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   PROTOKÓŁ  Nr VII/ 2011  
      z  Sesji Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              z dnia 16 lutego 2011 r    

 
 Sesja  trwała od godziny 12  do   godziny  16  10 .  
 
 

1. Przewodniczący obrad : Jarosław Zawalich otworzył obrady Rady 
Miejskiej na VII sesji . 
Powitał zebranych Radnych, Przewodniczących Komitetów Osiedlowych 
i Sołtysów. Stwierdził prawomocność obrad. 
 

2. Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich zwrócił się do Rady o 
Powołanie Sekretarza obrad. 
 
Na sekretarza obrad powołano, Pana  Włodzimierza Wasiaka - za jego 
zgodą:  Jednogłośnie – 14 – głosami  – za.   

 
 
 
 
Radnych obecnych :  14 -  zgodnie z załączoną listą . 
 
 
Poza tym obecni byli :  
1) Pan Burmistrz – Sławomir Chmielewski  
2) Pan Dyrektor ZGKiM w Mogielnicy – Henryk Maj  
 
 
3.Przewodniczący obrad poinformował, że Radni w zawiadomieniu o sesji  
   otrzymali projekt porządku obrad. Odczytał go.  
 
 
 
 
 
 
Projekt porządku obrad: 
 
 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
 
2.   Powołanie Sekretarza obrad. 
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3.   Przyjęcie porządku obrad.   
 
4.   Przyjęcie protokołu  z ubiegłej   Sesji 
 
5. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działań od ub. Sesji. 

 
6. Powitanie sołtysów nowej kadencji.  
 
7. Informacja na temat możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na 

terenie gminy i miasta Mogielnica.  
    
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego ryczałtu dla 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.  
  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na lata 2011-2014.   
  

10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie 
odpadów komunalnych na Gminnym Wysypisku we wsi Weżowiec. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu, sprzedaży, podawania, spożywania 
oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie 
Gminy i miasta Mogielnica. 
  

12. Spotkanie z posłem Mirosławem Maliszewskim i radnym Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego – p. Leszkiem Przybytniakiem w sprawie 
przebudowy  drogi wojewódzkiej nr 728.  
 

13. Podjęcie uchwał budżetowych.  
 

14. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
 

15. Sprawy mieszkańców. 
  

16. Zakończenie obrad.  
 
              

Za przyjęciem porządku głosowano:  
 14 – głosami  – za  

            przeciwnych – 0 
            wstrzymujących – 0 
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Ad.4. Przyjęcie protokołu  z  Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy z : 
           -  11 stycznia 2011 roku.  
   

Radni przyjęli  protokół  – jednogłośnie – 14 – głosami  – za.  
 
 
 
 
Ad.5. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działań od ubiegłej Sesji. 
 
Pan Burmistrz odczytał zarządzenia od Nr 2 do 13  jakie wydał od ostatniej 
sesji.  
 
Następnie z pytaniem wobec odczytanych przez Pana Burmistrza zarządzeń 
wystąpił Pan Sawicki i zapytał ,, dlaczego nie są nigdzie te zarządzenia 
publikowane, gdyż nikt nie wie jakie zarządzenia Pan Burmistrz wydaje”.  
 
Pan Burmistrz odpowiedział ,, Zarządzenia znajdują się w dokumentacji urzędu 
gminy i są do wglądu u pracownika gminy. Rejestr zarządzeń prowadzi Pan 
Sekretarz, w związku z tym tam można zapoznać się z treścią papierową tego 
zarządzenia”.  
 
Pani Babska zapytała ,, będą umieszczone w BIP-ie?” 
 
Pan Burmistrz odpowiedział ,, będą umieszczone w BIP-ie, choć nie jest 
napisane kiedy, ale będą wszystkie umieszczone” 
 
Następnie Przewodniczący obrad udzielił głosu Paniom  ze stowarzyszenia ,, 
Przyszłość Naszych Dzieci” które to poinformowały iż stowarzyszeniu udało się 
w 2010 roku pozyskać środki na kwotę 12.300 zł, cześć z tych środków 
stanowią środki pozyskane podczas zbiórki w dniu 14 listopada i dzięki zbiórce 
w sklepie TOP Market.  
 
     
Ad.6. Powitanie sołtysów nowej kadencji.   
 
Jako pierwszy głos zabrał Pan Burmistrz i podziękował w imieniu swoim i 
wszystkich radnych odchodzącym sołtysom i wręczył jako prezenty zegarki. Po 
czym  pogratulował tym którzy zostali wybrani przez mieszkańców do pełnienia 
tej zaszytej funkcji sołtysa.   
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Ad.7. Informacja na temat możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na 
  terenie gminy i miasta Mogielnica. 
 
Ofertę dotyczącą lokalizacji na terenie gminy Mogielnica elektrowni 
wiatrowych przedstawił radnym Pan Dariusz Katulski z firmy WindProjekt  
I tak jak wskazał na chwilę obecną nie będą stawiane żadne wiatraki gdyż 
konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Sporządzenia 
takiego raportu potrwa ok.  2 lat.  Poza tym konieczne są zmiany w studium i 
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica co też jak 
podkreślił trochę potrwa. Lokalizacja to południe gminy Mogielnica. Dla gminy 
będą to same korzyści w postaci wpływów z podatku od nieruchomości czy też 
częściowa modernizacja dróg na terenie gminy.  
 
Z pytaniem do Pana Katulskiego wystąpił Pan Wiśniowski - ,, czego oczekuje 
Pan od nas przybywając na dzisiejszą sesję” 
 
Pan Katulski odpowiedział - ,, dzisiejsze moje z Państwem spotkanie ma 
charakter informacyjny”. 
 
Pan Wrzosek zapytał – ,,co będzie kiedy skrzydła będą zachodzić na sąsiednie 
działki?”   
 
Pan Katulski odpowiedział - ,, w takich sytuacjach płacimy”.  
 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego ryczałtu dla Wice 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.  
 
 
Do projektu uchwały  radni uwagi  wnieśli.  
 
Pani Babska odczytała stanowisko klubu w sprawie przyznania diety dla Wice 
Przewodniczącego Rady Pana Wiesława Wilewskiego ( pismo stanowi 
załącznik do protokołu)  
 
Głosowano :  
 za – 8  
 wstrzymujących się – 0          
 przeciw – 6 
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Ad.9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na lata 2011 – 2014.   
 
Do projektu uchwały uwagi wniósł Pan Stępień. I podkreślił i ż w jego ocenie 
plan pracy komisji powinien być przyjmowany na rok a nie na cały okres 
kadencji rady.  
 
Do wypowiedzi Pana Stępnia odniósł się Pan Zawalich i wskazał iż nie ma 
problemu by komisja w ciągu roku zmieniła sobie ten plan.  
 
Głosowano :  
 za – 13 
 wstrzymujących się – 1  
 przeciw – 0 
 
 
 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za przyjecie 
odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku we wsi Weżowiec.  
 
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli 
 
Głosowano :  
 za – 14 
 wstrzymujących się – 0   
 przeciw – 0 
  
  
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu, sprzedaży, podawania, spożywania 
    oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach na    
    terenie Gminy i miasta Mogielnica. 
 
Do projektu uchwały – uwagi wniósł klub – którego stanowisko odczytała Pani 
Babska.  
 
Głosowano :  
 za – 2 
 wstrzymujących się – 1 
 przeciw – 12 
 
 
  
 
 
Ad.12. Podjęcie uchwał budżetowych.  
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- Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.  
 
Do uchwały uwagi wniósł Pan Sawicki - ,, ja chciałbym zapytać Pana 
Przewodniczącego jak my mamy głosować skoro jesteśmy przeciwko ryczałtowi 
dla Pana Wice Przewodniczącego, czy mamy głosować wszystko razem  czy 
będziemy głosowali oddzielnie?”  
 
Głosowano :  
 za – 14 
 wstrzymujących się – 0   
 przeciw – 0 
 
Parę słów komentarz złożył Pan Burmistrz ,, zmieniła się ustawa o finansach 
publicznych w związku z czym do każdego przesunięcia w uchwale budżetowej  
trzeba  sporządzić  prognozę  finansową i to nie jest nasz wymysł, prognoza 
zamyka się do roku 2025. Do zgłaszania uwag do niej nie jest sesja lecz komisje 
rady”.  
 
 
- Uchwała w sprawie zmiany prognozy finansowej na lata 2011 – 2025.  
 
Głosowano :  
 za – 14 
 wstrzymujących się – 0   
 przeciw – 0 
 
Ad.13. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
 
Pan Burmistrz poinformował iż został rozstrzygnięty przetarg na wodociąg 
Mogielnica -  Wólka Gostomska. Czas realizacji zadania do 30 października.  
Przetarg wygrała firma Wodmar z Piaseczna. Jak podkreślił Pan Burmistrz 
gmina z środków w kwocie 22 mln w ramach projektu gospodarka wodno- 
ściekowa nie może finansować przyłączy. Każdy z mieszkańców musi zapłacić 
za przyłącze we własnym zakresie.  
 
Następni Pan Wiśniowski zapytał ,, czy  mieszkaniec zainteresowany 
podłączeniem się do tego wodociągu ma taką możliwość czy może we własnym 
zakresie wykonać sobie nitkę a sama wcinka czyli podłączenie do tego 
wodociągu wykonuje firma zewnętrzna nie koniecznie ta co wykonuje nitkę ale 
firma z uprawnieniami lub też ewentualnie pracownicy ZGKiM za zgodą 
dyrektora?  
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Na pytanie Pana dyrektora odpowiedział Pan dyrektor Maj - ,, każda firma która 
ma uprawnienia może wykonać przyłącze do wodociągu także ZGKiM”.  
 
Następnie z pytaniem wystąpiła Pani Radzimirska ,, jest napisane, że radni w 
żaden sposób nie odnieśli się do projektu regulaminu funkcjonowania 
kompleksu sportowego, nie wprowadzili żadnych propozycji po za propozycją 
Pana Sawickiego o nieodpłatnym korzystaniu uczniów, dzieci i młodzieży z 
naszej gminy z basenu i obiektu sportowego. Czy taka była faktycznie sytuacja. 
Choć to co podnosił Pan Sawicki było już podnoszone i wiadome przed 
realizacją tego projektu, że młodzież w ramach szkoły będzie korzystała 
nieodpłatnie. Czy to jest prawda, że Państwo nie odnieśliście się, nie daliście 
żadnych propozycji co do tego regulaminu?”. 
 
Do wypowiedzi Pani Radzimińskiej odniósł się Pan Sawicki - ,, radni 
członkowie klubu wskazali, że dzieci pod opieką nauczyciela powinny mieć 
wstęp za darmo na kompleks i to było stanowisko całego klubu – czyli 6 osób.  
Wyraziliśmy kwestię zasadności istnienia tego kompleksu i kosztów jego 
utrzymania”.  
Po za tym Pan Sawicki wskazał iż oprócz propozycji jednego radnego który 
zaproponował by kompleks promować i propozycji klubu  nie było żadnych 
innych wniosków  co do stawek opłat za korzystanie z kompleksu sportowego. 
Pan Sawicki zaznaczył iż był inicjatorem wniosku który upadł – by zapisać w 
protokole z tego posiedzenia kto z radnych nie  zabierał głos w sprawie 
regulaminu. 
 
Następnie Pani Radzimirska wskazał iż zupełnie inaczej przebieg posiedzenia 
komisji przedstawił Pan Wiśniowski w swojej gazetce.  
 
Do wypowiedzi Pani Radzimińskiej odniósł się Pan Sawicki stwierdzając iż ,, 
żaden protokół czy też artykuł nie jest wstanie oddać przebiegu posiedzenia 
komisji. Był kiedyś mój taki wniosek by posiedzenia odbywały się w godzinach 
popołudniowych by każdy z mieszkańców mógł przyjść ale przepadł. Wtedy 
mogła by Pani przyjść i posłuchać i zobaczyć jak było”.  
 
 
Następnie głos zabrał Pan Wilewski - ,, usilnie prosiłem by radni zajeli jakieś 
stanowisko w sprawie stawek, ale żadnych klub nie przedstawił”.  
 
Do wypowiedzi Pana Wilewskiego odniósł się Pan Sawicki ,, pragnę zauważyć 
jakie wnioski padły – jeżeli się na silę próbuje wydobyć od członków klubu 
jakieś propozycje a pozostali radni siedzą i nic nie robią, to dla tego 
zaproponowałem by się oni ujawnili”.  
 
Pan Wilewski odpowiedział ,, ja tą komisję prowadziłem, w momencie kiedy 
dyrektor przedstawiał propozycje odnośnie zatrudnienia, klub nie zajął żadnego 
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stanowiska, nic nie podpowiedział. Jeżeli radni nie zabierali głosu, najlepiej jest 
krytykować , wy tylko krytykować potraficie, ale rozsądnych propozycji i 
podpowiedzi nie było, nie ma i nadal czekamy”.  
 
 
Ad.14. Sprawy mieszkańców.  
 
Głos zabrał Pan Sołtys Dudek i zapytał ,, dlaczego przed wyborami moja droga 
była ujęta w budżecie a po wyborach piorun ich strzelił. Proszę o wyjaśnienie 
moją radną i Pana Burmistrza.... Chciałbym zaprosić Pan Burmistrza na moją 
wieś by wyjaśnił dlaczego po raz kolejny moja droga została wykreślona z 
budżetu. Po drugie chciałbym zapytać czy Ślepowola będzie ujęta w tym 
wodociągu?” 
 
Na pytanie Pana Sołtysa odpowiedział Pan Wilewski i zapytał ,, czy nie dostał 
Pan pisma, jeśli tak to niech Pan je odczyta”.  
 
Pan Dudek odpowiedział ,, Człowieku dlaczego mi. Tak się nie robi, że dla 
kolegi się robi a dla nas nie. I zapraszam Pana i Pana Burmistrza na moje 
spotkanie z mieszkańcami ”. 
 
Następnie Pan Sawicki oznajmił ,, ostatnio dowiedziałem się dlaczego nie  ma 
dróg, bo Pan Burmistrz jeździ po wsiach i mówi, że to przez klub nie ma dróg, 
że to my nie chcieliśmy ich zrobić. Proszę spojrzeć do protokołu jak 
głosowaliśmy. Dlaczego Pan Panie Burmistrzu rozpowszechnia nie prawdziwe 
informacje, proszę o odpowiedz na pytanie”.  
 
Pan Burmistrz odpowiedział ,, projekt budżetu przygotowuje burmistrz razem z 
pracownikami i projekt budżetu przygotowuje nie rada tylko burmistrz i ja te 
drogi umieściłem w projekcie budżetu. Następnie projekt budżetu idzie pod 
głosowanie na posiedzeniu komisji. Głosowanie na posiedzeniu komisji to nie 
głosowanie burmistrza, bo burmistrz  nie ma prawa głosu na posiedzeniach 
komisji po przez podniesienie ręki, bo nie jestem radnym. I zasada demokracji 
jest następująca – większość decyduje o tym co się dzieje w budżecie. Ja 
przedłożyłem projekt budżetu komisji, na posiedzeniu komisji doszło do zmian i 
związku z tym rada przegłosowała jako całość budżet. Oczywiście nigdy nie 
będzie tak,  że wszyscy są zadowoleni”.  
 
 
Głos zabrała Pani Emila Kępka i zaapelowała do radnych – ,, zróbcie w końcu 
drogę Panu Dudkowi dla św. spokoju, gdyż od kiedy jestem czyli od czterech 
kadencji zgłasza ten problem a wy go ciągle odsyłacie a on tyle czasu mówi o 
tej drodze, a są środki na to czy tamto. Na miłość Boską zróbcie mu ten kawałek 
drogi, ja już pomijam jak tam jest. Przecież on wie,  że mu nie zrobicie.  
A co do kompleksu niech ten kompleks nareszcie ruszy. A to się okaże jak on 
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będzie funkcjonował jak się go uruchomi”.  
 
Pan Burmistrz odpowiedział ,,czy zadania mają być realizowane wg. tego że 
ktoś 30 razy mówi o tym samym czy według potrzeb”.  
 
Podsumowując dyskusje Pan Burmistrz wskazał iż to,  że dzieci będą ćwiczyć 
na kompleksie za darmo w czasie zajęć lekcyjnych i zorganizowanych to 
założenia takie przyjęła nie poprzednia rada tylko jeszcze poprzednia jak 
wyraziła zgodę na wykonanie dokumentacji tego kompleksu. Pan Burmistrz 
podkreślił – ,,ten kompleks ma służyć młodzieży, komercja to wtedy kiedy 
skończą się zajęcia i wtedy ktoś przyjdzie pograć w tenisa”. Na koniec swojego 
wystąpienia Pan Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych na mecz w piłki 
siatkowej między Polską a Finlandią który odbędzie się na naszej hali.  
 
Ad.15. Spotkanie z posłem Mirosławem Maliszewskim i radnym Sejmiku 
    Województwa Mazowieckiego – p. Leszkiem Przybytniakiem w sprawie 
    przebudowy  drogi wojewódzkiej nr 728. 
 
 
Jako pierwszy głos zabrała Pan Przewodniczący Zawalich i podziękował Panom 
Posłowi Maliszewskiemu i radnemu sejmiku województwa Mazowieckiego 
Leszkowi Przybytniakowi za przybycie.  
 
 
 
Głos następnie zabrał Pan Maliszewski i przedstawił wszystkim obecnym czym 
zajmuje się Związek Sadowników RP i z jakim zagrożeniami dla polskiego 
sadownictwa i warzywnictwa próbuje walczyć czy to w naszym sejmie czy też 
komisji europejskiej. Po za tym Pan Maliszewski wskazał na rosnące znaczenie 
w polskim sadownictwie grup producenckich i na programy które wspiera 
związek sadowników.  
 
 
 
 
Następnie głos zabrał Pan Leszek Przybytniak i podziękował za głosy oddane na 
jego osobę w ostatnich wyborach samorządowych. Podkreśli i ż bardzo ważne 
jest by w sejmiku był reprezentowany powiat grójecki. Następnie poinformował 
o złożeniu wniosku do Marszałka Województwa odnośnie drogi nr 728 i pilny 
remont tej drogi. Po za tym Pan Przybytniak pochwalił się iż został wybrany na 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  
 
Następnie Pan Burmistrz zwrócił się do Pana Przybytniaka  jako 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa ze sprawą zalewania pól  na terenie 
gminy Mogielnica. I poprosił Pana Przybytniaka o pomoc :  
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- w pozyskaniu środków dla Mazowieckiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  
  Wodnych do którego będzie Pan Sołtys Wsi Dylew składał wniosek odnośnie  
   sfinansowania budowy nowych rowów odwadniających; 
- w  pilotowaniu wniosku jaki gmina złożyła do Funduszu Ochrony Gruntów 
   Rolnych na odtworzenie nawierzchni asfaltowej we wsi Dobiecin;  
-  w pozyskaniu środków na kwotę 150.000 zł na zakup samochodu 
    pożarniczego dla OSP Mogielnica – do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
    Środowiska.  
 
Pan  Przybytniak ustosunkował się do wypowiedzi Pana Burmistrza i wskazał iż 
co do drogi na Dobiecinie może zapewnić iż jest to wykonalne zaś w przypadku 
pozostałych zadań postara się pomóc gminie na tyle na ile to będzie możliwe.  
 
Następnie Pan Zawalich  przekazał  Panu Przybytniakowi listy podpisane przez 
mieszkańców żądających remontu nawierzchni na odcinku  drogi wojewódzkiej 
nr 728 przechodzącej przez naszą gminę.  
 
 
( Przebieg dyskusji z Posłem Maliszewskim i radnym sejmiku Panem 
Przybytniakiem – patrz załącznik do protokołu – płyta CD z zapisem 
posiedzenia)  
 
 
 
 
Ad.19.  Zakończenie obrad  
 
 
 
 Protokółował 
 mgr Jakub Laskowski           Sekretarz obrad         Przewodniczący obrad 
                radny Włodzimierz Wasiak 

  
 
 


