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   PROTOKÓŁ  Nr XXVII/2012 
 
                       z  Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
                                   w dniu 11 maja 2012 r. 
 
Sesja trwała  50 minut. 
 
Pkt. 1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otwierając sesję powitał zebranych 
Radnych, Burmistrza Gminy i miasta Sławomira Chmielewskiego oraz byłego 
radnego III kadencji Rady p. Tadeusza Koślińskiego.  
Powiedział, że zaszła pilna potrzeba zwołania nadzwyczajnej sesji. Odczytał 
wniosek Burmistrza, o potrzebie uzupełnienia środków finansowych  na zadanie 
związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w OSP Borowe oraz na budowę 
kolektorów słonecznych przy kompleksie sportowym. Prace przy  świetlicy 
wiejskiej  OSP Borowe i budowa kolektorów słonecznych mają się ku końcowi, 
więc zachodzi pilna potrzeba wykonania robót dodatkowych. 
 
Stwierdził prawomocność obrad, na sali było  13 radnych na ustawową 
liczbę 15. 
 
 
Pkt. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący obrad zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na sekretarza obrad. 
Zgłoszono kandydaturę p. Grzegorza Michalskiego, który wyraził zgodę. 
 
     Głosowano      12 głosów – za 
                               1 głos      - wstrzymujący 
 
Sekretarzem obrad wybrany został Radny Grzegorz Michalski. 
 
Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia środków finansowych na 

zadanie związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w OSP Borowe oraz 
na budowę kolektorów słonecznych przy kompleksie sportowym. 



 2 

5. Sprawy różne, interpelacje radnych. 
6. Zakończenie obrad. 
 
Uwag do porządku obrad nie wniesiono. 
 
Głosowano              12 głosów  - za 
                                  1 głos       - wstrzymujący 

 
Pkt. 4. Podjęcie uchwały budżetowej w sprawie uzupełnienia środków  
            finansowych na zadanie związane z modernizacją świetlicy wiejskiej    
            w  OSP Borowe oraz na budowę kolektorów słonecznych przy   
            kompleksie sportowym. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Przeczytał również protokół konieczności wykonania robót dodatkowych  
przy przebudowie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe . Sprawa dotyczy 
rozbudowy przyłącza energetycznego. Koszt robót określa się na 
 kwotę 5 000  zł. Następnie przeczytał notatkę służbową, która dotyczy 
wykonania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w basenach na 
kompleksie sportowym. Wykonawca stwierdza, że  wykonana dokumentacja nie 
uwzględnia zagospodarowania nadmiaru ciepła po sezonie użytkowania basenu, 
a którą można wykorzystać do wspomagania instalacji CO w szkole. 
Orientacyjna wartość robót to kwota około 37.650 zł brutto. 
 
Czy są uwagi do projektu uchwały – zapytał przewodniczący obrad. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zadała pytanie, czy mieszkańcy miasta 
partycypują w kosztach przebudowy wodociągu w ul. Szkolna i Przejazd. 
Radna jest zdania, że tak jak mieszkańcy sołectw wspólnie uczestniczą  w 
kosztach inwestycyjnych na swoim terenie, tak powinno to przekładać się na 
miasto. 
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że  mieszkańcy nie włączają się w 
dofinansowanie wodociągu, ponieważ nie jest to budowa nowego wodociągu, 
jest to tylko przebudowa już istniejącego wodociągu, który ulega częstym 
awariom.  
 
Pan Krzysztof Wrzosek zapytał czy uznana jest  orientacyjna wartość robót na 
kompleksie sportowym, czy  jest to już projekt, czy wykonanie.  
Burmistrz odpowiedział, że jest  tylko notatka służbowa, gdzie zostały 
wycenione wartości robót. Ponieważ  inwestycja zostanie zakończona w okresie 
do 20 maja br. wykonawca wystawił propozycję racjonalnego wykorzystania 
ciepła, które od września do kwietnia będzie produkowało energię cieplną, 
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wykorzystując ją do wspomagania instalacji ciepła CO w szkole. Będzie ona 
niewykorzystana przez baseny. Wykonawca złożył notatkę służbową, która jest 
podstawą do tego, aby rozszerzyć to zadanie o tę część, bądź z niego 
zrezygnować. Jeżeli wszystko ma pójść w  kierunku ulepszenia to dlatego 
skierowałem tę sprawę na Sesję – powiedział  Burmistrz, ponieważ termin 
ukończenia tego zadania kończy się. 
 
Innych uwag nie wniesiono. 
 
Przystąpiono do głosowania  nad uchwałą: 
 
     Głosowano               11 głosów  - za           
    0 głosów  - przeciw 
                                        2 głosy     - wstrzymujące 
 
Uchwała otrzymała Nr XXVII/147/2012 
 
 
Pkt. 5. Sprawy różne, interpelacje radnych. 
 
Przybyły na posiedzenie Sesji p. Tadeusz Kośliński  - Radny Rady Miejskiej w 
latach 1994 – 1999 jako mieszkaniec sołectwa Borowe przyszedł podziękować 
szanownej Radzie za wsparcie finansowe  modernizacji świetlicy wiejskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
M.in. Pan Kośliński powiedział: „ Dziękuję Wam wszystkim za to, co już dla 
mojej straży zrobiliście. Jestem już w straży 53 lata, jest więc to perła mojego 
życia. Z całego serca serdecznie Wam dziękuję.  Niedługo będzie oddanie jej  
po modernizacji, spotkamy się i zobaczycie jak ta straż od wewnątrz wygląda.” 
Opowiedział historię straży we wsiach Borowe i Dębnowola, jak również 
historię swojego dzieciństwa i działalności w straży.  
 
     x x x 
 
Radny Andrzej Dąbrowski poprosił przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Budżetu i Rolnictwa p. Grzegorza Michalskiego, aby podczas objazdu dróg 
gminnych Komisja pojechała i zobaczyła drogę we wsi Dziunin, która w 
obecnej chwili jest niemalże  nieprzejezdna, choć zdaje sobie sprawę, że nie 
należy ta droga do zadań gminy. Jednak mieszkańcy płacą podatki do Gminy 
Mogielnica, a nie do Starostwa. 
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że zna tę drogę i często nią przejeżdża. 
Stan jej nie jest tak tragiczny jak P. Andrzej mówi. Zarząd Dróg Powiatowych 
również wie o tej drodze. Stan tej drogi nie jest gorszy niż drogi powiatowej w 
Kozietułach. 
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O głos poprosił Burmistrz, który odpowiedział, że zgodnie ze strukturą 
jednostek administracyjnych wie co należy do Gminy, a co do Powiatu. W tym 
przypadku właścicielem  drogi jest Powiat i nie możemy wykonywać zadań 
należących do Powiatu. Jedynie co możemy zrobić to tylko jechać, przedstawić 
problem, albo pisać. Jeżeli przyślecie takie pismo do Burmistrza, to zgodnie z  
właściwościami prześlę pismo do Powiatu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Grzegorz Michalski powiedział – p. Andrzeju jest p. 
radnym i co p. zrobił w tym kierunku, zgłosił p. problem i co dalej, siada p. 
bierze kartkę papieru i pisze – wszyscy radni się p. podpiszą. 
 
 
Pkt. 6. Zakończenie obrad. 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie  
obrad  Sesji. 
 
 
 
Protokółowała               sekretarz obrad         Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
H. Dobrzyńska          Grzegorz Michalski               Jarosław Zawalich 


