
 1 

        PROTOKÓŁ  Nr XXI/ 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 29 listopada 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 1000  do godziny 1310 .  

 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2.   Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółów 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 zatwierdzenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie 

gminy i miasta Mogielnica na 2012r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i 

wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w uchwale NR XLII/333/2006 Rady 

Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej 

dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej  w Mogielnicy 
12.Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
13.Sprawy mieszkańców. 
14.Zakończenie obrad. 
 

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

Miejskiej.  

 

  Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Sekretarza,  Przedstawicielki 

Komitetów Osiedlowych, Sołtysów, 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 – 13 głosów 

 Nie brał  udziału w głosowaniu -1 głos 
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Ad. 3 Przewodniczący obrad poinformował, że Radni otrzymali projekt porządku 

obrad.  

   Przewodniczący zaproponował  wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał: 

1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica 

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

3. Uchwała w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2012. 

       Głosowano za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad:  

Za - 12 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 2 głosy 

   

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji 
 
Przyjęcie protokołu XIX i XX sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak poinformowała, że będzie głosowała, przeciwko 

ponieważ  protokół został zbyt późno udostępniony i się z nim nie zapoznała. 
 

Głosowano za przyjęciem protokołów 
 

Za- 12 głosów 
Przeciw – 1 głos 
Wstrzymujących się – 1 głos 
 

 
Ad.5 Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji 
 
Zarządzenie nr 74 z dnia 25.10.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 75 z dnia 31.10.2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetu na 2011 rok 
Zarządzenie nr 76 z dnia 31.10.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 77 z dnia 08.11.2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w 
Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Mogielnica na lata 2012 – 2025. 
Zarządzenie nr 78 z dnia 08.11.2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w 
Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2012 rok  
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Zarządzenie nr 79 z dnia 18.11.2011r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu 
na rok 2011. 
Zarządzenie nr 80 z dnia 18.11.2011r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i 
Miasta w Mogielnicy. 
Zarządzenie nr 81 z dnia 25.11.2011r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu 
na rok 2011. 

 
 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Pan Bogdan Sawicki stwierdził, że uchwałę  w  tej formie widzi po raz pierwszy. 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że zmiany, o których mowa w uchwale były poruszane 
na posiedzeniu Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa. 
 
   Pan Bogdan Sawicki poinformował, że statut mówi o tym, iż radni na kilka dni przed sesją 
powinni dostać materiały  do zapoznania się. 
 
   Pan Grzegorz Michalski stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Budżetu i 
Rolnictwa został przedstawiony projekt uchwały i do niego zostały wprowadzone drobne 
zmiany. Sesja natomiast musi się odbyć dzisiaj, aby pracownicy oświaty z dniem 1 grudnia 
otrzymali wynagrodzenia. Jak Pan się dobrze orientuje ( zwracając się do P. Bogdana 
Sawickiego) w budżecie oświaty brakowało około 90 tyś. zł. Wprowadzenie drobnych zmian 
do uchwały podyktowane jest szybkim działaniem i dotyczy to niewielkich  środków 
finansowych. Przeniesienie takich zmian na kolejne sesje będzie skutkowało kosztami dla 
Gminy. 
 
Głosowano 
 
Za- 8 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 6 głosów 
 
   Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczącej Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 
 
Głosowano 
 
Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
   Pan Burmistrz zwrócił uwagę Panu Ireneuszowi Stępniowi, że oddając głos wstrzymujący 
przy pierwszej uchwale był przeciwko budowie Stacji Uzdatniania Wody w Kozietułach 
Nowych dodając, że bez podjęcia pierwszej uchwały nie ma drugiej uchwały. 
 
   Pan Ireneusz Stępień odpowiedział, że zdaje sobie sprawę, że druga uchwała zależna jest 
od pierwszej, ale w pierwszej nie ze wszystkim się zgadza, dlatego też się wstrzymał od 
głosu. 
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Ad. 7 Podjęcie uchwały w zatwierdzenia stawek podatków i opłat lokalnych na 
terenie gminy i miasta Mogielnica na 2012r. 

 
   Pan Grzegorz Michalski odczytał  opinię Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 
(załącznik nr 1) 
 

   Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012. 

   Pan Ireneusz Stępień powiedział, że wszystkie podatki poza podatkiem rolnym  wzrastają o 
4,2% a podatek rolny o 37%. Stwierdził, że stawka podatku rolnego zaproponowana przez 
ministra jest  bardzo wysoka. Zaproponował ustalenie stawki podatku rolnego w wysokości 
111 zł. 

Pani Emilia Kępka odnosząc się do wypowiedzi Pana Ireneusza Stępnia powiedziała, że 
gdyby rolnicy płaciliby podatek od nieruchomości to nie ferowaliby państwo tak łatwo, że jest  
duży wzrost podatku rolnego. Płacąc podatek od nieruchomości około 10 000 zł i wzrost od 
tego podatku o 4,2% to też stanowi dużą zwyżkę podatku. 

   Sołtys powiedział, że gdyby mieszkańcy wsi płacili podatek od nieruchomości to dawno by 
już wieś zginęła. 

   Pan Grzegorz Michalski przedstawił inne spojrzenie na całą  tą  sytuację. W bieżącym roku 
podatek rolny wynosi 94,10 zł od hektara przeliczeniowego. Rząd zaproponował podatek w 
kwocie 185,45 zł 
 i jest to podwyżka o 97% względem stawki z roku 2011 r. Od proponowanej kwoty przez 
rząd zmniejszamy kwotę o ponad 60% i z tym się też wiążą konsekwencję, jakie gmina na 
siebie bierze poprzez zmniejszenie subwencji i zmniejszenie wpływu z tego podatku  o około 
500 – 700 tysięcy złotych. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa została 
zaproponowana kwota 129 zł,  która już obowiązywała w 2006 r. 

   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że w ościennych gminach mają wyższe 
stawki podatku rolnego i uważa, że zaproponowana kwota nie przyczyni się do upadku 
gospodarstw rolnych. 

   Pan Wiesław Wilewski stwierdził, że podatek rolny zaproponowany w gminie Mogielnica 
jest jednym z najniższych względem gmin ościennych. Zwrócił uwagę, że podniesienie 
podatku o 4% od kwoty 10000 zł daje większą kwotę niż 37% od 94 zł. 

   Pan Ireneusz Stępień w odniesieniu do wypowiedzi Pana Wilewskiego powiedział, że zna 
stawki podatków gmin ościennych i zapytał, jakie są drogi gminne, wodociągi, przydomowe 
oczyszczalnie w tych ościennych gminach? Zadał również pytanie co zostało zrobione dla 
Kozietuł ? 

Przewodniczący Jarosław Zawalich poinformował, że taka dyskusja może toczyć się w 
sprawach różnych a teraz omawiana jest uchwała dotyczące podatku rolnego. 
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Głosowano: 

Za – 8 głosów 

Przeciw – 6 głosów 

 

   Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2012 rok. 
 
 

Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 
2012 rok. 
 
Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , 
rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenia za 
inkaso na 2012 rok. 
 
Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty  targowej na 2012r. 
 

Głosowano: 

Za – 12 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 2 głosy 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2012 rok. 
 
Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
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   Przewodniczący poinformował, że podatek leśny będzie obowiązywał zgodnie z 
komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 roku i stawka ta wynosi  
41, 0696 zł. 
 
   Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia wzorów formularzy 
informacji, deklaracji i zał ączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny 
 
Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i 
wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej 

 
Przewodniczący odczytał treść uchwałę  

 
Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w uchwale NR XLII/333/2006 Rady 
Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 r. 

 
Pan Krzysztof Wrzosek poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczy zmiana. 
 
  Pan Grzegorz Michalski wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Budżetu i 
Rolnictwa sprawa ta była omawiana i ma zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, 
aby w miejscu placu targowego nie mógł powstać wielkogabarytowy budynek. 
 
Głosowano 
 
Za – 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 4 głosy 

 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki 
członkowskiej dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”. 

 
Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
Uchwały wprowadzone do Porządku obrad 
 
  Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta 
Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012. 
 
Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i rozwi ązywania Problemów Alkoholowych. 
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Głosowano 
 Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
funkcjonuj ących na terenie gminy Mogielnica. 
 
 
Głosowano 
Za – 13 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej  w Mogielnicy 
 
   Przewodniczący odczytał treść uchwały jak również opinię Wojewódzkiego Komendanta 
Policji, Kierownika Posterunku Policji w Mogielnicy, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mogielnicy i projekt  zarządzenia dotyczący regulaminu Straży Miejskiej 
 
Pan Bogdan Sawicki odczytał Pismo Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców ( w 
załączeniu) 
 
Głosowano  
 
Za- 8 głosów 
Przeciw – 6 głosów 
 
Ad. 12 Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
 
   Pani Małgorzata Babska – Jakubczak poinformowała, że dzięki inicjatywie P. Ryszarda 
Wiśniowskiego Orkiestra Dęta z Mogielnicy wzięła udział w obchodach święta 
Niepodległości  w Warszawie. 
 
   Pan Wiesław Wilewski  korzystając z obecności Pani Marianny Dębowskiej poinformował, 
że niebawem będzie mieszkanie wystawione do przetargu. Poprosił, aby Pani Dębowska 
zainteresowała się tą sprawą, ponieważ od dłuższego czasu ubiegała się o mieszkanie. 
 
Ad. 13 Sprawy mieszkańców. 
 
Pan Jan Dudek zapytał ile będzie kosztowało utrzymanie Straży Miejskiej? 
 
Zostało podane, że na rozpoczęcie działania straży potrzeba około 163 tysięcy złotych. 
 
   Pan Bogdan, Sawicki powiedział, że są to wyliczenia Burmistrza a takie wyliczenia były 
przedstawiane dwukrotnie dotyczące zalewu i kosztuje dużo więcej, kolektor sanitarny miał 
kosztować 0 zł a kosztuje gminę prawie 3 miliony złotych. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że w piśmie Klubu Radnych SDM  wskazane jest że 
Straż Miejska z założenia będzie utrzymywać się z mandatów które będą płacić mieszkańcy 
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gminy. Podał przykład, że jeżeli mieszkaniec Grójca będzie jechał i przekroczy prędkość to 
zapłaci mandat a nie jest mieszkańcem naszej gminy, – dlatego jest to nieprawda. 
Fotoradarów nie należy się obawiać, jeżeli nie łamie się przepisów. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że na komisjach Przewodniczący powiedział o tym, iż 
Straż Miejska będzie zabezpieczać Straż Pożarną  przy pożarach mandatami. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że na komisji mówił o tym, w jaki sposób 
Straż Miejska ma pomagać w zabezpieczeniu miejsca pożaru a nie o tym, że ma karać 
mandatami. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że w Piśmie Klubu SDM jest napisane, że Straż Miejska  z 
założenia ma się utrzymywać  z mandatów i na komisjach było mówione, że Straż Miejska 
sama się utrzyma z mandatów. 
 
   Pan Grzegorz Michalski powiedział, że jeżeli ktoś nie łamie przepisów mandatów nie 
dostanie, a odczuwa, że jest grupa osób, która się obawia, iż dotknie ich kwestia mandatu. 
Stwierdził, że Straż Miejska zwiększy bezpieczeństwo w gminie. Wskazał, że przy drodze 
728 znajduje się  dwa razy w tygodniu targ, jest szkoła podstawowa, i zadał pytanie czy 
można uznać to miejsce za bezpieczne?. Zaproponował, aby każdy samodzielnie się temu 
przyjrzał. 
 
   Pan Jarosław Zawalich wskazał, że przy drodze nr 728 znajduje się też  ZSO. Stwierdził 
również, że wszystkiego nie da się przełożyć na cyfry, a bezpieczeństwo jest bardzo ważne. 
Jeszcze nie powstała Straż Miejska a już są przeciwnicy, dodał również, że jeżeli Straż  
Miejska się nie sprawdzi będzie możliwość odwołania jej. 
 
   Pani Jolanta Radzimirska powiedziała, że na dzisiaj nikt nie może stwierdzić czy  Straż się 
sprawdzi czy też nie. Wiele osób wciąż mówi tylko o mandatach a ja pytam ile kosztowało 
naprawienie fontanny?, odkupienie nowej ławki?, odmalowanie pomazanej ściany?. Są też 
rzeczy, których nie da się przeliczyć. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że w gminie tak samo jak w przedsiębiorstwie powinien 
być zrobiony „biznes – plan” przed powołaniem Straży Miejskiej i określić, jakie będą 
korzyści. W Piśmie Klubu  SDM podanych jest siedem punktów przeciwko powoływaniu 
Straży Miejskiej. Wskazał, że za te same koszty, jakie trzeba ponieść na Straż Miejską można 
by załatwić dodatkowy etat dla policjanta,  który będzie niezależny od gminy. Dodał również, 
że Straż Miejska mogłaby funkcjonować, ale nie pod tym przewodnictwem w gminie. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że mieszkając w Gminie i Mieście Mogielnica czasami 
nie zauważamy co posiadamy. Odczytał list skierowany do Burmistrza od mieszkańców 
Szwajcarii  (w załączeniu). 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że zmienił się wystrój centrum Miasta. 
Stwierdziła, że rozmawiała z osobą, która po 12 latach pobytu w USA odwiedziła rodziców i 
nie dostrzega takich zmian na Wodziczenej czy też Dylewie. Zaapelowała o równy podział 
środków żeby było lepiej w mieście i na wsiach. 
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   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że znajomi z Niemiec objechali Mogielnice, zobaczyli, że 
jest bardzo ładnie i po obejrzeniu kompleksu stwierdzili, że u nich się tak nie gospodaruje, 
ponieważ takiego małego miasteczka nie stać na taki kompleks. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że należy docenić zmiany, jakie zaszły na 
wsiach w okresie kilkunastu ostatnich lat. Wiele dróg zostało wyremontowanych i 
polepszonych  przez ten czas. Wiadomo również, że potrzeby oczywiście są większe  od 
możliwości budżetu gminy. Zaapelował również o perspektywiczne spojrzenie na to, co 
została zrobione w gminie.  
 
   Panie Sołtys z Brzostowca powiedziała, że zauważa zmiany, jakie zaszły w jej wsi i 
stwierdziła, że stan dróg został poprawiony. 
 
  Burmistrz stwierdził, że do Rady należy wybierać ludzi mądrych, ponieważ umiejętne 
gospodarowanie budżetem gminy to umiejętność zawierania racjonalnych  kompromisów. 
Podkreślił, że nie ma takiej miejscowości, w której nic nie zostało zrobione już za jego 
pierwszej kadencji. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 

  Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński Irena Bogdan      Jarosław Zawalich 
 


