
        PROTOKÓŁ  Nr XIV / 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 3 czerwca 2011 r.    

 

 Sesja  trwała od godziny 1010  do godziny 1040.  

 

1. Przewodniczący obrad: Jarosław Zawalich otworzył obrady XIV sesji Rady Miejskiej. 

Powitał zebranych Radnych i Burmistrza. Stwierdził prawomocność obrad. 

 

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

obrad. 

Pani Anna Frasońska zgłosiła się na sekretarza, a Pani Małgorzata Babska-Jakubczak 

zaproponowała Panią Irenę Bogdan na sekretarza. 

Na sekretarza obrad powołano, Annę Frasońską za jej zgodą,  

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów  

wstrzymujących się  – 1 głos 

 

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

odczytał go. 

 

         -Nie zgłoszono uwag 

 

        Głosowano za przyjęciem porządku obrad:  

 głosami  – za 12- jednogłośnie. 

             

Projekt porządku obrad: 

 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 

 

2.   Powołanie Sekretarza obrad. 

 

3.   Przyjęcie porządku obrad. 

 



4.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia kompleksowi sportowemu przy          

Publicznej Szkole Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 

Mogielnicy. 

 

5. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  mienia Gminy Mogielnica 

będącego w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Mogielnicy. 

 

6. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

Ad. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia kompleksowi sportowemu przy          

Publicznej Szkole Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy. 

 

   Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał uchwałę. 

 

   Pan Ireneusz Stępień zaproponował żeby przyjąć powyższą uchwałę przez aklamację. 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały. 

za – 12 głosów / jednogłośnie 

 

Ad. 5.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  mienia Gminy Mogielnica 

będącego w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. 

 

Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał uchwałę. 

 

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zadała pytanie komu sprzedajemy  kontenery?  

Przewodniczący Jarosław Zawalich odpowiedział że materiały były udostępnione na 

poprzedniej sesji czyli z 5 dniowym wyprzedzeniem. 

 



 

Głosowano za przyjęciem uchwały. 

Za - 12 głosów / jednogłośnie 

 

Ad. 6 Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

 

   Pan Wiesław Wilewski zaproponował żeby osoby które przeszkadzają w prowadzeniu sesji 

były podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej. 

 

   Pan Andrzej Dąbrowski zapytał czy rodzice muszą kupować stroje dla dzieci na otwarcie 

kompleksu Sportowego? 

 

   Pan Grzegorz Michalski zapytał  czy dzieci pierwszo komunijne  mają obowiązek przyjść 

na otwarcie kompleksu? 

 

   Pani Anna Frasońska powiedziała że nie ma obowiązku kupowania nowych strojów ani 

przybycia na otwarcie kompleksu. 

 

   Pan Burmistrz powiedział że nie ma obowiązku bycia na otwarciu Kompleksu tym bardziej, 

że jest to niedziela, natomiast jeżeli dziecko bierze udział w imprezie zgłasza się do swojego 

wychowawcy bo wówczas podlega jego opiece. Szkoła Podstawowa w Mogielnicy znalazła 

sponsora który zakupi koszulki jak rozwiązały to inne szkoły  nie mam informacji. 

 

   Pani Małgorzata Babska –Jakubczak zapytała ile kosztowała tablica pamiątkowa która 

będzie odsłonięta na Kompleksie Sportowym? 

 

   Pan Burmistrz odpowiedział że jest to koszt około 500 zł, zostały również zakupione litery 

na Kompleks za około 800 zł. 

  

 

  Protokółował        Sekretarz obrad            Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński                  Anna Frasońska         Jarosław Zawalich  

 

 


