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        PROTOKÓŁ  Nr XVII/ 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 01 sierpnia 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 1000 do godziny 1030.  

 

Projekt porządku obrad: 

 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 

2.   Powołanie Sekretarza obrad. 

3.   Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia środków w budżecie na  zakup samochodu 

strażackiego dla OSP w Mogielnicy 

5. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

6. Zakończenie obrad 

 

 

Ad.1 Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 

 

   Przewodniczący obrad: Jarosław Zawalich otworzył obrady XVII sesji Rady Miejskiej. 

Odczytała pismo na podstawie którego została zwołana sesja nadzwyczajna. 

Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza,  Skarbnik Annę Lewandowską i 

Łukasza Utwalda. Stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Powołanie Sekretarza obrad. 

 

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

 

Na sekretarza obrad powołano, Annę Frasońską  za jej zgodą,  

Za – 12 głosów/ jednogłośnie 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że Radni otrzymali projekt porządku obrad  
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Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia środków w budżecie na  zakup samochodu 

strażackiego dla OSP w Mogielnicy 

 

       Pan Łukasz Utwald poinformował, że w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu strażackiego otrzymał 

pismo w sprawie potwierdzenia zabezpieczenia pełnej kwoty. We wniosku były potwierdzone 

środki w kwocie 220 tyś środków własnych i należy je uzupełnić o kolejne 30 tyś zł. 

 

   Pan Burmistrz stwierdził, że nie wykazanie tych środków wiąże się z odrzuceniem wniosku 

przez WFOŚ, a jednocześnie rezygnacją z dotacji 150 tyś zł na zakup samochodu. 

 

   Pani Skarbik wskazała możliwość sfinansowania, że zmniejszenia planu wydatków na 

wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W związku z tym, 

 że Powiatowy Urząd Pracy nie ma środków na refundację środków na wynagrodzenia takie 

osoby na chwilę obecną nie będą skierowane więc środki mogą zostać niewykorzystane. 

 

   Pan Ireneusz Stępień zapytał ile pieniędzy było zaplanowane na wynagrodzenie dla 

pracowników prac interwencyjnych? 

 

Pani Skarbnik odpowiedziała że zaplanowana kwota to 38500 zł. 

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 
 
 Za – 12 głosów /jednogłośnie 
 
 
Ad. 5 Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

 

   Pan Włodzimierz Wasiak zapytał co się dzieje z pieniędzmi przekazanymi na ostatniej sesji 

na rzecz osób poszkodowanych w trąbie powietrznej? 

 

   Przewodniczący Jarosław Zawalich  poinformował że pieniądze zostały przesłane na rzecz 

poszkodowanych w trąbie powietrznej w Gminie Potworów i przekazał do wglądu bankowy 

dowód wpłaty.  



 3 

 

   Pani Irena Bogdan powiedziała, że dostała Pismo od Pani Beaty Haśke z prośbą o 

oczyszczenie rowów we wsi Jastrzębia. Zwróciła również uwagę że nie ma informacji kto jest 

właścicielem działek wzdłuż rowu. 

 

   Przewodniczący poinformował, że pismo prawdopodobnie było wysłane do wszystkich 

sołtysów. Jednocześnie zostanie zgłoszone aby przy kolejnych pismach dołączony był wykaz 

właścicieli działek wzdłuż rowów. 

 

   Przewodniczący poinformował o wniosku komisji Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie  

dofinansowania dożynek powiatowych kwotą 4000 zł 

 

   Na temat dofinansowania dożynek powiatowych wywiązała się dyskusja jak również na 

temat dofinansowanie innych imprez organizowanych na terenie Gminy Mogielnica. 

 

Głosowano za dofinansowaniem dożynek powiatowych 

Za – 0 głosów 

Przeciw -8 głosów 

Wstrzymujących się – 4 głosy 

 

   Pan Bogdan Sawicki zapytał przewodniczącego o to czy otrzyma odpowiedzi na pisma 

które zostały skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej 

 

   Przewodniczący odpowiedział, że pismo w sprawie delegacji było u mecenasa który 

stwierdził, że nie ma podstaw do wypłacenia delegacji, a faktury w sprawie tłucznia będą na 

Komisji Rewizyjnej w dniu 3 sierpnia 2011 roku na które Pan Bogdan Sawicki został 

zaproszony. 

 

   Pan Burmistrz powiedział, że na ostatniej Sesji Radny Wrzosek zgłosił że po wykonaniu 

przyłącza wodociągowego droga w Stamirowicach się zapada . Zareagował na zgłoszenie 

radnego i wysłał  na miejsce Dyrektora ZGKiM który nie potwierdził  tej informacje. Dlatego 

zaapelował, aby po uzyskaniu informacji od mieszkańców nie interweniować do mnie dopóki  

radny nie sprawdzi jaki jest stan faktyczny. Kolejna sprawa  Pan Wiśniowski zwrócił również 

uwagę że po koronie zalewu idzie się tak że można połamać nogi . Pan Burmistrz zaprosił 



 4 

radnych na spacer wokół zalewu, żeby samodzielnie zapoznać się ze stanem faktycznym 

udowodnić że to nie jest prawda. 

 

   Pan Wiesław Wilewski powiedział że spotkał się z P. Maciejewskim ze Świdna który ma  

prośbę o zamontowanie lampy . Pan Maciejewski zobowiązał się zakupić we własnym 

zakresie lampy, przewód elektryczny i zawieszki i poinformował Pana Wilewskiego, że 

zwróci się ponownie z pismem o zamontowanie lampy. 

 

   Pani Małgorzata Babska- Jakubczak zapytała Panią Skarbnik czy jakieś pieniądze z Gminy 

zostały przekazane na remont mieszkania  w którym mieszka nowy lekarz 

 

Pani Skarbnik powiedziała że nic jej na ten temat nie wiadomo. 

 

Radni udali się na  stację uzdatniania wody i  nad zalew. 

 
Ad.6 Zakończenie obrad 
 
 
 

  Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński                           Anna Frasońska      Jarosław Zawalich 
 


