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        PROTOKÓŁ  Nr XV/ 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 17 czerwca 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 1007 do godziny 1311.  

 

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 upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 

sprzedaży działek  we wsi Brzostowiec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stadium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących działki w 

miejscowości Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, 

Tomczyce, Ślepowoli, Stryków, Otaląż, Otalążka. 

9. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

10. Sprawy mieszkańców 

11. Zakończenie obrad 

 

 

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

 

Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Przedstawicielki Komitetów 

Osiedlowych, Sołtysów,  Skarbnik Annę Lewandowską. Stwierdził prawomocność obrad. 

 

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

obrad. 
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Na sekretarza obrad powołano, Irenę Bogdan za jej zgodą,  

Za – 13 głosów/ jednogłośnie 

 

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

odczytał go. Do porządku obrad  wprowadził uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji, jak również uchwałę w 

sprawie zaskarżenia uchylenia przez Wojewodę uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy 

nr 49 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminy i Miasta 

Mogielnica. 

 Pan Bogdan Sawicki uznała za bezzasadne zaskarżenie do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego ustalenia Wojewody. 

 

       Głosowano za przyjęciem porządku obrad:  

Za -12 głosów 

Wstrzymujących się – 2 głosów 

 Przeciw -0 głosów 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji 
 
Przyjęcie protokołów z XII sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
 

Głosowano 
 

Za- 15 głosów/ jednogłośnie 
 
Pani Małgorzata Babska prosiła żeby na 5 dni przed sesją były udostępniane protokoły w celu 
zapoznania się z nimi. 
 
Ad.5 Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji 
 
Zarządzenie nr 40 w sprawie przekazania Kompleksu Sportowego im. Jana Pawła II przy PSP 
w Mogielnicy. 
Zarządzenie  nr 41 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta 
w Mogielnicy. 
Zarządzenie  nr 42 w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie na  rok 2011. 
Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta 
w Mogielnicy. 
 
   Pan Burmistrz przekazał informację od Wolontariatu Dobre Serce informację że w dniu 18 
czerwca o godzinie 9:30 na parkingu w lesie Brzostowskim jest rozpoczęcie akcji  pod 
tytułem” Posprzątajmy tato razem las”. 
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Ad.6  Uchwały Budżetowe. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem  

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 12 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głos 

Przeciw  - 2 głosy 

   Pan Burmistrz powiedział że w związku z przyznaniem mniejszej dotacji niż planowano na 

przebudowę drogi w Dobiecinie środki z oszczędności przebudowy drogi Brzostowiec – 

Ługowice i ul. Armii Krajowej zostały przekazane na drogę w Dobiecinie. Poinformował  

również o zwiększeniu subwencji dla przedszkoli niepublicznych ( Przedszkole Sióstr 

Pasjonistek i Przedszkole przy Niepublicznej Szkole w Kozietułach) o łączną kwotę 65 196 

zł. Pan Burmistrz przypomniał również o obowiązku opracowania gminnego programu 

ochrony  nad zabytkami który będzie kosztował 22664 zł. Przekazała także informację że 15 

czerwca otrzymał protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika robót w 

sprawie wydłużenia odcinka kanalizacji o około 20 metrów na kwotę około 4300 zł. Poprosił 

Przewodniczącego Rady Miejskiej o rozpoczęcie dyskusji na temat i o ewentualne 

uzupełnienie uchwały o ten punkt.  

Przewodniczący Rady miejskiej zarządził głosowanie nad rozszerzeniem uchwały budżetowej 
o wypłacenie wykonawcy robót kanalizacyjnych należnej kwoty. 
 
Głosowano: 
Za – 12 głosów 
Wstrzymujących się – 2 głosy 
Przeciw – 1 głos 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała się Pani Skarbnik czy kwota 6800 zł o której 
mowa w tej uchwale jest to należność dla Pani Barbary Olszewskiej pracownika Miejsko 
Gminnej Biblioteki  jako dodatek funkcyjny i czy to będzie bez odsetek? Zapytała również 
dlaczego tak późno zostają wypłacone należne pieniądze. 
 
   Pani Skarbnik poinformowała, że kwota 6800 zł jest wypłatą dodatku funkcyjnego i będzie 
wypłacona bez odsetek. 
 
   Pan Burmistrz poinformował że były wątpliwości dotyczące wypłacanie dodatku 
funkcyjnego jeżeli w bibliotece pracuje jedna osoba. 
 
Pan Bogdan Sawicki zadał pytania czy pracownik biblioteki pobierała dodatek dyrektorski? 
 
   Pan Burmistrz poinformował, że warunki wynagrodzenia określa rozporządzenie, a płaca 
dyrektora składa się z płacy podstawowej i z tytułu funkcji dyrektora. Dodał również że 
wypłata dodatku bezpośrednio nie obciąża budżetu gminy ponieważ jest przesunięciem 
środków w ramach dotacji jaką dostaje biblioteka. 
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Głosowanie za przyjęcie uchwały 
 
Za – 14 głosów / jednogłośnie 
Nieobecny – 1 głos 
 
Ad. 7  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 
sprzedaży działek  we wsi Brzostowiec. 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały 
 
Za – 14 głosów/ jednogłośnie 
Nieobecny – 1 głos 
 
Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stadium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących działki w miejscowości 
Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowoli, 
Stryków, Otaląż, Otalążka 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały 
 
   Pan Bogdan Sawicki zapytał w jakim celu przyjmowana jest ta uchwała?, w uchwale nie ma 
napisane w jakim celu jest ta uchwała. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że w uchwale nie określa się celu szczegółowego w związku z 
tym że zmiana dotyczy studium. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała sołtysów czy były prowadzone konsultacje 
społeczne 
 
Pan Jan Dudek powiedział, że nie było konsultacji. 
 
Pan Burmistrz wyjaśnił kiedy dochodzi do konsultacji społecznych 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że ktoś powinien przyjechać i powiedzieć czy te 
wiatraki będą robiły szum i czy to będzie korzystne? 
 
   Pan Burmistrz wyjaśnił, że było już dwóch przedstawicieli  firm od wiatraków. Wyjaśnił 
również cały proces od momentu propozycji postawienia wiatraków do momentu 
ewentualnego postawienia wiatraków, dodając że za zmianę studium zagospodarowania płaci 
firma Wind – Projekt. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że jak był przedstawiciel firmy Wind-Projekt i zadał 
mu kilka pytań to na nie odpowiedział mówiąc, że nie on jest od projektowania. Omawiane 
były tylko lokalizację gdzie miałyby stanąć wiatraki 
 



 5 

   Pan Burmistrz odpowiedział, iż na pytanie jaki będzie wpływ wiatraków  odpowie raport 
oddziaływania inwestycji na środowisko tworzony przez cały zespół ludzi. Taki raport trafi 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  i Dyrekcja zajmie stanowisko. 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały 
Za – 13 głosów 
Wstrzymujących się – 2 głosy 
Przeciw – 0 głosów 
 
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Promocji. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały. 
 
Głosowano za  przyjęciem  uchwały 
Za – 1 4 głosów / jednogłośnie 
Nieobecny – 1 głos 
 
Uchwała w sprawie zaskarżenia uchylenia przez Wojewodę uchwały Rady Miejskiej w 
Mogielnicy nr X/49/2011  z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminy i 
Miasta 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały. 
 
   Pan Ireneusz Stępień zapytał czy to musi być uchwała Rady Miejskiej? , czy 
Przewodniczący nie może zaskarżyć tej uchwały sam z siebie? 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że w uzasadnieniu wojewody jest napisane 
że uchwała X/49/2011  z dnia 12 kwietnia 2011 jest niezgodna z prawem. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odpowiedział, że korzysta z przysługującego prawa 
odwołani się od decyzji wojewody. 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały 
 
Za – 9 głosów 
Wstrzymujących się – 0 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Nie brało udziału w głosowaniu – 6 głosów 
 
 
Ad.9 Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

 

   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zwróciła do przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Budżetu i Rolnictwa o ustalenia terminu kiedy komisja mogłaby dokonać objazdu dróg. 

Poinformowała o organizowaniu kolonii dla dzieci przez NSZZ Solidarność. 
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   Pan Wrzosek poinformował, że złoży w formie pisemnej zapytanie do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Mogielnicy dlaczego nie jest zapraszany na komisje 

Pytanie zostało zadane do wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej czy jeździł i sprawdzał jaki 

tłuczeń jest rozwożony? Ponieważ mieszkańcy skarżą się na jakość tego tłucznia. 

 

   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że informacje są wysyłane poprzez SMS. Ten system 

był sprawdzany poprzez wysłanie informacji i późniejsze telefoniczne potwierdzenie przez 

radnych czy wiadomość dotarła. 

 

   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że po drogach jeździliśmy wszyscy a rozdział tłucznia 

nastąpił na Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa. Zwrócił się z pytaniem do radnych czy 

ktoś wie jaki tłuczeń jest kupowany? Odpowiedzi nikt nie udzielił. Poinformował, że 

kupowany tłuczeń to „niesort” który kupowany jest od 12 lat. Poinformował również, iż  

tłuczeń dostarczany obecnie jest lepszy  niż gruby tłuczeń wysypywany dawniej. 

 

Pan Jarosław Zawalich zapytał czy ktoś ma jeszcze  uwagi do tłucznia? 

 

Pani Sołtys z Brzostowca stwierdziła że tłuczeń jest dobry ale jest go za mało. 

 

   Pani Barbara Michalak powiedziała, że ludzie w Świdnie protestują ponieważ jest bardzo 

pylący i zanim on się zajeździ to minie około 2 lat ponieważ jest  to droga dojazdowa. Zadała 

pytanie czy nie można posypać tego tłucznia żwirem? 

 

   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że żwirem nie należy posypywać tłucznia a odczuwa że 

niezasadne było wysypanie tłucznia na tą drogę ponieważ jak stwierdziła Pani Barbara 

Michalak ta droga jest drogą dojazdową mało uczęszczaną. 

 

   Pani Barbara Michalak powiedziała, że tłuczeń był zasadny ponieważ tam mieszkają 

płatnicy podatków. Obawia się jedynie że ten tłuczeń wywiezie się na kołach pojazdów 

prosiła o posypanie tej drogi pospółką. 

 

   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że każdy mieszkaniec płaci podatki a o drodze mówił że 

jest mało uczęszczana a nie że tam nikt nie mieszka. Poprosił o cierpliwość do następnej sesji 

i wtedy ponownie będzie można zająć się tym tematem. 
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   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że doszły go słuchy że Fundusz Świadczeń Socjalnych w 

SPZOZ nie został stworzony, a z różnego rodzajów aktów prawnych wynika że taki fundusz 

musi być w SPZOZ utworzony. Pracownicy SPZOZ napisali skargę do Państwowej Inspekcji 

Pracy i w związku z tym stawia wniosek aby Rada Miejska w Mogielnicy zleciła  Komisja 

Rewizyjna sprawdzenie tej sprawy. 

 

   Pan Burmistrz powiedział, że Urząd Gminy rozpisuje konkurs na kierownika SPZOZ, badać 

można dotacje przekazane dla SPZOZ a nie Fundusz Socjalny. Do kontroli SPZOZ jest NFZ. 

Zwrócił również uwagę że zakłady nie mają obowiązku tworzenie Funduszu Socjalnego, ale 

nie wie jak to się ma do SPZOZ, ale sprawdzi to do następnego spotkania. 

 

   Pan Bogdan Sawicki  podał art. 3 ust. 1 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych jako ułatwienie dla Burmistrza w poszukiwaniu przepisów. Wnioskował o to by 

Rada Miejska zleciła sprawdzenie tej sprawy Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział że ta sprawa powinna być kierowana do Rady 

Społecznej SPZOZ. 

 

Następnie wywiązała się dyskusja na temat otrzymywanych sms-ów z zaproszeniami na 

komisje i sesje. 

 

   Przedstawiciele KRUS Pani Lewandowska Teresa i Wawrzyniak Tomasz wręczyli nagrody 

dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi” 

 

   Pan Burmistrz odczytał informację o złożeniu oświadczeń majątkowych  pracowników 

jednostek podległych i kierowników i przekazał pismo z tymi informacjami 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mogielnicy. 

Pan Burmistrz poinformował również o złożonym projekcie ze środków Kapitału Ludzkiego 

„Fabryka kwalifikacji partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej osób odchodzących z 

rolnictwa w gminie Mogielnica” kwota tego projekt to 552 694 zł. Projekt przeszedł 

pozytywnie ocenę merytoryczną i jest na etapie ustalania na liście rankingowej. W ramach 

projektu zostanie przeszkolonych 50 osób. 

Została również przekazana informacja na temat pracy równiarki i rozwożenia tłucznia. 
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Ad.10 Sprawy mieszkańców 

Pan Jan Dudek zadał pytanie czy może mieć nadzieję na remont drogi w Ślepowoli? 

Panie Ewa Oraczewska zapytała czy wiadomo co będzie z wytyczeniem drogi w Popowicach. 
 
   Pan Burmistrz poinformował że sprawa została  skierowana do Komisji Gospodarki 
Budżetu i Rolnictwa. Wycena wytyczenia drogi to 2952 zł, jeżeli Komisja podejmie decyzję o 
wytyczeniu drogi to zostanie skierowany do tego Geodeta. 
 
   Pani Beata Haśke zapytała o remont dachu w budynku w Kozietułach POM. Część 
mieszkań jest wykupione czy mieszkańcy którzy wykupili mieszkania mogą dołożyć się do  
remontu. 
 
   Pan Burmistrz poinformował, że dołożenie przez mieszkańców jest warunkiem 
bezwzględnym. Został poinformowany, iż w najbliższy poniedziałek przyjedzie 
przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej w celu wykonania ekspertyzy. Jeżeli nie 
będzie przeciwwskazań to po uzupełnieniu środków które zostały przekierowane na zakup 
samochodu strażackiego jest jeszcze szansa na zrobienie remontu w tym roku. 
 
   Pani Beata Haśke zapytała czy jest możliwość zorganizowania spotkania mieszkańców  
budynku w celu wyjaśnienia sytuacji. 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział, że po uzyskaniu wyników ekspertyzy można zorganizować 
spotkanie. 
 
Pan Jan Dudek zapytał czy uzyska odpowiedź na swoją odpowiedź? 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich udzielił odpowiedzi że z tą sprawą należy się zwrócić  
w czasie kiedy będzie ustalany budżet. 
  
   Pani Beata Dąbrowska w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców wsi Kozietuły, dzieci i 
nauczycieli  zaprosiła Burmistrza i Radę Miejską na uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 
   Pan Robert Lipiec poprosił o zgłoszenie chętnych radnych i sołtysów do zorganizowanie 
dożynek gminnych. Poinformował że przewidywana kwota dofinansowania to około 4 tyś. zł, 
dodatkowo scena i nagłośnienie też jest zapewnione. 
 
   Pan Burmistrz poinformował że wsparcie jakie jest przeznaczone na organizację dożynek 
jest dość duże. Omówił imprezy organizowane prze Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i 
zachęcał do uczestnictwa w nich i przedkładania propozycji nowych. Poinformował o zajęciu 
I miejsca Orkiestry Dętej w Mogielnicy na przeglądzie mazowieckich orkiestr dętych w 
Ursusie w Warszawie. Zaproponował również radzie zorganizowanie nauki pływania dla 
dzieci i młodzieży. 
 
   Pan Wiesław Wilewski  zaproponował ustalenie terminu do którego należy zgłaszać  
propozycję zorganizowanie dożynek. 
 
   Pan Burmistrz przedstawił informację na temat wykorzystania Kompleksu Sportowego, jak 
również poinformował o montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania  wody na 
basenie. 
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  Kierownik Woźniak poinformował o wycofaniu swojego podania odnośnie rezygnacji z 
funkcji Kierownika SPZOZ. 
 
   Pan Burmistrz poinformował że podjął decyzję o tym, iż Kierownik Woźniak pozostanie 
dalej na swoim stanowisku. Powiedział również, że pracę w ośrodku rozpocznie nowy lekarz 
pediatra.   
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich poinformował że część radnych utwierdzała burmistrza 
o tym iż ośrodek pod kierownictwem Kierownika Woźniaka działa bardzo dobrze i w 
porównaniu od momentu objęcia prze niego funkcji kierowniczej ośrodek zmienił się 
diametralnie na lepsze. 
 

Ad. 11  Zakończenie obrad 

 
 
 

  Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński Irena Bogdan      Jarosław Zawalich 


