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PROTOKÓŁ Nr XXIII/ 2012  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 04 stycznia 2012 r. 

 

Sesja  trwała od godziny 900  do godziny 1000.  

 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2.   Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu   
 Ochrony Środowiska na pokrycie  deficytu związanego z realizacją zadania 
 „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowy kanału sanitarnego Mogielnica – 
 Kozietuły Nowe”. 
6. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
7. Sprawy mieszkańców. 
8.  Zakończenie obrad. 
 
 

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

Miejskiej.  

 

  Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Sekretarza,  Przedstawicielki 

Komitetów Osiedlowych, Sołtysów, Sekretarza Gminy, Mieszkańców. Stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

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

Sekretarza obrad. 

Na sekretarza obrad powołano, Barbarę Michalak za jej zgodą,  

Za – 13 głosów 

 Nie brał  udziału w głosowaniu -1 głos 

 

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

obrad.  

   Pan Marek Ścisłowski zaproponował  wprowadzenie uchwały w sprawie ogłoszenia 
konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów: 
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich, 
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Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. 
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty 
Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości 
języków obcych 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Wyjaśnił że firma Akme zgłosiła się do Gminy po przygotowaniu projektu porządku obrad 
dotyczącego dzisiejszej sesji , a prace nad uchwała trwały jeszcze dzisiaj. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 
uchwały w sprawie finansowania gminnej ewidencji zabytków wraz z gminnym programem 
opieki nad zabytkami i uchwałę w sprawie przyjęcia majątku kolei wąskotorowej. 
 
   Pan Burmistrz poinformował o przekazaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
niepełnej dokumentacji dotyczącej prowadzenia ewidencji zabytków i miejsc 
archeologicznych. Zadanie zlecono firmie. Dokumentacja ta nie jest uzgodniona z 
Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków z powodu braków.  Firma wykonująca 
dokumentację zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu uzgodnienia dokumentacji do 15 
lutego 2012 roku. Wartość tego zadania wyceniona została na kwotę 20 644 zł  
Poinformował również o mailu który otrzymał w dniu dzisiejszym z Gminy Piaseczno w 
sprawię podjęcia uchwały dotyczącego przejęcia majątku kolei wąskotorowej  do 9 stycznia 
2012 roku. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o wprowadzenie do 
porządku obrad przedstawionych spraw. 
 
Głosowano za przyjęciem porządku obrad 
 
Za – 13 głosów 
Przeciw – 0  głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 

 
 Zarządzenie nr 97 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu 
Gminy i Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 98  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania  inwestycji pn. 
Poprawa funkcjonalności  obiektów  rekreacyjnych  wokół zalewu 

 
 
 

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu   
Ochrony Środowiska na pokrycie  deficytu związanego z realizacją zadania 
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„Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowy kanału sanitarnego Mogielnica – 
Kozietuły Nowe”. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 

 
Głosowano 
 
Za – 8 głosów 
Przeciw – 3 głosy 
Wstrzymujących się – 3 głosy 
 
Uchwała w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do 
wspólnego przygotowania i realizacji projektów 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
 
 
Głosowano 
 
Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
Uchwała w sprawie finansowania gminnej ewidencji zabytków wraz z gminnym 
programem opieki nad zabytkami 
 
   Przewodniczący poinformował, że koszt zadania wynosi 20644 zł i zostanie pokryty z 
oszczędności z prowadzenia rachunków bankowych. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak poprosiła o wyjaśnienie skąd będą pochodzić środki na 
to zadanie 
 
   Pani Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie na obecny rok zarezerwowane zostały środki na 
opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych. W drodze przetargu na prowadzenie 
rachunku wygrał bank w Białej Rawskiej i nie pobiera opłat za prowadzenie rachunków a do 
tej pory płaciliśmy 50 zł miesięcznie za każdy rachunek. 
 
Pan Ireneusz Stępień zapytał ile jest prowadzonych rachunków 
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest 13 stałych rachunków. 
 
Głosowano 
 
Za -14 głosów / jednogłośnie 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na współwłasność z innymi 
gminami mienia Polskich Kolei Państwowych S.A. – dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej. 
 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
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   Pan Ireneusz Stępień zapytał, jakie będą skutki finansowe w przyszłości dotyczące podjęcia 
dzisiaj tej uchwały. Stwierdził, że każdy majątek przejęty za symboliczną złotówkę wymaga 
opieki i utrzymania. Stan infrastruktury to ruina, i zastanowił się czy za jakiś czas nie 
przyjdzie moment na reaktywowanie jej za nasze pieniądze. Zapytał czy była robiona jakaś 
analiza na ten temat i jeżeli tak to chciałby się z tym dokumentem zapoznać. 
 
   Przewodniczący poinformował, że odbywały się spotkania z przedstawicielami kolei 
wąskotorowej. Została podjęta uchwała upoważniająca burmistrza do podpisania 
porozumienia, porozumienie zostało podpisane a teraz są to dalsze działania wynikające z 
porozumienia. O kosztach na dzień dzisiejszy jest trudno powiedzieć, natomiast przejmujemy 
tylko część majątku znajdującego się na terenie naszej gminy i mamy wpływ na to, co się 
będzie dalej działo. 
 
Głosowano  
 
Za – 14 głosów/ jednogłośnie 
 
   Pani Małgorzata Babska –Jakubczak poinformowała, że w szufladkach radnych zostały 
pozostawione kalendarze z kolejką wąskotorową. 
 
  Przewodniczący poinformował, iż prezes kolei wąskotorowej poinformował, że jeżeli ktoś 
jest chętny wesprzeć kolejkę to może zapłacić za te kalendarze. 
 
Ad. 6 Sprawy bieżące, interpelacje radnych 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak poinformowała, że NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych organizuje zimowisko w Zakopanem dla dzieci osób ubezpieczonych w 
KRUS. Koszt wycieczki wynosi 300 zł + koszt wyjazdu. Poprosiła o pomoc w 
rozpropagowaniu tej informacji. 
 
   Przewodniczący poinformował o stawce zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego 
zużytego do produkcji rolnej i zmianie terminu składania wniosków. 
Przewodniczący poinformował również o możliwości wyjazdu na zimowisko w Krynicy 
Zdrój dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Całkowity koszt wynosi 400 zł. 
 
   Pan Ireneusz Stępień poinformował, że dokumencie dotyczącego spisu zabytków na terenie 
gminy Mogielnica i nie została tam umieszczona kapliczka znajdująca się w Kozietułach 
między posesja nr 6 i posesją nr 8. 
 
Ad.7 Sprawy mieszkańców. 
 
Ad.8 Zakończenie obrad. 
 
 
 
Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 
 
 Grzegorz Frasoński   Barbara Michalak             Jarosław Zawalich 


