015 do godziny 1452.  

 

Projekt porządku obrad: 

 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 

2.   Powołanie Sekretarza obrad. 

3.   Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji. 

5. Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji. 

6. Uchwały Budżetowe. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza z 

wykonania budżetu  za 2010 r. i sprawozdania finansowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu na 2010 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tytułu „ Przyjaciela Gminy i Miasta 

Mogielnica”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zatwierdzonego uchwałą Rady 

Miejskiej Nr XXXIX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy. 

14. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

15. Sprawy mieszkańców 

16. Zakończenie obrad 
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Ad.1 Przewodniczący obrad: Jarosław Zawalich otworzył obrady XIII sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Przedstawicielki Komitetów 

Osiedlowych, Sołtysów, Radną Powiatowa Stefanie Fetraś, Dyrektora ZGKiM Henryka Maja, 

Skarbnik Annę Lewandowską, Sekretarza Urzędu gminy Marka Ścisłowskiego . Stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich zwrócił się do Rady o Powołanie Sekretarza 

obrad. 

 

Na sekretarza obrad powołano, Irenę Bogdan za jej zgodą,  

Głosowano za kandydaturą Ireny Bogdan  na Sekretarza 

Za – 9 głosów 

Wstrzymujących się – 5 głosów 

Nie brał udziału w głosowaniu – 1 głos 

 

Głosowano za kandydaturą Małgorzaty Babskiej-Jakubczak na Sekretarza  

Za – 6 głosów 

Wstrzymujących się – 0 głosów 

Przeciw - 9 głosów 

 

Ad. 3 Przewodniczący obrad poinformował, że Radni otrzymali projekt porządku obrad. i 

odczytał go. 

Pan Ireneusz Stępień wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o informacje o 

stwierdzeniu nieważności uchwały X/49/2011po punkcie 8 

Głosowano za przyjęciem wniosku Pan Ireneusza Stępnia 

Za- 7 głosów 

Wstrzymujących się – 0 głosów 

Przeciw -8 głosów 

 

       Głosowano za przyjęciem porządku obrad:  

Za -9 głosów 

Wstrzymujących się – 6 głosów 

 Przeciw -0 głosów 
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Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji 
 
Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
 

Głosowano 
 

Za- 14 głosów 
Wstrzymujący się – 1 głos 
Przeciw – 0 głosów 

 
 
Ad.5 Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji 
 
Zarządzenia Burmistrza od ostatniej sesji: 
Zarządzenie nr 30 z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowania Urzędu Gminy 
i Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 31 z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian planu finansowania Urzędu Gminy i 
Miasta  w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 32 z 18 kwietnia w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania 
kryzysowego 
Zarządzenie nr 33 z 9 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 
na rok 2011 
Zarządzenie nr 34 z 9maja 2011 r. w sprawie zmian planu finansowania Urzędu Gminy i 
Miasta  w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 35 z 9 maja 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy 
i Miasta Mogielnica za 2010 rok 
Zarządzenie nr 36 z 12 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania 
naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta  pracownika socjalnego w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
Zarządzenie nr 37 z 19 maja 2011 r. w sprawie zmian planu finansowania Urzędu Gminy i 
Miasta  w Mogielnicy 
 Zarządzenie na 38 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodu i wydatków na 
rok 2011 
Zarządzenie nr 39 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian planu finansowania Urzędu Gminy 
i Miasta w Mogielnicy 
 
Ad. 6  Uchwały Budżetowe. 

 
 Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
 
   Pani Małgorzata Babska- Jakubczak  powiedziała, że nie zdążyła się z nią zapoznać i nie 
wie jak będą radni głosować zapytała się dlaczego zmniejsza się wydatki na warsztaty 
muzyczne. 
 
   Pan Burmistrz wyjaśnił, że Kompleks Sportowy miał być przekazany Miejsko – Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury który jest tworzony na podstawie ustawy o kulturze, natomiast ośrodki 
sportowe tworzone są na podstawie ustawy o kulturze fizycznej. Regionalna Izba 
Obrachunkowa stwierdziła, że podlega to pod dwie różne ustawy to musza być dwie 
instytucje. W związku z tym RIO uchyliło uchwałę w trybie nadzorczym, związku z 
powyższym  Kompleks Sportowy zostanie przekazane Dyrektorowi PSP w Mogielnicy. 
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Wyjaśnił też że gospodarz boiska miał przejść pod MGOK ale że Kompleks zostaje 
przekazany Dyrektorowi PSP w Mogielnicy to gospodarz boiska wraca do Urzędu Gminy. 
 
   Pan Bogdan Sawicki stwierdził, że Radzie została podsunięta uchwała której 
prawdopodobnie nie widział prawnik. 
 
   Pan Burmistrz wyjaśnił , że uchwała została przygotowana przez prawnika i od strony 
prawnej jest zgodna z prawem. Natomiast za uchwała idą środki finansowe. Pani Skarbnik 
konsultowała to z Regionalna Izbą Obrachunkową i dlatego do tej uchwały RIO nie powinno 
mieć uwag. 
  
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała dlaczego zmniejsza się środki na warsztaty 
muzyczne? 
 
   Pan Burmistrz udzielił informacji, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w ubiegłym roku w 
oparciu o tą samą ustawę pozwalała na wyjazd z działu „promocji” na warsztaty muzyczne 
natomiast w tym roku nie. Dlatego środki zostaną przekazane do Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i orkiestra pojedzie na te same warsztaty muzyczne z działalności kulturalnej, a zatem 
nie zmniejszono tych środków tylko będą w innym paragrafie. 
 
 Głosowano  
Za – 15 głosów / jednogłośnie 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
 
   Pan Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z Dyrektorem PSP w 
Mogielnicy i dowiedział się iż dla basenów odkrytych nie jest potrzebna wieża ratownicza. 
Zaproponował aby środki przeznaczone na wieżę ratowniczą przeznaczyć na plac zabaw przy 
PSP w Mogielnicy. 
 
   Pan Ireneusz Stępień poprosił o wyjaśnienie dlaczego na posiedzeniu komisji zostało 
proponowane przesuniecie środków z remontu dachu budynku w Kozietułach w kwocie 80 
tyś. zł, a w uchwale jest mowa o 137 910 zł 

 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu komisji poinformował że z dachu w 

Kozietułach będzie potrzeba przesunięcia środków w kwocie około 80 tyś. zł. Planowane było 

również przesunięcie około 100 tyś zł z dróg powiatowych. Po wyliczeniu kosztów inwestycji 

na tych odcinkach doszedłem do wniosku że lepiej nie przesuwać środków z dróg żeby nie 

blokować inwestycji, natomiast zwiększyć przesunięcie środków z dachu w Kozietułach 

zostawiając kwotę na ekspertyzę. Poinformował że przesunięcia środków służyć mają 

zakupowi samochodu strażackiego dla OSP w Mogielnicy na który otrzymaliśmy150 tyś z 

Zarządu Głównego Straży Pożarnej, na 150 tyś zł został złożony wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i do tego potrzebna jest uchwała, 80 tyś zł potwierdzone 

faksem z Urzędu Marszałkowskiego. Nie przegłosowując tej uchwały i nie uzupełniając 

środków na „zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mogielnica” odrzucony zostanie 
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wniosek do WFOŚ w kwocie 150 tyś zł dotacji. Dodał że przyznawane dotacje z Zarządu 

Głównego Straży Pożarnej nie odbywają się corocznie. 

 

   Pan Ireneusz Stępień zapytał co ma powiedzieć ludziom mieszkającym w budynku i czy ten 

remont się odbędzie w tym roku? 

 

   Pan Burmistrz powiedział, że mieszkańców należy poinformować że remont dachu jest 

uzależniony od wyników ekspertyzy, pieniądze na ekspertyzę są, a ekspertyza nie jest jeszcze 

zrobiona. 

   Pani Małgorzata Babska- Jakubczak zapytała kto kupił autobus? 

Pan Burmistrz odpowiedział że po jedenastu przetargach zgłosiła się firma która jest 

zainteresowana nabyciem autobusu. Proponowana kwota to 40 000 zł informując że w dniu 

31 maja 2011 odbędą się negocjacje. 

 

Głosowano za przyjęciem 

Za -11 głosów 

Wstrzymujących się – 4 głosy 

Przeciw – 0 głosów 

 

Ad. 11  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tytułu „ Przyjaciela Gminy i Miasta 

Mogielnica”. 

 

Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały 

 

Głosowano  

Za – 15 głosów / jednogłośnie. 

 

Burmistrz wręczył dyplom „Przyjaciela Gminy i Miasta Mogielnica”  żonie śp. 

Arkadiusza Jakubowskiego Pani Elżbiecie Jakubowskiej 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty i 

Spraw Społecznych 
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Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał protokół z komisji rewizyjnej 6 maja 2011 r.  
 
Pani Barbara Michalak odczytała oświadczenie Klubu Radnych dla Mieszkańców ( w 
załączeniu)  
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał uchwałę dotyczącą odwołania 
przewodniczącego KOiSS 
 
   Pan Sawicki stwierdził, że uchwała oparta jest na art. 18 ust. 1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówiąc, że te artykuły nie mówią o odwoływaniu 
przewodniczącego jakiejkolwiek komisji i stwierdził że Klubu Radnych uważa ją za 
niezgodną z prawem. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak  powiedziała, że Uchwała X/47/2011 z dnia 12  
kwietnia 2011r. dot. planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych została przyjęta 
jednogłośnie i nie zgłoszono zastrzeżeń. Poprosiła o ustosunkowanie się do tego 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Poprosiła również przewodniczącego Komisji 
Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa o ustalenie spotkania komisji w celu uzupełnienia planu 
Komisji. Stwierdziła również że plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
przygotowany przez Pana Sawickiego i  KOiSS jest dobry i o wiele bogatszy od planu pracy 
Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa. 
 
   Pan Wasiak stwierdził że jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej mając zastrzeżenie, 
które zostały przedstawione do planu pracy KOiSS zgłosił pod głosowanie odwołanie 
przewodniczącego KOiSS 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział że plan pracy KOiSS przygotowany prze Pana Bogdana 
Sawickiego niczym się nie różni od planów z lat poprzednich. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że zadzwonił do radcy prawnego Urzędu i powiedział, że 
podstawa prawna podana w Uchwale jest prawidłowa. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że jest zdziwiona dlaczego przygotowane 
są dwie uchwały jedna w sprawie odwołania przewodniczącego a druga w sprawie powołania 
nowego przewodniczącego. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że jest to zapewnienie ciągłości pracy, 
ponieważ jeżeli nie zostanie przegłosowane odwołanie przewodniczącego to uchwała 
dotycząca powołania nowego przewodniczącego nie będzie poddawana pod głosowanie. 
 
   Pan Ireneusz Stępień wnioskował o przeprowadzenia tajnego głosowanie ponieważ jest to 
decyzja personalna. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że ustawa przewiduje kiedy jest głosowanie tajne. Powoływanie 
przewodniczących komisji i odwoływanie jest jawne. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że w ustawie z dnia  8 marca 1990 r. i w naszym statucie  
nie ma mowy o odwoływaniu przewodniczących komisji. 
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   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej 
był odwołany przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa. Stwierdziła że 
najlepszym przewodniczącym KOiSS na dzień dzisiejszy w tej Radzie jest Pan Bogdan 
Sawicki. Wyraziła obawy o przewodniczącego Komisji  Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa. 
 
   Pan Włodzimierz Wasiak powiedział, że Pani Babska-Jakubczak wraz z Panem Lipcem 
przywołała poprzednią Radę i zapytał ją czy w poprzedniej radzie będąc w komisji budżetu w 
ramach oszczędności zaproponowała zamknięcie trzech szkół w Kozietułach, Michałowicach 
i Brzostowcu? 
 
Panie Babska odpowiedziała, że tak nie było 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały dotyczącej odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Pana Bogdana Sawickiego 
 
Za – 9 głosów 
Przeciw – 6 głosów 
Wstrzymujących się – 0 głosów 
 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział że  został złamany Sataut Gminy i Miasta Mogielnica  
art. 24 pkt. 6 i odczytał go. Poinformował, że Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców 
napisze kolejne odwołanie. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego 
KOiSS. 
   Pan Wiesław Wilewski zaproponował Radosława Ptaszak, Pan Wrzosek zgłosił Pana 
Bogdana Sawickiego, który nie wyraził zgody, Pani Małgorzata Babska – Jakubczak zgłosiła 
Panią Barbarę Michalak 
 
   Pan Bogdan Sawicki stwierdził że art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym nie mówi o powoływaniu ani odwoływaniu przewodniczących 
komisji. Wnioskował również o zmianę prawnika Gminy. 
 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych . 

 
Głosowano za wyborem Radosława Ptaszka na przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych. 
 
Za – 9 głosów 
Przeciw – 6 głosów 
 
Pan Radosław Ptaszek podziękował radnym którzy na niego głosowali i wyraził nadzieję na 
dobrą współpracę. 
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Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XXXIX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał uchwałę.  
 
Pan Grzegorz Michalski zapytał czym zostało spowodowane wprowadzenie zmian? 
 
Pani Jolanta Radzimirska odpowiedziała, że jest to spowodowane kontraktowaniem usług, 
ponieważ w przychodni lekarz pierwszego kontaktu musi być dostępny 10 godzin a dla filii 
nie takiego wymogu. 
 
Pan Ryszard Wiśniowski jako członek Rady Społecznej SPZOZ wyjaśnił, że zapis w 
poprzednim statucie był zapis Przychodnia Zdrowia w Świdnie z komórkami i próbuje się 
zastąpić zapis w Przychodnię Zdrowia w Mogielnicy z Filią w Świdnie. Przychodnia jest 
czynna od godziny  8 do 18,  a filia może być czynna krócej. Stwierdził że podpisany kontrakt 
na 2011 r. był na filię a statucie była zapisana przychodnia. Stwierdził, że nie ma z kim 
rozmawiać na temat Ośrodka i nie ma dostępu do informacji. 
 
Pani Barbara Michalak poprosiła przewodniczącego RS SPZOZ o wyrażenie opinii na temat 
SPZOZ 
 
Przewodniczący RS SPZOZ Marek Ścisłowski powiedział, że stanowisko w sprawie SPZOZ 
było jednogłośne, Pan Wiśniowski prezentuje dzisiaj nie wiadomo czyje stanowisko na 
pewno nie RS SPZOZ. Rada Społeczna SPZOZ pozytywnie zaopiniowała projekt tej 
uchwały. Stwierdził że Pan Ryszard Wiśniowski może występować jako mieszkaniec gminy 
ale nie jako członek Rady Społecznej  SPZOZ bo nikt go do tego nie upoważnił. 
 
Pani Jolanta Radzimirska  powiedziała, że Pan Ryszard Wiśniowski nie ma prawa żądać 
prywatnie wglądu do dokumentów SPZOZ-u. Takie sprawy załatwia się na posiedzeniu Rady 
Społecznej stawiając wniosek a Rada go akceptuje lub odrzuca.  
 
Głosowano za przyjęciem uchwały w sprawie zmian statutu SPZOZ 
 
Za – 13 głosów 
Przeciwko – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
Nieobecny – 1 głos 
 
 Po głosowaniu wywiązała się dyskusja na temat odbierania telefonów komórkowych w 
trakcie sesji . W trakcie dyskusji zwracano uwagę na wzajemne poszanowanie i merytoryczne 
wypowiedzi. 
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy. 
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Głosowano 
 
Za -14 głosów 
Przeciw -0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
 
Sprawy Różne 
 
Pan Bogdan Sawicki odczytał Opinię Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie 
utrzymania obecnej formy SPZOZ i Wniosek w sprawie rozpisania konkursu na kierownika 
SPZOZ. 
 
Pan Andrzej Dąbrowski powiedział że w rozmowie z dawnym Sołtysem Główczyna 
dowiedział się że pobocza drogi asfaltowej w Główczynie mają zostać obsypane tłuczniem a 
został przywieziony piach. 
 
Pan Burmistrz stwierdził, że po utwardzeniu poboczy pospółką planowane było obsypanie 
poboczy tłuczniem, natomiast Komisja Gospodarki  podjęła decyzję w tym roku że na 
pobocza przeznaczona będzie pospółka a tłucznia nie zaplanowała. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak przeczytała projekt uchwały przesłany prze Jarosława 
Kaczyńskiego w sprawie wyrównania dopłat dla rolników. Wnioskowała o rozpatrzenie 
projektu uchwały na komisjach. 
 
A. d  14 i 15 Sprawy bieżące, interpelacje radnych i Sprawy mieszkańców 

 
Przewodniczący Odczytał pisma : 
 
- Caritasu  archidiecezji Warmińsko Mazurskiej sprawie pomocy dla Michała z Nidzicy. 
 
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic w sprawie nieodpłatnego użyczenia 
budynku w Kozietułach. 
 
 - Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ankiety dla radnych na temat społecznych, 
politycznych, ekonomicznych stymulantów i destymulantów rozwoju. 
 
 - Kierownika SPZOZ z prośbą o wyjaśnienie sprawy objeżdżania okolicznych SPZOZ-ów 
przez jednego z członków RSSPZOZ 
 
 - Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu nadzorczym uchwały w sprawie głosowania 
przewodniczącego Rady Miejskiej na wspólnych komisjach. 
 
 - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wszczęcia 
nadzorczego w sprawie części uchwały nr X / 37 /2011 z dnia 12 kwietnia  2011 r. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak odniosła się do wypowiedzi Pana Włodzimierza Wasiak 
twierdząc, że nie była inicjatorką zamykania szkół do czego odniesie się w formie pisemnej 
na kolejnej sesji. Zwróciła również uwagę na brak osoby Pana Marka Suskiego wśród listy 
gości zaproszonych na otwarcie Kompleksu Sportowego. 
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   Pan Bogdan Sawicki zapytał się Przewodniczącego co zamierza zrobić z  wnioskiem 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie zobowiązania Burmistrza do rozpisania 
konkursu na kierownika SPZOZ 
 
Przewodniczący potwierdził przyjęcie wniosku 
 
Pan Bogdan Sawicki zaproponował aby radni dzisiaj przegłosowali wniosek 
 
   Przewodniczący stwierdził że wniosek został dzisiaj przekazany w ciągu 5 dni przeanalizuje 
materiał i zostanie zwołana komisja. 
 
   Pan Bogdan Sawicki  powiedział, że taki wniosek został postawiony na Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych w dniu 18 maja 2011 komisja była protokołowana i Biuro Rady powinno 
taki wniosek przygotować na 5 dni przed sesją. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że konkurs zostanie rozpisany a Pan Bogdan Sawicki były 
Przewodniczący KOiSS nie wskazał jakie mają być warunki konkursu, ponieważ to komisja 
powinna takie warunki określić. 
 
   Pan Bogdan Sawicki stwierdził, że zarzut podany przez Burmistrza jest śmieszny ponieważ 
było wiele konkursów na stanowiska w Gminie, a do komisji nikt się nie zwracał o określenie 
warunków konkursu. Stwierdził że w statucie SPZOZ i Rady Społecznej SPZOZ jest zapis, że 
Burmistrz jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości SPZOZ. Zapytał co Burmistrz zrobił 
w tym kierunku. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że z grupą Radnych załagodził konflikt, a pozostałą grupa 6 
radnych nie umiała nic wymyślić poza tym żeby ściągnąć lekarza z Kazachstanu. Negocjacje 
z lekarzami były pozytywne między innymi dlatego że sprawa wyboru kierownika będzie w 
uzgodnieniu z lekarzami. Powiedział, że zatrudnianie pracownika w Urzędzie nie wymaga 
uzgadniania z radnymi ponieważ jestem bezpośrednim przełożonym, a w przypadku 
Kierownika SPZOZ jest wymagane. Wyraził nadzieję że nowy przewodniczący KOiSS 
spotka się z lekarzami i Radą Społeczną w celu określenia warunków konkursu. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że zauważył niespójność rozmowy ponieważ najpierw 
Komisja Oświaty ma ustalać warunki a za chwilę jest mowa, że lekarzom trzeba dać jakieś 
prawa. W jakiej instytucji pracownicy mają wpływ kto będzie dyrektorem?. W sprawie 
lekarza z Kazachstanu to chcieliśmy tylko pomóc. 
Klubu Samorządu dla Mieszkańców  otrzymało pismo, przyszło ono do Urzędu Gminy i  
Miasta i to pismo było otwarte. Proszę Państwa co by było gdyby było napisane „Bogdan 
Sawicki” lub „Sławomir Chmielewski” ? Jest to poważne naruszenie tajności korespondencji. 
Gdyby tu było napisane Biuro Rady, Burmistrz, Rada Miejska proszę bardzo. Ale jeżeli 
dostaję pismo otwarte to ktoś tu jest bogiem albo uważa się za boga, że może łamać 
konstytucyjne prawa o sprawie danych osobowych i korespondencji. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że Pan Sawicki wykazuje się niewiedzą. Do Urzędu Gminy 
Przychodzą pisma a klub powołany jest ze statutem to korespondencja jest otwierana i musi 
być zarejestrowane.  
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   Przewodniczący odnosząc się do spotkania z lekarzami powiedział że lekarze nie chcą 
narzucać kierownika tylko chcą mieć wpływ na wybór kierownika SPZOZ. Nikt się lepiej nie 
zna na zdrowiu i na kontraktach z NFZ niż lekarze. 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział, że pismo w sprawie wyrównania dopłat jest bardzo ważne 
ponieważ dużo jest wśród nas rolników i niesie za sobą konsekwencje finansowe. 
 
   Przewodniczący powiedział, że decyzyjność wyrównania dopłat nie jest zależna ani od 
Prezesa Rady Ministrów ani od Ministra Rolnictwa. Sprawą tej uchwały zajmiemy się na 
komisjach. 
 
 Pani Jolanta Radzimirska  zapytała, o możliwość zamontowania progów zwalniających na 
ulicy Stegny, ponieważ pojawiają się tam „wyścigi”. 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział że jeżeli mieszkańcy chcą to powinni spisać wniosek o 
zamontowanie progów i pod nim powinni podpisać się mieszkańcy ulicy Stegny i 
użytkownicy tej drogi. 
 
   Sołtys Główczyna odniósł się do rozwożenia tłucznia stwierdzając że nie było z nim 
konsultowane gdzie będzie wysypywany tłuczeń i że pobocza drogi zostały przygotowane 
pod tłuczeń a przywieziono pospółkę. 
 
   Sołtys Ślepowoli odniósł się do odwołania Pana Bogdana Sawickiego z funkcji 
przewodniczącego KOiSS jak również do drogi we wsi Ślepowoli. 
 
Sołtys Dobiecina  podziękował, za wykonanie drogi i zapytał o możliwość postawienie znaku 
„zebry” 
 
   Pan Wiśniowski opowiedział o sytuacji SPZOZ jaka wywiązała się od momentu propozycji 
przekształcenia Ośrodka w NZOZ. Odniósł się do spotkania grupy Radnych z lekarzami i 
podkreślił że Radni z Klubu Samorządu dla Mieszkańców nie zostali na to spotkanie 
zaproszeni. Podkreślił że to wszystko to gra. Poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej że 
jeżeli odczytuje pismo kierowane do Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ podpisane 
przez kierownika Wożniaka to niech odczytuje również pisma podpisane przez Ryszarda 
Wiśniowskiego. 
 
   Pan Wiesław Wilewski odniósł się do wypowiedzi Pana Wiśniowskiego mówiąc, że ciągle 
wyczuwany jest podtekst że wszystko co robi Burmistrz z grupą radnych to jest złe. Przez  
okres 12 lat kiedy burmistrz objął stanowisko zostało zrobione wiele dróg a Mogielnica 
zmieniła się na lepsze. Dodał że Pan Ryszard będąc członkiem  Rady Społecznej SPZOZ to i 
tak działa w pojedynkę poza tym co ustaliła rada.  
 
   Pani Barbara Michalak powiedziała, że w dniu 19 maja w budynku Rady Miejskiej miało 
miejsce spotkanie grupy radnych z lekarzami i konflikt został zażegnany. Poprosiła o to by 
taka informacja została przedstawiona w formie pisemnej. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich zaprosił wszystkich zebranych na otwarcie Kompleksu 
Sportowego. 
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Pani Małgorzata Babska – Jakubczak podziękowała Pani Stefanii Fetraś za pomoc w 
wykonaniu rowów wzdłuż drogi w Dylewie. 
 
Pani Stefania Fetraś powiedziała że prace prowadzone są w miejscach gdzie najbardziej są 
potrzebne. Zaapelowała o to aby dbać o rowy bo to pozwala na odwodnienie dróg.  
 
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza z 

wykonania budżetu za 2010 r. i sprawozdania finansowego. 

  
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
 
  Pan Bogdan Sawicki zapytał dlaczego na stronie BIP Mogielnicy nie ma listy osób które 
miały umorzenie podatku. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że lista jest i w pierwszej kolejności chce wyjaśnić ponieważ na 
tej liście są osoby które dostają zwrot akcyzy a niezrozumienie tego poprzednio spowodowało 
dyskusje. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że będąc sołtysem uzyskał informację że Burmistrz 
sam nie będzie decydował o umorzeniu tylko radni. 
 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział że jeżeli pismo o umorzenie jest zaadresowane do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Rady Miejskiej to trafia na posiedzenie rady a 
wszystkie podania o umorzenia są tylko w kompetencji Burmistrza więc Rada nie ma wpływu 
na decyzję. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich przypomniał o piśmie z firmy Agroserw które było 
opiniowane. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała że uważa iż  Rada a w szczególności 
Komisja Budżetowa powinna zapoznać się z każdym podaniem o umorzenie nawet jeżeli 
mieszkańcy podanie kierują do Burmistrza osobiście. 
 
   Pan Burmistrz powiedział że kwestia ta leży wyłącznie w kompetencji Burmistrza i jest to 
udostępnienie informacji objętej tajemnicą. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział że jeżeli Pan Burmistrz twierdzi że jest to objęte klauzulą 
tajności to prosi o pismo które to potwierdza ewentualnie jaka jest podstawa prawna. 
Przypomniał że finanse wszystkie w Gminie są jawne. 
 
Pan Burmistrz powiedział że podstawa prawna to Ustawa o ochronie danych osobowych. 
 
Głosowano 
 
Za -11 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 4 głosy 
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2010 r.  

 

 Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Głosowano 
 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymujących się – 4 
 
Pan Burmistrz podziękował Radnym którzy głosowali za udzieleniem absolutorium. 
 
  Pan Marek Ścisłowski zapytał, czy Rada zajmie stanowisko w sprawie nadania imienia 
Lecha Kaczyńskiego sali gimnastycznej przy ZSO 
 
  Przewodniczący odpowiedział, że opinia uczniów jak i nauczycieli ZSO była negatywna. 
Rada oparła się na tej decyzji i dalej sprawa nie została poruszana. 
 
 
  Pan Burmistrz odczytał listę osób którym odroczono i umorzono podatku, jak również 
wyjaśnił  listę z osobami,  które otrzymały zwrot akcyzy od paliwa. Informacja ta zostanie 
zamieszczona w BIP-e zgodnie z ustawą. 
 
Ad. 16  Zakończenie obrad. 

 
 
  Protokółował        Sekretarz obrad            Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński                  Irena Bogdan                  Jarosław Zawalich 


