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        PROTOKÓŁ  Nr XIX/ 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 7 października 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 800 do godziny 858.  

Projekt porządku obrad: 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 

2.   Powołanie Sekretarza obrad. 

3.   Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia  zmian  

 w związku ze zmianą  wartości zadania tj. modernizacja oczyszczalni ścieków i 

 budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietuły. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  uzupełnienia środków na wykonanie dokumentacji do 

 budowy Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Kozietułach Nowych. 

6. Podjęcie uchwały w upoważniającej Burmistrza po podpisania Porozumienia  

dotyczącego przejęcia % majątku dawnej Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. 

7. Sprawy różne. 

8.  Zakończenie obrad. 

 

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

Miejskiej.  

Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza,. 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,  

Za – 12 głosów/ jednogłośnie 

 

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

obrad.  

 

       Głosowano za przyjęciem porządku obrad:  

Za - 12 głosów/ jednogłośnie 
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Ad. 4 i 5  Podjęcie uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia  zmian  

 w związku ze zmianą  wartości zadania tj. modernizacja oczyszczalni ścieków i 

 budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietuły. 

 

Przewodniczący odczytał uchwałę wraz z uzasadnieniem 

 

   Pan Burmistrz poinformował, że przetarg na budowę kanału sanitarnego  i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków został rozstrzygnięty i wykonawca aby  mógł dotrzymać 

harmonogramu należy podpisać umowę. Umowa po przetargu jest mniejsza na kwotę około 3 

mln zł od planowanego kosztu co powoduje zmianę proporcji środków finansowych w latach 

2011-2013 i umowa nie zostanie podpisania bez sesji na której powinny być przegłosowane 

zmiany do harmonogramu. 

Drugą sprawą jest zakup samochodu strażackiego dla OSP w Mogielnicy. Jako że samochód 

kupowany jest również ze środków dotowanych przez WFOŚ, Urząd Marszałkowski i z 

Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej wszystko to należy pogodzić, a dopiero w dniu 5 

października wpłynęło pismo z WFOŚ o przyznaniu dotacji. Skutkuje to konieczność 

wprowadzenia zmian w strukturze finansowej zadania. 

Burmistrz poinformował o naborze wniosków na rozbudowę sieci wodociągowej , kanalizacji 

itd. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Mogielnica może uzyskać wsparcie w 

kwocie około 3 milionów złotych. Jako, że jest dokumentacja dotycząca Stacji Uzdatniania 

Wody w Kozietułach  to do uzyskania pozwolenia na budowę należy zaktualizować mapy i 

część projektu na to potrzeba 9300 zł. 

Burmistrz poinformował również, że Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zwrócił 

się z prośbą o zwiększenie środków na  MGOK ponieważ dofinansowanie imprez było 

większe niż planowane w budżecie. 

 

   Pani Skarbnik poinformowała, że na zakup samochodu strażackiego była podpisywana 

umowa w Urzędzie Marszałkowskim na kwotę 50 000zł a nie zostało to uwzględnione w 

budżecie, dlatego też poprosiła o przegłosowanie wprowadzenia tej kwoty do uchwały i 

przeznaczeniem jej na zakup samochodu strażackiego. 

 

Głosowano 

Za- 12 głosów/ jednogłośnie 
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Przewodniczący odczytał  treść uchwały dotyczącej WPF 

Głosowano  

Za – 11 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się  - 1 głos 

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w upoważniającej Burmistrza po podpisania Porozumienia  

dotyczącego przejęcia % majątku dawnej Grójeckiej Kolei W ąskotorowej. 

 

Przewodniczący  Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały 

 

Głosowano  

Za -12 głosów / jednogłośnie 

 

Porozumienie dotyczącego zakupu strażackiego dla OSP w Mogielnicy. 

   Przewodniczący  Jarosław Zawalich odczytał treść porozumienia dotyczącego zakupu 

strażackiego dla OSP w Mogielnicy. 

 

   Pan Grzegorz Michalski zwrócił uwagę, aby w przetargu zostały również wykorzystane 

odsetki od środków z dotacji, i zaproponował aby termin rozliczenia operacji nastąpił do dnia 

12 grudnia 

 

Głosowano 

Za – 12 głosów / jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Sprawy różne 

 

Pan Grzegorz Michalski zapytał na jakim etapie jest realizacja remontu drogi w Wężowcu ? 

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to etap porządkowania terenu 

 

Pan Włodzimierz Wasiak zapytał Burmistrza czy został tłuczeń?. 
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Pan Burmistrz powiedział że tłuczeń został rozdysponowany i został tylko na remont dróg. 

 

Pan Włodzimierz Wasiak poprosił o tłuczeń na załatanie dwóch dołów na drodze w Wólce 

Gostomskiej. 

 

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała kiedy zostanie przywieziony pół zestawu  

tłuczeń na drogę koło Pana Kośki. 

 

Pan Grzegorz Michalski powiedział że o to należy zapytać P. Adama Kaczorka. 

 

   Pan Ireneusz Stępień zapytał, czy Pan Burmistrz może wpłynąć na spółkę wodną, a spółka 

wodna na użytkownika terenu aby udrożnił rów melioracyjny  przy swoim terenie? 

 

Pan Burmistrz powiedział, że nadzór nad spółką wodną ma Starostwo Powiatowe. Spółka 

wodna może wystąpić z pismem wzywającym do oczyszczenia rowu. 

 

Pan Jarosław Zawalich powiedział, że jeżeli będzie P. Haśke na najbliższej sesji to zostanie 

poproszona o przedstawienia możliwości prawnych na wpłynięcie na taką sytuację. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

  Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński Irena Bogdan      Jarosław Zawalich 
 

 

 


