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        PROTOKÓŁ  Nr XX/ 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 25 października 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 1313  do godziny 1515 .  

 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2.   Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółu z sesji. 
5. Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia Straży Miejskiej w Mogielnicy i nadania jej 

regulaminu.  
8 .Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
9 .Sprawy mieszkańców. 
10 .Zakończenie obrad. 
 

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

Miejskiej.  

 

  Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Przedstawicielki Komitetów 

Osiedlowych, Sołtysów, Skarbnik, Dyrektora ZGKiM, Mieszkańców. 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 – 14 głosów/ jednogłośnie 

 

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

obrad.  

   Przewodniczący zaproponował  wprowadzenie do porządku obrad uchwałę upoważniającą 

burmistrza do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości we wsi Izabelin 

       Głosowano za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad:  

Za - 14 głosów/ jednogłośnie 
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   Przewodniczący poprosił o wykreślenie z porządku obrad punktu 7. dotyczącego 

 utworzenia Straży Miejskiej w Mogielnicy. 

 

Głosowano za przyjęciem porządku obrad 

Za – 14 głosów/ jednogłośnie 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji 
 
Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
 

Głosowano za przyjęciem protokołów 
 

Za- 11 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 3 głosy 
 

 
Ad.5 Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji 
 
Zarządzenie nr 61 z dnia 12.09.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie  nr 62 z dnia 19.09.2011r. w sprawie zmiany w planie dochodów budżetu  na 
2011 rok. 
Zarządzenie nr 63 z dnia 19.09.2011r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 
października 2011 roku. 
Zarządzenie nr 64 z dnia 19.09.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 65 z dnia 23.09.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarządzenie nr 66 z dnia 27.09.2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta  Mogielnica na lata 2011-2025. 
Zarządzenie nr 67 z dnia 3.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 
Organizacji Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 68 z dnia 4.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w palnie dochodów i 
wydatków  budżetu  na 2011 rok. 
Zarządzenie nr 69 z dnia 4.10.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy. 
Zarządzenie nr 70 z dnia 6.10.2011r. w sprawie powołania gminnej komisji socjalnej do 
rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mogielnica 
Zarządzenie nr 71 z dnia 7.10.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy. 
Zarządzenie nr 72 z dnia 19.10.2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetu  na 2011 rok. 
Zarządzenie nr 73 z dnia 19.10.2011r. w sprawie zmian w planie dochodów budżetu na 2011 
rok. 
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Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 
 

Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 

 

   Pan Ireneusz Stępień zapytał, czy był wykonany remont dachu budynku w Kozietułach? 

Poinformował że z tego co wie nie zostało nic zrobione. 

Stwierdził również że jeżeli będzie przyjęta uchwała, to Radni się ośmieszą, ponieważ jest 

to bubel prawny. Stwierdził że przekazanie pieniędzy na coś czego nie ma w odniesieniu 

do Straży Miejskiej, jest przestępstwem finansowym i zaproponował wycofanie tej 

uchwały. 

   Pan Burmistrz poinformował, że remont dachu nie doszedł do skutku z powodu nie 

wyrażenia zgody przez współwłaścicieli  budynku. W takim wypadku nie uzyska się 

pozwolenia na remont. W związku z powyższym ZGKi M będzie dokonywał remontów 

cząstkowych poprzez łatanie miejsc w których dach przecieka 

Pan Burmistrz powiedział, że środki na Straż  Miejską wprowadzane są do budżetu, a 

potem jeżeli Straż  Miejska zostanie powołana środki będą mogły zostać 

rozdysponowane. 

 

   Pan Ireneusz Stępień stwierdził, że przekazanie środków na Straż Miejską powinno 

nastąpić po powołaniu jej. 

 

   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że w sprawie dachu w Kozietułach była dobra wola i 

jeżeli uda się przekonać wszystkich mieszkańców tego budynku aby wyrazili zgodę na 

remont dachu to pieniądze pewnie uda się znaleźć na wykonanie tego remontu. 

 

   Pan Ireneusz Stępień stwierdził, że w tym budynku mieszkają osoby o niskich 

dochodach, a mieli partycypować w remoncie. 

 

   Pan Burmistrz poinformował, że sprawę remontu dachu zgłosił Dyrektor ZGKiM , 

została wykonana ekspertyza która pozwala na wykonanie remontu. Osoby które 

wykupiły mieszkanie w akcie notarialnym mają zapis o partycypowaniu w kosztach  

remontu tego budynku. Pisma w tej sprawie zostały wysłane i nikt na nie odpowiedział. 

Później została zlecone wycena remontu ograniczonego do najemców mieszkań 



 4 

komunalnych. Zostało złożone pismo o pozwolenie budowlane lecz starostwo powiatowe 

wymaga zgody wszystkich  współwłaścicieli, a dwie osoby odmówiły podpisania zgody, 

natomiast z jedną nie ma kontaktu. 

   Pani Emilia Kępka powiedziała, że największym błędem była sprzedaż mieszkań. 

Mieszkańcy tam mieszkający nie dbają o budynek i sami sobie nie chcą pomóc. Uważa 

również że nie wyobraża sobie tego aby mieszkańcy nie partycypowali w remoncie dachu. 

 

   Dyrektor ZGKi M  powiedział, że jeżeli ktoś popiera przedstawione stanowisko to niech 

najpierw zmienią prawo obowiązujące w Polsce. Stwierdził że jeżeli coś się stanie 

któremuś z mieszkańców to za to odpowie Dyrektor ZGKiM. W dniu dzisiejszym odbyła 

się wizja lokalna na interwencję pisemną P. Kuleczki. Powiatowy Inspektor Budowlany w 

obecności przedstawiciela burmistrza zrobił zdjęcia, spisany został protokół i 

poinformował o tym iż zostanie wydana decyzja administracyjna dla Gminy. Wyraził 

również opinię iż decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego może nakazać 

przeprowadzenie remontu czy to się komuś podoba czy też nie. 

 

   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że nie należy przekładać swoich doświadczeń 

osobistych na pole administracji publicznej gdzie obowiązuje dyscyplina finansów 

publicznych która nie pozwala na dawanie funduszy na coś czego nie ma. 

 

   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że w ostatnich dniach grudnia będzie 

głosowana uchwała budżetowa na rok 2012 i czy w związku z tym należy nie przyjmować 

takiej uchwały? Dlatego że będziemy głosować nad czym co będzie za 9 miesięcy?  

 

Głosowano za przyjęciem uchwały 

Za – 9 głosów 

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymujący się – 1 głos 

 

 

 

Upoważnienie Burmistrza do sprzedaży udziału we współwłasności położonej we wsi 

Izabelin. 
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Przewodniczący Odczytał treść uchwały. 

Głosowano 

Za – 10 za głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głos 

Nieobecnych – 3 głosy 

 

   Pan Burmistrz poinformował o terminarzu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i  

elektronicznego. 

   Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał pismo ( w załączeniu nr 1 ) w odpowiedzi 

na pismo Klubu SDM z dnia 12 września 2012r. 

   Pan Burmistrz zwrócił się do osób które podpisały się pod pismem Kluby SDM z dnia 

12 09 2011r.  nazywając Burmistrza kłamcą  o przeproszenie Burmistrza. 

 

Pan Bogdan Sawicki  odczytał pismo ( w załączeniu nr 2)  

 

    Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała kiedy zostanie rozsypany tłuczeń na 

drodze w Dylewie. 

    Pan Grzegorz Michalski potwierdził że w wykazie wysypywania tłucznia ujęte było ½  

zestawu. 

   Pan Burmistrz powiedział, że tłuczeń zostanie wysypany wtedy kiedy będzie tłuczeń. 

Na chwilę obecną nie wie czy tłuczeń znajduje się na placu ZGKiM. 

 

   Pan Krzysztof Wrzosek zapytał, czy jest już odpowiedź z Sądu Administracyjnego w 

sprawie głosowania Przewodniczącego Rady Miejskiej na posiedzeniach Wspólnych 

Komisji 

Zostało potwierdzone że dokument ten jest w Biurze Rady Miejskiej 

   Pan Bogdan Sawicki  powiedział, że mimo stanowiska Wojewody zabraniającego 

głosowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej na wspólnych posiedzeniach komisji 

zostało złożone odwołanie do Sądu Administracyjnego .Zapytał ile kosztował wniosek do 

sądu?  

Pan Burmistrz powiedział że z tego co pamięta skargi składane przez gminę są bez opłat 

 

 



 6 

Ad. Sprawy Mieszkańców 

 

Pan Jan Dudek zapytał ile będzie kosztowało utrzymanie straży miejskiej? 

 

   Pan Burmistrz powiedział, że na podstawie informacji z dwóch gmin koszty są tylko 

przy uruchomieniu a później straż się sama finansuje 

 

   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że głównym celem powołania straży miejskiej jest 

poprawa bezpieczeństwa wskazując również na to że 4 szkoły znajdują się przy drodze 

wojewódzkiej nr 728. 

   Pan Wiesław Wilewski wskazał, że po wprowadzeniu systemu Viatol wzrosła ilość 

samochodów  poruszających się po drodze 728. Powiedział również, że policjanci z 

posterunku w Mogielnicy zgłosili potrzebę zamontowania kamery monitoringu na 

skrzyżowaniu drogi 728 przy ZSO w Mogielnicy i wyrazili opinię, iż straż miejska byłaby 

pomocna w czasie kiedy wyjeżdżają na interwencję i pozostają poza terenem gminy nawet 

kilka godzin. 

 

   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że to on poprosił aby zwrócić uwagę na to 

skrzyżowanie przy ZSO. Co do pytania Pana Dudka który nie usłyszał odpowiedzi ile 

będzie kosztowała straż miejska. Przedstawione koszty na ten rok i następny to około stu 

sześćdziesięciu kilku tysięcy złotych,  bez samochodu, budynku i z zaniżonymi kosztami 

na paliwo. Stwierdził, że można przypuszczać że koszt będzie około 200 tysięcy złotych 

to prawie tyle samo co koszt tłucznia na wszystkie drogi gminne w ciągu roku i jeżeli ktoś 

myśli że to jest mało , to dziwne. Zaznaczył również że niedawno zmieniły się przepisy i 

fotoradary muszą być oznakowane, w związku z powyższym należałoby zapytać ile teraz  

przynoszą one dochodu. Przypuszcza również, że na powstanie straży miejskiej naciska 

Pan Wilewski, Pan Burmistrz i niektórzy mieszkańcy. Wyraził również swoje poparcie 

dla powstania Straży Miejskiej w Mogielnicy, ale nie pod tym dowództwem które obecnie 

jest w Gminie Mogielnica. 

 

   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że dla Pana Sawickiego nieważne jest 

bezpieczeństwo a najważniejsze jest ile zostanie pieniędzy w Gminie. 
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   Pan Bogdan Sawicki powiedział że na ostatniej komisji Policjanci powiedzieli że 

przestępczość w Mogielnicy spadła trzykrotnie i nadal spada więc po co nam straż 

Miejska? 

 

   Pani Jolanta Radzimirska powiedziała, że Straż Miejska nie jest do zwalczania 

przestępczości bo do tego jest Policja. Do Komendanta Wojewódzkiego były kierowane 

prośby o dodatkowe wakaty w Policji, ale odpowiedź była że jest niska przestępczość i 

nie potrzebne są dodatkowe wakaty. Na samym początku tworzenia Straży Miejskiej są 

koszty związane z przeszkoleniem, z umundurowaniem a później są to tylko koszty 

wynagrodzenia.  

Zapytała również w jaki sposób są wydatkowane środki na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi. Stwierdziła, że dość często widuje młodzież w wieku szkolnym z piwem 

albo drinkiem w ręku i właśnie tym mogłaby się zająć straż miejska. 

 

   Pan Krzysztof Wrzosek powiedział że jeżeli Pani Radzimirska widzi dzieci spożywające 

alkohol i nie zgłasza tego to znaczy że to toleruje. Zadał również pytania czy jeżeli będzie 

straż miejska to będzie bezpiecznej? Czy jeżeli będzie oświetlenie na drogach to będzie 

bezpieczniej?, Czy jeżeli będziemy mieli wodę w domach będzie bezpieczniej? 

 

   Pan Wiesław Wilewski powiedział że popiera pana Krzysztofa Wrzoska z oświetlenim, 

drogami i wodą stwierdzając że to jest robione. Dla bezpieczeństwa też chcemy powołać 

straż miejską. 

 

   Pani Anna Cieślak powiedziała że otrzymała pismo w sprawie konkursu na projekt 

inwestycji wodociągowej i zapytała co ma z tym zrobić? Mam zebrać pieniądze od 

mieszkańców i zrobić projekt? 

 

   Pan Burmistrz powiedział że potrzeby inwestycyjne do realizacji są większe od 

możliwości budżetu, dlatego ten konkurs został ogłoszony aby mieszkańcy wykazali się 

aktywnością. W miejscowości Brzostowiec i Wólka Gostomska  był realizowany 

wodociąg na który przeznaczono pieniądze gminne  i ze środków unijnych Jedna osoba 

zatrzymała budowę wodociągu na około 1,5 miesiąca. Jeżeli będzie duże zainteresowanie 

konkursem lub inwestycja będzie duża to projekt zostanie rozłożony w czasie, albo 
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wejdzie w priorytet na następny rok do realizacji.Przykładowo Sołtys z Dąbrowy wraz z 

mieszkańcami zebrali pieniądze i wykonali dokumentację a gmina wykonała wodociąg. 

 

   Pan Jarosław Zawalich wyjaśnił że intencją Pani Anny Cieślak była obawa o to że 

mieszkańcy wyłożą własne pieniądze wykonają dokumentację i projekt a nie zostanie to 

zadanie ujęte w budżecie. 

 

   Pan Burmistrz wyjaśnił że obawy są nieuzasadnione  ponieważ w czasie w którym 

urzęduje w gminie była tylko jeden taka inwestycja z Dąbrowy.  W tym roku gmina miała 

na inwestycje swoich środków około 2 miliony a koszt budowy metra bieżącego sieci 

wodociągowej wynosi około 100 zł/mb. to za tą kwotę można wybudować około 20 km 

wodociągu. Jeżeli mieszkańcy wykażą się inicjatywą przygotują dokumentację i nie 

będzie protestów oraz skarg blokujących inwestycję to zostanie ona wykonana. Ze 

środków własnych w całości nie chcemy realizować dużych projektów ponieważ na takie 

zadania najlepiej złożyć wniosek o środki unijne. W tej chwili został  ogłoszony nabór z 

PROW (75% dotacji 25% wkładu gminy) i jeżeli uzyskamy dokumentację i pozwolenie 

na budowę składamy wniosek na budowę  Stacji Uzdatniania Wody i  wodociąg w 

Kozietułach Nowych. Sieć wodociągowa została ograniczona do części sołectwa 

Kozietuły Nowe gdyż projekt z całą siecią kosztowałby około 8 mln zł co przerasta 

możliwości Gminy ponieważ dotacja jaką można uzyskać jest to około 3-3,5 mln zł. 

 Żadna wieś nie zrobi projektu stacji uzdatniania wody dokumentacji i dlatego robi to 

gmina, natomiast na dobudowę wodociągu aktywność mieszkańców jest wskazana. 

 

 

Pani Jolanta Radzimirska zapytała w jaki sposób są wykorzystywane środki na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi? 

 

 

   Pan Burmistrz powiedział, że budżet Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w tym roku jest na poziomie około 120 -160 tyś. zł. Corocznie 

przyjmowany jest Program i tam jest uszczegółowiane na co pieniądze te mogą zostać 

przeznaczone. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to również profilaktyka, dlatego też w 

głównej mierze pomoc kierowana jest do dzieci alkoholików. Jeżeli Państwo chcecie 
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wiedzy szczegółowej to na najbliższą sesję czy komisję zaproszę Przewodniczącą Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Na tym protokół zakończono 

 

 

  Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński Irena Bogdan      Jarosław Zawalich 
 

 

 

 

 

 

 

 


