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        PROTOKÓŁ  Nr XVI/ 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 27 lipca 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 1000 do godziny 1214.  

 

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. Wręczenie nagrody dla najlepszego maturzysty 

7. Podjęcie uchwał budżetowych 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 

sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom 

fizycznym w prawo własności. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania użyczenia nieruchomości zabudowanej  

nr 357 położonej we wsi Kozietuły Nowe gm. Mogielnica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania  z Kompleksu 

Sportowego im. Jana Pawła II w Mogielnicy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre  zasady 

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i 

nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 

terenie Gminy i Miasta Mogielnica. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 

przekazania przebudowanej nawierzchni ul. Armii Krajowej w Mogielnicy 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów 

na ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu. 
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15. Podjęcie uchwały w  sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy  

Nr IX / 36/ 2011  z dnia 28.03.2011 roku w sprawie wysokości opłaty za podłączenie 

do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

16. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

17. Sprawy mieszkańców 

18. Zakończenie obrad 

 

 

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

 

Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Przedstawicielki Komitetów 

Osiedlowych, Sołtysów,  Przedstawicieli Orkiestry, Dyrekcję ZSO, Księdza proboszcza z 

Michałowic . Stwierdził prawomocność obrad. 

 

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

obrad. 

 

Na sekretarza obrad powołano, Annę Frasońską za jej zgodą,  

Za – 9 głosów/ jednogłośnie 

 

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

 

       Głosowano za przyjęciem porządku obrad:  

Za - 9 głosów/ jednogłośnie 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji 
 
Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
 

Głosowano za przyjęciem protokołów 
 

Za- 8 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
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Ad.5 Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji 
 
Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w 
Mogielnicy. 
Zarządzenie  nr 45 w sprawie przekazania  kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole 
Podstawowej  w Mogielnicy                     
Zarządzenie nr 46 w sprawie przekazania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w 
drodze nr geod.  1952  w  Mogielnicy .                      
Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok 
Zarządzenie nr 48 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 49 w sprawie wycofania z użycia w jednostkach OSP motopomp PO 5 
 
 
 
Ad. 6 Wręczenie nagrody dla najlepszego maturzysty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy i Burmistrz wręczyli Aleksandrze Matysiak 

dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. 

 

 

    Przedstawiciele Orkiestry podziękowali Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Mogielnicy za 

zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów muzycznych Orkiestry Dętej z Mogielnicy. 

 

   Ksiądz Proboszcz z Michałowic poinformował że 2 października 2011 roku będą obchody 

250-lecia konsekracji kościoła w Michałowicach. Wręczył zaproszenia dla Rady Miejskiej i 

pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy. Poinformował o złożeniu wniosku o 

dotacje na rok 2011do Urzędu Gminy i podziękował za otrzymane dotychczas.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał budżetowych 

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 

 

   Pani Skarbnik poinformowała, że na komisji nie było mowy o zwiększonej kwocie z 

subwencji oświatowej. Prosiła o uwzględnienie tej zmiany w uchwale.Wyjaśniła , że składany 

był wniosek dotyczący przyznania środków na remont sali gimnastycznej w Brzostowcu, cała 

kwota  9250 zł została przyznana i ma odzwierciedlenie w uchwale. 
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Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 8 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 5 głosów 

    Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 

Gminy i Miasta w Mogielnicy 

 

   Pan Bogdan Sawicki zadał pytanie gdzie w uchwale wskazana jest kwota którą ma zapłacić 

Emig? 

   Pani skarbnik odpowiedziała, że kwota którą wpłaci Emig stanowi dochód w budżecie i jest 

zapisany w ogólnej kwocie dochodu w Wieloletnie Prognozie Finansowej. 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 12 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głosów 

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 

sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 13 głosów / jednogłośnie 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 13 głosów / jednogłośnie 
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Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania użyczenia nieruchomości zabudowanej  

nr 357 położonej we wsi Kozietuły Nowe gm. Mogielnica.Przewodniczący odczytał treść 

uchwały. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 13 głosów / jednogłośnie 

 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania  z Kompleksu 

Sportowego im. Jana Pawła II w Mogielnicy. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 13 głosów / jednogłośnie 
 
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre  zasady 
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i 
Miasta Mogielnica. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 13 głosów / jednogłośnie 
 
Ad. 13  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 

przekazania przebudowanej nawierzchni ul. Armii Krajowej w Mogielnicy. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 

 
Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 13 głosów / jednogłośnie 
 
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów 

na ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 
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Głosowano za przyjęciem uchwały 
 

Za- 12 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
 

 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w  sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy  

Nr IX / 36/ 2011  z dnia 28.03.2011 roku w sprawie wysokości opłaty za podłączenie do sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. 

 Przewodniczący odczytał treść uchwały i treść pisma jakie zostało skierowane przez 

Dyrektora ZGKiM do Burmistrza. 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 13 głosów / jednogłośnie 
 
Ad. 16 Interpretacje Radnych 
 
   Przewodniczący przedstawił zdjęcia z drogi w Świdnie i poinformował, że jedna z 

mieszkanek Kolonii Świdno uskarżała się na jakość tłucznia. Powiedział, że tłuczeń po 

pewnym stanie się prawie jak beton. Zwrócił uwagę że część radnych miała zarzuty do siebie 

ponieważ Radni sami  wybierali tłuczeń. 

 

   Pan Bogdan Sawicki poinformował o otrzymaniu dokumentów  z Urzędu Gminy 

dotyczących tłucznia gdzie jest napisane, że tłuczeń ma mieć wielkość od 4 do 31 mm. Zadał 

pytanie „ skąd się wziął pył?”. Poinformował że w tej samej cenie można kupić o wiele 

lepszy tłuczeń nie jakiś tam wapienny który się nie zlasuje po dwóch latach i będzie sama 

glina i błoto. Powiedział, że zostało skierowane pismo z prośba o udostępnienie faktur żeby 

zobaczyć co faktycznie było zakupione. Poinformował, że wykonał telefon do innej firmy 

która również dostarcza tłuczeń gdzie uzyskał informację że w tej samej cenie można kupić 

tłuczeń granitowy z dowozem z Kielc. Stwierdził, że sprzeciwia się temu że Radni wybierali 

tłuczeń i że to jest dobry tłuczeń, jak również czeka na faktury aby potwierdzić co faktycznie 

zostało zakupione. Zwrócił uwagę że Pan Burmistrz, Pan Zawalich i Pan Wilewski na 

poprzednich komisjach i sesjach wmawiali że kupowany jest „niesort” a w ofercie 

przetargowej nie ma śladu o tym że jest to „niesort” 
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   Pan Burmistrz zapytał kto ustala budżet i kto go zmienia?. Rada. Na posiedzeniu komisji 

była pozycja zakup tłucznia i Burmistrz poinformował, że będzie kupowany „niesort” 

ponieważ zawiera różne frakcje. Zgodnie z warunkiem specyfikacji został rozpisany przetarg 

i do przetargu mogą wystartować firmy które dotaczają różnego rodzaju tłuczeń . Tłuczeń 

który kupiliśmy pochodzi z kopalni w Inowłodzu wybrany w przetargu nieograniczonym . 

Tłuczeń zakupiony  składa się w dużej mierze z chalcedonitu , krzemionki i wapnia. 

Burmistrz poinformował również, że nie ma wpływu na to kto startuje w przetargu i firma o 

której wspominał Pan Sawicki mogła też stanąć do przetargu. 

 

   Pan Krzysztof Wrzosek stwierdził że Burmistrz ma wpływ na to kto startuje w przetargu 

mówiąc że Pan Wilewski powiedział „ po co dać obcym, lepiej dać swojemu zarobić” 

 

   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że burmistrz nie ma wpływu na to kto wystartuje w 

przetargu ale ma wpływ na to kto wygra ponieważ powołuje komisję przetargową. 

 

   Pan Burmistrz wyjaśnił w jaki sposób przebiega procedura przetargowa. Podkreślił również 

że na chwilę obecną ustawa o zamówieniach publicznych mówi o tym że wygrywa najniższa 

cena. Podkreślił również że w komisji przetargowej nie może być radny ponieważ zabrania 

tego ustawa. 

 

Pan Krzysztof Wrzosek złożył wniosek żeby Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą tłucznia. 

 

Ad. 17 Sprawy mieszkańców 

 

Sołtys Dudek zgłosił w imieniu sołtysów  prośbę o podniesienie diet dla sołtysów. 

 

Przewodniczący stwierdził że obecnie jesteśmy w trakcie roku budżetowego. 

 

   Pan Ireneusz Stępień powiedział, że w trakcie roku budżetowego wiceprzewodniczącemu  

Rady Miejskiej został przyznany ryczałt. 

 

   Pani Barbara Kowalska zwróciła się o pismo z upoważnieniem burmistrza dla 

przewodniczących komitetów osiedlowych żeby mogli zbierać dary dla osób 

poszkodowanych w przejściem trąby powietrznej w Gminie Potworów. 
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   Pan Wiśniowski stwierdził że wokół zalewu został w maju rozpoczęty remont i nie jest 

dokończony. Obecnie jest ciężko spacerować  zadał pytanie co dalej z realizacją inwestycji?. 

 

   Pan Burmistrz odpowiedział, że inwestycja jest realizowana, a  z powodów błędów w 

dokumentacji o których informował na poprzedniej sesji termin realizacji przesunięty został 

do końca sierpnia 2011 r. Plac budowy podlega nadzorowi przez firmę wykonującą 

inwestycję. 

   Pan Wiśniowski stwierdził, że za energię na Kompleksie Sportowym  płaci się duże 

rachunki i zapytał co jest najbardziej energochłonne ? i czy płacimy tylko za energię zużytą 

na Kompleksie czy ktoś jeszcze jest podłączony pod licznik? 

 

   Pan Burmistrz odpowiedział, że Kompleks ma niezależne źródło zasilania które posiada 

własne urządzenie pomiarowe tj. licznik. Rada w dniu dzisiejszym przegłosowała 

proponowaną przez Burmistrza formę oszczędności poprzez zamontowanie urządzeń 

kompensujących moc bierną i z tego tytułu będzie oszczędność około 1800 zł w skali 

miesiąca. Obecnie rachunki za energię na Kompleksie są w kwocie około 10000 zł. 

Najbardziej energochłonne są pompy na basenie. 

Poinformował również, że otrzymał informacji z recepcji, że w ciągu miesiąca Kompleks 

odwiedziło 2474 osoby i zarobiono 13050zł i stwierdził że Kompleks cieszy się dużym 

zainteresowaniem. 

 

Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że w Stamirowicach do Słoneckiego był robiony przekop 

i przyłącze do wody. Po robotach nie została zagęszczona ziemia, a po deszczach każdy się 

boi że się załamie jezdnia. Zwrócił się z prośbą do Dyrektora ZGKiM o utwardzenie tego 

miejsca. 

 

Dyrektor Henryk Maj odpowiedział, że w warunkach na wykonanie przyłącza wody piszę że 

roboty mogą się odbywać po uzyskaniu zgody od właściciela drogi na zajęcie pasa 

drogowego. Właściciel drogi który wydaje zgodę powinien określić warunki wykonawcy i co 

wykonawca powinien zrobić aby przywrócić stan drogi do stanu pierwotnego.  

 

Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że przyłącze wody wykonywał ZGKiM. 
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Dyrektor Henryk Maj powiedział, że sprawdzi tę sprawę. 

 

Pan Zdzisław Gosk z Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa  Kolejki Wąskotorowej  mówił 

o możliwości przejęcia majątku Kolejki Wąskotorowej przez samorządy od PKP  

i o możliwości odbudowania kolejki wąskotorowej  od Piaseczna do Nowego Miasta nad 

Pilicą. Zwrócił się z prośbą do Radnych o przegłosowanie uchwały która zezwoliłaby na 

przejęcie części majątku Kolejki Wąskotorowej położonej na terenie Gminy Mogielnica. 

 

 

  Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński                            Anna Frasońska      Jarosław Zawalich 
 


