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        PROTOKÓŁ  Nr IX/ 2011  
      z  Sesji Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu  28 marca 2011 r    

 
 Sesja  trwała od godziny 10 00  do godziny 14- tej.  
 
 

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

  
    Radnych obecnych 14 wg. załączonej listy obecności. 

 
     Obecni na Sesji: 
      1. Sławomir Chmielewski    - Burmistrz Gminy i Miasta 
      2. Marek Ścisłowski            - Sekretarz Gminy i Miasta 
      3. Henryk Maj                     - Dyrektor ZGKiM 

 
2. Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich zwrócił się do Rady o 

powołanie Sekretarza obrad. 
 
Na sekretarza obrad powołano -  jednogłośnie – 14 głosami  - za 
Włodzimierza Wasiaka.  
   
Przewodniczący obrad poinformował, że Radni i Sołtysi w 
zawiadomieniu o sesji otrzymali projekt porządku obrad. 
 

   Pan Ireneusz Stępień poprosił radnych o wprowadzenie do porządku obrad 
wniosku o nadanie imienia Hali Sportowej przy ZSO w Mogielnicy  
„Prezydenta RP Profesora Aleksandra Lecha Kaczyńskiego” 
 
Rada wyraziła zgodę.  
Głosowano jednogłośnie –14 głosami -  za -  za wprowadzeniem wniosku do 
porządku obrad. 
 
Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich odczytał projekt porządku obrad.  
Radni więcej uwag nie wnieśli.  
 
Projekt porządku obrad: 
 
 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2.   Powołanie Sekretarza obrad. 
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3.   Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokółu z Sesji.  
4.  Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
5. Podjęcie uchwał budżetowych. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy i   

          Miasta Mogielnica. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za podłączenie do sieci  
     kanalizacyjnej i wodociągowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 

budżetowy 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
9. Wniosek o nadanie Hali Sportowej przy ZSO w Mogielnicy imienia  

„Prezydenta RP Profesora Aleksandra Lecha Kaczyńskiego” 
 

10. Sprawy bieżące, interpelacje radnych.  
11.Sprawy mieszkańców. 

      12 Zakończenie obrad.  
   

 
Radni głosowali za przyjęciem porządku  -  jednogłośnie – 14 głosami – za   
 
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu  z Sesji Rady Miejskiej.    
 
Przewodniczący  obrad Jarosław Zawalich  poinformował, że do dnia 
dzisiejszego nie wpłynęły uwagi do protokołu i wnosi o jego przyjęcie.  
 

 za przyjęciem protokołu głosowało - 14 radnych  – za – jednogłośnie 
 
Na sesję przyszli uczniowie  szkoły ZSO w Mogielnicy i zaprosili radnych i 
burmistrza oraz pozostałych wszystkich obecnych -  na wieczornicę w 6 
rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II , która odbędzie się w niedzielę 
 3 kwietnia br o godz. 19.00 na Hali Sportowej.                                                                       
. 

 
 
Ad. 4.  Informacja Burmistrza  z działań od ub. Sesji. 
 
         
Burmistrz odczytał zarządzenia, które zostały podjęte od ostatniej Sesji. 
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Ad.5. Podjęcie uchwał budżetowych.  
 
  Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały: 
 
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. 
 
Do powyższego projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli. 
 
Głosowano - 14  głosami – za – jednogłośnie.   
 
Uchwała otrzymała  Nr  IX/34/2011   
 
 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025 
 
Do powyższego projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli. 
 
Głosowano -  14 -  głosami – za -  jednogłośnie. 
 
  
Uchwała otrzymała  Nr IX / 35 /2011   
 
 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy    
          i Miasta  Mogielnica. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
 
Do powyższego projektu uchwały Radni wnieśli uwagi. 
 
O głos poprosiła p. Małgorzata-Babska Jakubczak, która odczytała opinię  i 
stanowisko w powyższej sprawie Radcy Prawnego p. Doroty Babiak-
Kowalskiej. Osoba ta prowadzi kancelarię prawną, specjalizuje się w obsłudze 
prawnej m.in.  jednostek samorządu terytorialnego. W swoim uzasadnieniu 
przedstawiła zapisy z ustawy o samorządzie gminnym, że Przewodniczący Rady  
nie może brać udziału w głosowaniu w trakcie wspólnych posiedzeń komisji, 
jeżeli nie jest członkiem którejś z nich. 
 
Radny Ireneusz Stępień cytując zapis z ustawy o samorządzie gminnym 
uzasadnił, że Przewodniczący Rady nie może głosować, nie będąc członkiem 
Komisji. 
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. 
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Głosowano          5   głosów – za 

6 głosów – przeciw 
3   głosy     - wstrzymujące 
 
 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za podłączenie do    
          sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
 
  Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
  Uwag nie wniesiono.   
 
Głosowano    14 głosami – za – jednogłośnie   
 
Otrzymała uchwała  Nr IX/ 36 /2011 
 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok    
         budżetowy 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
  Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
 
Nawiązała się długa i burzliwa dyskusja. Emocjonalnie do tematu podchodzili 
niektórzy radni, sołtysi nie zabierali głosu. 
Pan Wrzosek i p. Sawicki mówili, dlaczego tak późno zaczęliśmy dyskusję, 
dlaczego nie przedyskutowaliśmy  tematu wspólnie z sołtysami.  
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, abyśmy dali sołtysom  szansę 
zostawiając im fundusz sołecki np. na drobne remonty, naprawy dróg, na 
tłuczeń, chociażby na postawienie wiaty przystankowej, aby dzieci nie marzły w 
czasie deszczu, bądź mrozu w oczekiwaniu na autobus. 
 
Burmistrz odpowiedział, że jeśli  podczas prac nad budżetem wyodrębniony 
zostanie fundusz sołecki , wówczas nie  będzie realizowany budżet, bo 100-200 
tys. zł mniej będzie na inwestycje i in. zadania gminy. Burmistrz dodał, że Sejm 
podjął uchwałę o funduszu sołeckim 2 lata temu, ale rada nie musiała 
podejmować stanowiska. Zmiana nastąpiła na jesieni ubiegłego roku, dlaczego 
wtedy nikt nie zainteresował się tematem. 
 
Pan Wiesław Wilewski  powiedział, że w związku z tym, że fundusz sołecki jest 
nie przygotowany, odłóżmy więc ten temat na następny rok budżetowy, aby 
można było się dobrze przygotować do dyskusji. 
 



 5 

Pan Ireneusz Stępień powiedział, że składa  wniosek formalny. Proponuje, aby 
rozdać karteczki wszystkim sołtysom i niech sołtysi wypowiedzą się - chcą 
utworzenia funduszu sołeckiego, czy nie. 
  
Burmistrz odpowiedział – „ Pan jest reprezentantem wsi, to Pana wybrali  
mieszkańcy i Pan ma podjąć decyzję.”  Wniosek p. Ireneusza Stępnia nie został 
przez Radę przegłosowany. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie gminy  na rok budżetowy 2012 r środków 
stanowiących  fundusz sołecki. 
 
           Głosowano    8 głosów – za 
                        6 głosów - przeciw 
            0 głosów  -wstrzymujących 
 
Uchwała otrzymała Nr IX/36A/2011 
 
 
Ad.9.  Wniosek o nadanie imienia Hali Sportowej w ZSO Mogielnica  
          „Prezydenta RP Profesora Aleksandra Lecha  Kaczyńskiego” 
 
Radny Ireneusz Stępień przedstawił wniosek o nadanie imienia hali sportowej 
przy ZSO w Mogielnicy. Wniosek zainicjowali członkowie „Prawa i 
Sprawiedliwości” w Mogielnicy w składzie: Ireneusz Stępień, Edward 
Szczepański, Jan Tkaczyk, Jacek Marzec, Józef Senator. 
 
Pan Ireneusz Stępień poprosił Radę o przegłosowanie, czy radni akceptują taką 
inicjatywę. 
  
    Głosowano  - jednogłośnie -  14 głosami - za 
   
Członkowie „Prawa i Sprawiedliwości” przedłożyli przewodniczącemu obrad 
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały, która zostanie 
przegłosowana na Sesji Rady po konsultacjach wśród grona nauczycielskiego i 
młodzieży szkolnej. 
 
 Ad.10. 11.  Sprawy bieżące, interpelacje radnych. Sprawy mieszkańców. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak poinformowała zebranych, że w niedzielę 
 3 kwietnia br.w naszej gminie odbędą się wybory do Izb Rolniczych. Jedyna 
komisja obwodowa mieści się w budynku Biura Rady Miejskiej. Każdy rolnik, 
który jest płatnikiem podatku rolnego ma prawo wziąć udział w wyborach. Z 
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naszej gminy wybieramy 2 członków spośród  5 kandydatów.: / Ciepieniak 
Sylwester, Dudek Jan, Lewandowski Józef, Lipiec Robert, Stępień Henryk/ 
Kadencja izb rolniczych trwa 4 lata. 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak gorąco zachęcała wszystkich, którzy są 
płatnikami podatku rolnego do wzięcia udziału w głosowaniu. 
 
        X  x  x 
 
Sołtys wsi Dylew p. Zygmunt Jakubczak zwracał się do Rady o zarezerwowanie 
środków w budżecie na naprawę drogi do Jastrzebi,  o wyczyszczenie rowu przy 
drodze powiatowej, oraz o środki na remont drogi powiatowej. 
 
                X  x  x 
 
Sołtys wsi Górki-Izabelin p. Bożena Miśkiewicz poinformowała, że przepusty w 
Alejach są pozalewane, oraz poprosiła o tłuczeń i utwardzenie dróg w sołectwie. 
 
             
                                            X  x  x 
 
Pani sołtys wsi Kozietuły Nowe słysząc o potrzebach  sołtysów zwracających 
się do gminy powiedziała, że ona na swojej wsi organizuje z mieszkańcami tzw. 
czyny społeczne polegające na tym, że mieszkańcy zbierają się i wspólnie 
działają upiększając swoją miejscowość. Namawia wszystkich sołtysów do 
organizowania takich akcji. 
 
Radny Krzysztof Wrzosek na zakończenie powiedział, że w tym przypadku 
przydałyby się środki zarezerwowane  na fundusz sołecki. 
 
   
Ad.12. Zakończenie obrad. 
 
 Wobec wyczerpania wszystkich punktów posiedzenia przewodniczący obrad 
Jarosław Zawalich ogłosił zakończenie obrad. 
 
 
 
 
Protokółowała            Sekretarz obrad                       Przewodniczący obrad 

                         
 Włodzimierz Wasiak 
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