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PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 2012  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 21 lutego 2012 r. 

 

Sesja  trwała od godziny 1000  do godziny 1400.  

 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2.  Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji. 
5. Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta 

w Mogielnicy do nabycia udziału 3/8 w działce nr 523 we wsi Tomczyce 
gmina Mogielnica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości 
niezabudowanych położonych w mieście Mogielnica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Budżetu 
i Rolnictwa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Burmistrza w Radzie Społecznej  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy. 

12. Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Leszkiem 
Przybytniakiem i  Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej  
p. Jackiem Pruszkowskim 

      13.Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
14.Sprawy mieszkańców. 
15.Zakończenie obrad. 

 

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

Miejskiej.  

 

  Przewodniczący powitał zebranych Radnych, p. Burmistrza, p. Sekretarz, p. Skarbnik, 

Przedstawicielki Komitetów Osiedlowych, Sołtysów, Mieszkańców. Stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

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

Sekretarza obrad. 
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Zgłoszono dwie kandydatury na sekretarza obrad:  

Bogdana Sawickiego – 4 głosy za 

Józefa Rybaka – 7 głosów za 

Na sekretarza obrad powołano, Józefa Rybaka za jego zgodą. 

 

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

obrad.  

 

    Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad polegający 

na przeniesienie punktu 12. „Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. 

Leszkiem Przybytniakiem i  Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej p. Jackiem 

Pruszkowskim” po punkcie 14. „ Sprawy mieszkańców”. 

 

Głosowano za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad 

Za – 4 głosy 

Przeciw – 7 głosów 

 

Głosowano za przyjęciem porządku obrad 

Za – 7 głosy 

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymujących się – 3 głosy 

  
Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji. 
 
Głosowano za przyjęciem protokołów z XXII i XXIII sesji 
 
Za- 8 głosów 
 
Wstrzymujących się – 5 głosów 
 
 
Ad.5 Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
  
   Pan Burmistrz poinformował radnych oraz obecnych na sali o podpisaniu umowy dotacji nr 
0449/11/NZ/ D z dnia 7 listopada 2011 na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- 
gaśniczego z napędem 4x4. Kwota dotacji 144 450 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
Pan Burmistrz poinformował, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obecnie 
realizowane są trzy zadania. Pierwszym jest „Przebudowa  świetlicy wiejskiej w budynku 
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OSP Borowe” – została wybrana najtańsza oferta za kwotę 242 493 zł. Zadanie finansowane 
jest ze środków unijnych 75% i 25% środki gminne. VAT w  Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nie jest kosztem kwalifikowanym, co oznacza, że gmina musi pokryć go ze 
środków własnych. Drugim i trzecim zadaniem jest „Budowa Placu Zabaw przy Publicznej 
Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Brzostowcu” i „Budowa Placu Zabaw w 
Stamirowicach”. W dniu wczorajszym odbyły się przetargi związane z budową placów zabaw 
i jesteśmy na etapie korespondencji z oferentami. Prawdopodobnie będzie nowy nabór 
wniosków z PROW i strażacy z OSP w Wólce Gostomskiej zgłosili propozycje, aby z tego 
programu zrobić im modernizację świetlicy. Ze swojej strony zadeklarowali wkład własny w 
postaci wykonania dokumentacji. 
   Pan Burmistrz poinformował, że od ostatniej sesji wydane zostały zarządzenia od numeru 1 
do numeru 16. 
 Poinformował o zmianach, jakie zaszły w urzędzie gminy. Panu Markowi Ścisłowskiemu 
zostały wypowiedziane warunki umowy pracy i płacy z funkcji Sekretarza i Zastępcy 
Burmistrza. Pan Ścisłowski nie został zwolniony z pracy tylko zostało mu zaproponowane 
stanowisko Inspektora ds. Ochrony Środowiska i od 1 lutego na tym stanowisku pracuje. 
Jednocześnie Pani Małgorzata Sierajewska pełniąca obowiązki Inspektora ds. Kancelaryjnych 
została przeniesiona na stanowisko Inspektora ds. Gospodarki Gruntami, natomiast Pani 
Joannie Kaźmierskiej zostało zaproponowane stanowisko Sekretarza i Zastępcy Burmistrza. 
 
   Pan Ireneusz Stępień poprosił Burmistrza o rozszerzenie uzasadnienia odwołania  
p. Ścisłowskiego i jeżeli jest to możliwe, aby odbyło się to w obecności p. Ścisłowskiego, 
ponieważ zmiana „drugiej osoby w Urzędzie” nie jest zmianą codziennie praktykowaną i 
dobrze byłoby, aby Rada i mieszkańcy się dowiedzieli o przyczynach odwołania. 
 
   Pan Jarosława Zawalich powiedział, że nie jest przekonany o tym, aby na ten temat 
rozmawiać na sesji. Decyzja ta jest personalna i dotyczy funkcjonowania urzędu. Burmistrz 
dopasowuje sobie kadrę urzędnicza i on bierze odpowiedzialność za tą decyzję. Powiedział, 
że na komisjach były rozmowy na ten temat. Powołanie Sekretarza i odwołanie jest w gestii 
Burmistrza. 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział, że nie ubiega się o zmianę zarządzenia, które zostało 
wydane w sprawie odwołania p. Ścisłowskiego, ale uważa, że p. Ścisłowski w jego ocenie 
sumiennie pracował i reprezentował gminę i Burmistrza i nie wie, co jest przyczyną. Wyraził 
opinie, że p. Ścisłowski nie zasługuje na takie traktowanie jak został potraktowany. 
 
   Pan Jarosław Zawalich stwierdził, że przyjście p. Ścisłowskiego w dalszej mierze będzie 
powodowało różne odczucia u różnych mieszkańców gminy. Pan wyraził swoje subiektywne 
odczucie i nie wiadomo czy się uda dojść do konsensusu w tej sprawie. 
 
Głosowano za przyjęciem wniosku p. Stępnia 
 
Za – 6 głosów 
Przeciw – 8 głosów 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak poprosiła o uzasadnienie przesunięcia na inne 
stanowisko p. Sierajewskiej. 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział, że p. Sierajewska nie wywiązywała się z obowiązków, jakie 
powinna spełniać na stanowisku sekretarki. Dodał, że jako Kierownik Urzędu zatrudnia, 
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przesuwa i zwalnia pracowników i obecnie idzie w kierunku poprawienia i usprawnienia 
pracy urzędu. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę budżetową wraz z uzasadnieniem. 
 
   Pani Skarbnik poprosiła o uwzględnienie zmian w uchwale, które wyniknęły po 
opracowaniu uchwały. Pierwsza zmiana polega na uzupełnieniu środków o 15500 zł co jest 
związane z pokryciem kwoty VAT związanej z zadaniem przebudowa świetlicy wiejskiej w 
budynku OSP Borowe, co było omówione przez P. Burmistrza. Druga zmiana dotyczy 
również zwiększenia środków z 34046 zł dotyczącej zwiększenia wydatków na modernizację 
oczyszczalni ścieków do kwoty 34100 zł w związku powstawaniem różnych wydatków 
trudnych do przewidzenia w trakcie realizacji zadania. 
 
Pan Bogdan Sawicki odczytał oświadczenia: 

Oświadczenie członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

Informujemy Pana Przewodniczącego KOiSS oraz Radę Miejską w Mogielnicy, że 
ostatnie posiedzenie KOiSS odbyło się 25 stycznia 2012 roku. Od tego czasu podania i 
sprawy mieszkańców, które wpłynęły do Biura Rady nie były rozpatrywane przez KOiSS. 
Pracowała nad nimi tylko KGBiR. Również zmiany w uchwale wieloletniej prognozy 
finansowej oraz zmiany w uchwałach budżetowych nie były zgłaszane i analizowane na 
KOiSS. Przewodniczący KOiSS radny Radosław Ptaszek nie zreferował członkom KOiSS 
spraw poruszanych na dwóch Komisjach Budżetowych. W związku z tym Komisja Oświaty 
nie mogła odnieść się i zaopiniować spraw, które znajdują się w porządku obrad dzisiejszej, 
XXIV sesji RM.  

Wobec powyższego uważamy, że członkowie Komisji Oświaty nie powinni brać 
udziału w głosowaniach nad uchwałami na dzisiejszej XXIV Sesji Rady Miejskiej, ponieważ 
byłyby to głosowania nieodpowiedzialne i nierzetelne.  

Zwracamy się z prośbą do przewodniczącego Radosława Ptaszka, aby 
przygotowywał  posiedzenia KOiSS zgodnie z §22 ust.1. Statutu Gminy: Rada pracuje na 
sesjach oraz poprzez swoje komisje.  

Członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych:  

Podpisane przez: Barbara Michalak, Andrzej Dąbrowski, Bogdan Sawicki                     

 

Oświadczenie  

Członkowie Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców informują, że  wielokrotnie 
zwracali się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy, Jarosława Zawalicha o takie 
formułowanie  uchwał budżetowych, aby każda zmiana planowanych dochodów i wydatków 
była poddawana pod głosowanie oddzielnie.  



 5 

Dotychczasowa praktyka zmusza radnych do niezgodnego z sumieniem głosowania 
nad niektórymi punktami. Ponadto wyniki głosowania nie informują jednoznacznie 
wyborców, jak głosują poszczególni radni. Dlatego też dopóki Przewodniczący Rady nie 
uporządkuje powyższych spraw Klub Radnych nie będzie brał udziału w głosowaniach nad 
sformułowanymi jak dotychczas uchwałami.  

Podpisane przez:  

Bogdan Sawicki – przewodniczący, Ireneusz Stępień – wiceprzewodniczący, Małgorzata 
Babska-Jakubczak, Andrzej Dąbrowski, Barbara Michalak, Krzysztof Wrzosek. 

   Pani Skarbnik powiedziała że nie spotkała się z podejmowaniem kilku uchwał w sprawie 
zmian w budżecie i nie bardzo sobie wyobraża jak to by miała wyglądać uchwała w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej która jest pochodną uchwały budżetowej.  
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich zapytał p. Skarbnik czy nad uchwałą budżetową ktoś z 
zewnątrz czuwa i czy miał jakieś zastrzeżenia? 
 
   Pani Skarbnik odpowiedział że nie było zastrzeżeń, dodając że mając kontakt z wieloma 
osobami przygotowującymi uchwały budżetowe wie iż jest taka praktyka  w innych Gminach 
jaką stosowano dotychczas u nas. 
 
   Pan Bogdan Sawicki zapytał co jest za problem na jednej sesji przegłosować uchwały 
budżetowe a na kolejnej sesji przegłosować wieloletnie prognozy na podstawie tamtych 
uchwał. Wskazał pozycje w uchwale budżetowej które poparł by Klub Radnych SDM i 
pozycje którym klub jest przeciwny. 
 
Pani Skarbnik powiedział, że uchwały zawierają zazwyczaj po kilka załączników. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że wrzucanie do jednego worka wygodnych i 
niewygodnych dla mieszkańców spraw finansowych jest naginaniem radnych do głosowania 
nad sprawami  nad którymi nie chcą głosować za tylko przeciw. 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami przez  
p. Skarbnik 
 
Za -7 głosów 
Przeciw -0 
Wstrzymujących się – 0 
6 radnych nie brało udziału w głosowaniu  
 
Przewodniczący poinformował, że pomimo braku kworum w głosowaniu  po przerwie 
głosowanie zostanie ponowione. 
 
Ponowiono głosowanie 
 
Za -8 głosów 
Przeciw -0 
Wstrzymujących się – 0 
6 radnych nie brało udziału w głosowaniu  
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Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
   Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie zmian do uchwały. Spraw dotyczą udziału w 
projekcie obejmującym całe województwo mazowieckie dzięki czemu gmina zostanie 
wyposażona w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. Projekt miał się zakończyć w 2012 
roku a w aneksie termin realizacji został przesunięty na 2013 roku na co my przeznaczamy 
województwu  dotację i jest on naszym udziałem a projekt jest również dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej . W związku z tym że  projekt przekracza rok budżetowy a Pan 
Burmistrz ma upoważnienie do zaciągania zobowiązań w zakresie danego roku budżetowego 
poprosiła o wprowadzenie zadania „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego” i  „Rozwój elektroniczny w administracji” tak aby Pan Burmistrz mógł 
zawrzeć aneks do umowy co pozwoli na skorzystanie z pomocy Unii Europejskiej. Część 
sprzętu została już dostarczona do urzędu. 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały w sprawie WPF  wraz ze zgłoszonymi poprawkami przez  
p. Skarbnik 
 
Za -8 głosów 
Przeciw -0 
Wstrzymujących się – 0 
6 radnych nie brało udziału w głosowaniu 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta 
w Mogielnicy do nabycia udziału 3/8 w działce nr 523 we wsi Tomczyce 

gmina Mogielnica. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały. 
 
Głosowano 
 
Za -8  głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 6 głosów 

 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki 
Budżetu i Rolnictwa. 
 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z załącznikiem. 
 
Głosowano 
 
Za – 12 głosów 
Przeciw – 1 głos 
Wstrzymujących się – 1 głos 
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Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości 
niezabudowanych położonych w mieście Mogielnica. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały. 
 
Pan Bogdan Sawicki zapytał co oznacza stawka 3,91 zł + VAT 
 
   Pan Przewodniczący odpowiedział, że jest to połata za m2 gruntu na którym usytuowany 
jest garaż. Grunt jest własnością gminy i stąd jest opłata. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek zapytał czy opłata wskazana w uchwale razy ilość metrów garażu  
daje opłatę za miesiąc, rok czy 3 lata? 
 
Przewodniczący powiedział, że jest to opłata roczna a umowa jest podpisana na okres trzech 
lat. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała ile jest konkretnie garaży? 
 
Pani Joanna Kaźmierska powiedziała że są 4 garaże, ale garaże nie są własnością gminy. 
 
Głosowano 
 
Za- 14 głosów/ jednogłośnie. 
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Burmistrza w Radzie 
Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała kiedy p. Ścisłowski złożył rezygnację 
 
Przewodniczący poinformował, że rezygnacja została złożona  31 stycznia 2012 r. 
 
Głosowano 
 
Za – 11 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 3 głosy 
 
 
   Przewodniczący odczytał pismo z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Mogielnicę deficytu 
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok. 
 
Pan Wiesław Wilewski zwrócił uwagę na to, że część radnych nie brała udziału w 
głosowaniach i stwierdził ze mimo to gmina nadal działa i realizowane są zadania. 

 
Ad. 12 Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Leszkiem 
Przybytniakiem i  Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej  
p. Jackiem Pruszkowskim 
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   Pan Jacek Pruszkowski podziękował Radzie za przyjęcie obniżonej stawki podatku rolnego. 
Poinformował o zmianie stawki zdrowotnej dla ubezpieczonych w KRUS wskazując, że jest 
to rozwiązanie przejściowe, które dąży do wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. 
Poinformował, iż Iza Rolnicza wydała oświadczenie w sprawie pozostawienia rozliczenia 
rolników na dotychczasowych zasadach. Zwrócił uwagę na fakt, że obecnie do gminy 
odprowadzany podatek rolny natomiast po proponowanych zmianach droga przekazywania 
tych pieniędzy się wydłuży, co najprawdopodobniej uszczupli gminom wpływy z tego tytułu. 
Poinformował o pracach, jakie realizują Izby Rolnicze jak również opisał możliwości i 
zagrożeniach, jakie może spowodować przejście gospodarstw na VAT. 
 
   Pan Leszek Przybytniak powiedział, że dla wszystkich rolników potrzebne są 
przedstawicielstwa samorządowe w postaci Izb Rolniczych ponieważ znają potrzeby wsi. 
Wyraził stanowisko że każdy powinien płacić podatek jednocześnie zwrócił uwagę że 
rolnikom będzie bardzo ciężko udokumentować koszty produkcji co spowoduje mniejszą 
konkurencyjność naszych rolników. Powiedział że samorząd województwa boryka się z 
problemami, a 12 marca będzie głosowany budżet samorządu i wtedy będzie wiadomo czy 
zrealizowana  będzie droga nr 728. Poinformował że Samorząd Województwa 
Mazowieckiego znalazł pieniądze w kwocie kilku milionów zł na dofinansowanie spółek 
wodnych. Powiedział że chciałby aby powiat grójecki się rozwijał i dlatego prosił o 
informację jakie planowane są działania aby móc pomóc w ich realizacji. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek zapytał  p. Przybytniaka o możliwość naprawienia drogi w 
Ulaskach Gostomskich, ponieważ droga ta jest podmywana przy zwiększonym poziomie wód 
w Pilicy. 
 
   Pan Jacek Pruszkowski zaapelował o zgłaszanie problemów związanych również  z 
głównymi ciekami ponieważ taki wniosek zostanie przedstawiony na zarządzie Mazowieckiej 
Izby Rolniczej co jednocześnie wspomoże p. Przybytniaka w działaniach w samorządzie 
wojewódzkim. Powiedział że po spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Melioracji uświadomiono 
nam że kwota wydawana na meliorację rocznie jest 1/3 kwoty którą się powinno wydawać w 
celu konserwacji.  
 
   Pan Burmistrz powiedział, że uczestniczy w monitoringu Programów Rolno- 
Środowiskowych jako ekspert i na chwilę obecną w województwie mazowieckim  środki 
zostały wykorzystane w 3,5% z tego co zostało przyznane, ponieważ  Program Rolno- 
Środowiskowy został bardzo skomplikowany z powodu ekspertyz jakie należy wykonywać. 
Na spotkaniu zostało powiedziane że tworzone są podwaliny pod nowy program rolno- 
środowiskowy dlatego  zgłosił chęć pomocy Izbie Rolniczej i Województwu  
Mazowieckiemu w pracach  nad programem. Poinformował że w zeszłym tygodniu przyszło 
pozwolenie na budowę wydane prze wojewodę dotyczące drogi 728 Mogielnica – Belsk co 
wskazuje na wejście w ostatni etap przekazania środków na realizację zadania. Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej gospodaruje rzeką Pilicą i fragment o którym mówimy jest to 
brzeg podmywający. Działania jakie należy podjąć w sprawie odbudowy drogi to umocnienie 
brzegu a środki którymi dysponuje  RZGW zostały podzielone,  ze środków  unijnych 2007 -
2013  i nie ma na to środków. Sołtys z Dylewa wystąpił z inicjatywą o zmeliorowanie 
sołectwa Dylew poprzez wykopanie nowych rowów. Taki wniosek został złożony do 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych oddział w Radomiu. W rozmowie z 
p. Kwietniem usłyszał że są na to środki unijne ,lista zadań została ustalona i jeżeli zostaną 
środki to będzie możliwa realizacja ale na chwilę obecną środków nie zostało dlatego 
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przygotujemy wystąpienie do Marszałka województwa mazowieckiego i do wiadomości 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa bo Urząd Marszałkowski może dołożyć ze środków o 
których mówił p.Przybytniak. Powiedział że spółki wodne na walnych zebraniach zwalniają 
rolników z opłaty za przylegające do rowu działki i dlatego rowy wyglądają jak wyglądają. 
Powiedział o rowie w Ślepowoli na którego oczyszczenie w 1999 roku zostało przekazane ¼  
budżetu gminy na inwestycję a dzisiaj jest zarośnięty przez olszyny. 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski zapytał p. Pruszkowskiego co jest robione aby była większa 
frekwencja w wyborach do Izb Rolniczych. 
 
   Pan Pruszkowski poinformował, że Izba Rolnicza jest tylko opiniodawcza i to się przekłada 
na frekwencję w wyborach do Izb Rolnicych. Powiedział o możliwościach wpływania Izb 
Rolniczych na Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Poinformował że 
Izba Rolnicza w Radomiu będzie pomagała rolnikom w wypełnianiu różnego rodzaju 
wniosków według stawek MODR. 
 
   Pan Leszek Przybytniak powiedział, że rolnicy są sami sobie winni że jest mała frekwencja 
w wyborach do Izb Rolniczych. Na wsi mazowieckiej mieszka około 1,5 miliona osób a 
przedstawicieli w sejmiku wojewódzkim dużo mniej niż miasto. Stwierdził że błędem 
wszystkich było tworzenie gimnazjum przez co teraz zamykane są szkoły podstawowe. 
Podkreślił że inicjatywa oddolna jest bardzo ważna w działaniach samorządu wojewódzkiego. 
 
    Pan Bogdan Sawicki postawił wniosek, aby Rada Miejska znalazła fundusze na zakup 
komputerów z oprogramowaniem do SP ZOZ w Mogielnicy w celu ułatwienia lekarzom 
wypisywania  recept. Odniósł się również do wypowiedzi p. Wilewskiego powiedział że klub 
nie podejmuje niepopularnych decyzji ponieważ nie chce się włączać w działania które nie są 
całkiem zgodne z prawem i szkodzą społeczeństwu. Poinformował że nadwyżki finansowe w 
ciągu ostatniego roku  zostały rozdysponowane na tereny których reprezentantami są osoby z 
tak zwanej koalicji. Zaproponował aby część pieniędzy z nadwyżki budżetowej była 
przeznaczona na zakup komputerów do SP ZOZ. Stwierdził że pracę Urzędu nadzoruje 
Burmistrz natomiast Burmistrza kontroluje Rada co obecnie nie jest wykonywane. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział że nadwyżka budżetowa powstaje z tego że nie boimy 
się podejmować niepopularne decyzje. Radni którzy głosują tak a nie inaczej w pewnym 
sensie zdobywają pieniądze do budżetu a Rada głosuje i decyduje gdzie te pieniądze mają być 
zainwestowane. Rada Miejska rozlicza Burmistrza za wykonanie budżetu i z wykonania 
inwestycji które Rada zleciła Burmistrzowi do wykonania. Co by się działo gdyby jeszcze 
Rada dobierała współpracowników Burmistrzowi?. Rada rozlicza Burmistrza z działań ale nie 
to z kim Burmistrz ma te zadania realizować. Stwierdził że jeżeli Burmistrz działałby 
niezgodnie z prawem przez tyle lat to już dawno byłyby kontrole a dzisiaj na sesji było 
odczytane zostało pismo z Izby Obrachunkowej która kontroluje finanse Gminy i nie 
stwierdzono w nim zastrzeżeń. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zwracając się do p. Wilewskiego powiedziała że  w 
oskarżaniu, ośmieszaniu , krytykowaniu przechodzi Pan sam siebie. Zapytała w jaki sposób 
przekonał Pan grupę radnych i jak wypracował środki że pobiera Pan stałą pensję jako 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy. 
Powiedziała że  była komisja którą prowadził Pan Wiesław Wilewski merytorycznie, 
spokojnie, bardzo grzecznie w związku z tym na zakończenie podziękowała za merytoryczne 
prowadzenie komisji, spokojną atmosferę ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy aby zastępcy 
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przewodniczącego przydzielić dodatkowe  pieniądze oprócz tych które do tej pory pobierali 
zastępcy przewodniczącego czyli dietę radnego. 
Zapytała  burmistrza czy zarządzenie nr 6 z 2012 r. w sprawie odwołania p. Marka 
Ścisłowskiego z funkcji Sekretarza i Zastępcy Burmistrza  zostało wywieszone i gdzie  bo nie 
miała możliwości się z nim  zapoznać. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział iż „ p. Wilewski  mówił, że radni wypracowują środki”, 
natomiast środki te pochodzą z naszych podatków a Rada Miejska jest po to aby je uczciwie 
dzielić  a nie wypracowywać tzn. część rzeczy zabierać i dawać sobie. Powiedział że nic nie 
mówił na temat kompetencji Burmistrza o wybieraniu ludzi do pracy, natomiast działanie 
zgodne z prawem  Pana Burmistrza  możemy już sprawdzić jako Rada. Powiedział że na 
stronie internetowej można sprawdzić ile było odrzuconych rzeczy w RIO a ile jest w obecnej 
kadencji. 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że w obecnej kadencji został oddany Kompleks 
Sportowy, Zalew a środki zostały poznaczone na realizację placu zabaw w Stamirowicach, 
dotacja na remont kościoła w Michałowicach, kanalizacja do Kozietuły Nowych, planowana 
jest również budowa Stacji Uzdatniani Wody w Kozietułach Nowych więc nie można mówić 
że nic nie robimy na terenach tak zwanej opozycji. Środki dzielone są według potrzeb. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że inwestycje wymienione przez P. Zawalich nie są tymi 
które byśmy chcieli aby były zrealizowane. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak odczytała pismo: 
 
„Szanowni Państwo ! 
Panie i Panowie Sołtysi, zwróciłam się do Państwa z apelem o przyłączenie się do akcji 
zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum  w sprawie utrzymania  obecnie 
obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę – akcji ogłoszonej  przez NSZZ 
„Solidarność” ‘ do której przyłączył się także NSZZ RI „Solidarność” którego jestem 
członkiem. 
Polacy mają prawo wypowiedzieć się  w tak ważnej społecznie kwestii. 
Prosiłam Państwa o szybkie działanie – listy z 848 podpisami zostały mi dostarczone w ciągu 
pięciu dni. Zgodnie z umową zostały wysłane do organizatora w/w akcji. 
Niektórzy z Państwa informowali mnie , iż z przyczyn od nich niezależnych nie podejmą się 
tego zadania. W związku z powyższym pozwolę sobie zasugerować aby przy następnych tego 
typu inicjatywach, poprosili Państwo o pomoc członków Rady Sołeckiej. 
Jestem zdania , że przekazywanie informacji na prośbę np: radnej, jest dobrą formą 
budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Działalność lidera swojej wsi – sołtysa - wymaga aktywności, zaangażowania  i trudu. Tym z 
Państwa  którzy  zebrali podpisy  mieszkańców swoich wsi , pragnę pogratulować i 
podziękować  tak wspaniałej postawy obywatelskiej i życzyć owocnej pracy na rzecz naszej 
lokalnej społeczności”. 
 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak, że od 2-3 lat myśli o inicjatywie zorganizowania imprezy 
plenerowej dla sołtysów oraz o wyjeździe dzieci na zimowisko. 
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Ad. 14.Sprawy mieszkańców 
 
Pan Jan Dudek zapytał burmistrza czy są nadzieję na realizację drogi na Ślepowoli? 
 
Pan Burmistrz odpowiedział że Rada Miejska uchwala plan zadań a burmistrz je realizuje. 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu i 
Rolnictwa czego dotyczy pozycja z Raportu 19   „Budowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej w Mogielnicy” kwota 36713 zł i jakie budynki były podłączone? 
 
   Pan Grzegorz Michalski odpowiedział że o ile dobrze pamięta chodzi o wykonanie zadania 
na ul. Sienkiewicza a kwota wymieniona dotyczy tylko wkładu własnego gminy. 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu i 
Rolnictwa jaki jest status Kompleksu Sportowego, jak wygląda budżet i czy zostały 
utworzone  nowe stanowiska pracy? 
 
  Pan Grzegorz Michalski odpowiedział, że Kompleks Sportowy zarządzany jest przez 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy a budżet jest budżetem PSP w 
Mogielnicy. 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski zapytał czy Kompleks Sportowy kosztował coś budżet gminy i 
czy budżet gminy coś na nim stracił czy zyskał? 
 
   Pan Grzegorz Michalski odpowiedział, że na takie pytanie będzie mógł odpowiedzieć 
Dyrektor PSP w Mogielnicy a na chwilę obecną sprawozdanie nie zostało dostarczone nie 
posiada  informacji na ten temat. Sprawozdanie będzie informacją publiczną. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że sprawy dotyczące bilansu kosztów utrzymania Kompleksu 
Sportowego będą przedstawione realnie po pierwszym roku jego funkcjonowania, a został 
uruchomiony w połowie czerwca 2011 r. Do połowy marca br.zakontraktowane było 
wynajem boiska  za około 15 tysięcy zł a koszty utrzymania przez ten okres czasu były na 
poziomie 4-5 tysięcy zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok będzie ale 
dotyczące kompleksu będzie od czerwca do grudnia 2011 r. Czy zyskaliśmy czy nie należy 
zapytać dzieci które korzystają z kompleksu. 
 
   Pan Wiesław Wilewski zapytała p. Wiśniowskiego  czy podoba się panu obiekt kompleksu i 
czy jest on przydatny? 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski nie odpowiedział na to pytanie. Natomiast poinformował że prosił 
o dokumenty dotyczące SP ZOZ jako sekretarz Rady społecznej SP ZOZ i ich nie otrzymał o 
czy  powiadomił  Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ i poinformował że zwróci się 
z wnioskiem do wojewody o dostarczenie  dokumentów. Zapytał gdzie są dostępne  
zarządzenie wydawane przez Burmistrza. 
 
   Pan Burmistrz poinformował, że rejestr zarządzeń prowadzi Sekretarz i u niego dokumenty 
są dostępne do wglądu. 
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  Pan Bogdan Sawicki powiedział, że zarządzenia dostępne są również na BIP-e, 
poinformował również że na BIP-e są zarządzenia od początku 2011 r  i jest to jedna z wielu 
rzeczy które osiągnęliśmy.  
 
Pan Krzysztof Wrzosek  zapytał  przewodniczącego dlaczego nie wiedział o jaka drogę 
chodzi w Tomczycach, czy chciał mnie Pan ośmieszyć? 
 
Przewodniczący odpowiedział że wie o którą drogę chodzi ponieważ jeździ tam na ryby tą 
drogą i powiedział że w poprzedniej kadencji Pani Małgorzata Babska-Jakubczak sprowadziła 
tutaj panią która praktycznie dostała udaru na tej sali. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała że przewodniczący kłamie i odniesie się na 
piśmie do  wypowiedzi przewodniczącego. 
 
 
Ad. 15 Zakończenie Obrad 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
 
Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 
 
Grzegorz Frasoński     Józef Rybak             Jarosław Zawalich 
 


