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PROTOKÓŁ Nr XXXII/ 2012  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 30 października 2012 r. 

 

Sesja  trwała od godziny 902  do godziny 1116.  

 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
 2.  Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów 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 wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej 

na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”. 
9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu międzygminnego pod nazwą „ Natura”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z  tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości  spowodowanej podziałem nieruchomości i budową 
urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy i miasta Mogielnica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminna lata 2012-2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy i Miasta Mogielnica. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i 

majątku komunalnego dla SPZOZ w Mogielnicy. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. 

15. Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkowej w 
Radomiu. 

16.  Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
17. Sprawy mieszkańców. 
18. Zakończenie obrad. 

 

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

Miejskiej.  

 

  Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Dyrektora ZGKiM,   

Przedstawicieli Zarządów Komitetów Osiedlowych, Sołtysów, Mieszkańców. Stwierdził 

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

Sekretarza obrad. 

Zgłoszono kandydaturę Ireny Bogdan na sekretarza obrad:  

 

Głosowano za powołaniem sekretarza obrad : 

Za – 10 głosów/ jednogłośnie 

Na sekretarza obrad powołano, Irenę Bogdan za jej zgodą. 

 

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

obrad.  

 

   Nie wniesiono uwag do porządku obrad.   

 

Głosowano za przyjęciem porządku obrad 

Za – 10 głosów/ jednogłośnie 

  
Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji. 
 
Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy Głosowano: 
 
Za – 10 głosów/ jednogłośnie 

 
Ad.5 Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
 
   Pan Burmistrz poinformował, że od ostatniej sesji zostały wydane zarządzenia od numeru 
62 do numeru 83. Poinformował również o odbyciu się jednej sesji nadzwyczajnej ze względu 
na pilne przesunięcie środków w budżecie Gminy.  

 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
 
   Pan Burmistrz poinformował, że do propozycji zmian omawianych na ostatniej Komisji 
Gospodarki Budżetu i Rolnictwa pracownicy zgłosili zmiany więc wprowadził je do tej 
uchwały. W Gminie realizujemy zadanie Gospodarka Wodno-Ściekowa gdzie mamy środki 
przeznaczone na promocję. Doszedł do wniosku że z tych środków zostanie zakupiony ekran 
LED-owy na którym będą zamieszczane ogłoszenia. Całościowy koszt ekranu LED zostanie 
w ok.50% pokryty ze środków na promocję Gminy i ok.50% ze środków promocji zadanie 
Gospodarka Wodno-Ściekowa. Poinformował również że Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Mogielnicy zgłosił, że posiada oszczędności w związku z tym zwrócił się o zakup wiat 
piłkarskich na kompleks sportowy żeby można było dopuścić boisko do rozgrywek. 
Poinformował również mieszkańców, że odbyły się 3 przetargi.  Pierwszy na budowę mostu 
w Miechowicach i w związku z tym że najniższa kwota przekraczała kwotę zarezerwowaną w 
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budżecie na realizację tego zadania dlatego należy uzupełnić środki finansowe w kwocie 
73 580 zł co zostanie pokryte z dodatkowych wpływów dochodu od nieruchomości 
związanych z modernizacją działek na terenie miasta Mogielnica. Dwa kolejne na 
przebudowę dróg gminnych. Zabrakło na przebudowę drogi gminnej w Borowym 51000 zł i 
na ulicę Modrzewiową 6600 zł. Po przegłosowaniu uchwały Burmistrz  podpisze umowy na 
te zadania i wyraził nadzieję, że te zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. 
 
Głosowano: 
 
Za- 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 

 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025. 
 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Głosowano: 
 
Za- 10 głosów 
Przeciw – 1 głos 
Wstrzymujących się – 1 głos 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki 
członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Gminy Nadpiliczne”  
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały. 
 
Głosowano: 
 
Za- 12 głosów/jednogłośnie 
 
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą 
„ Natura". 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
 Pan Bogdan Sawicki zapytał jak w statucie uregulowana została  liczba osób do których 
przyporządkowany jest jeden głos, bo związek będzie miał reprezentantów?. Poprosił o 
wyjaśnienie. 
 
   Pan Burmistrz poinformował, że jest to przyjęte w poprzednich wersjach statutu w tej 
sprawie nic się nie zmieniło. Poinformował że gmina która liczy więcej niż 10 000 
mieszkańców ma jednego reprezentanta więcej na każde 10 000 mieszkańców. Takim 
przypadkiem jest Gmina Grójec i Gmina Warka, pozostałe gminy mają jeden głos więc  same 
te dwie gminy nie są w stanie niczego przegłosować. 
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Pan Bogdan Sawicki zapytał, a co się stanie jeżeli do związku dojdzie Radom jako Gmina? 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odpowiedział, że wszyscy członkowie będą musieli 
wyrazić zgodę na przejęcie Radomia, a zasady na jakich będzie przyjmowany Radom będzie 
ustalane przez członków związku. 
 
Głosowano: 
 
Za – 12 głosów/ jednogłośnie 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  
wzrostu  wartości  nieruchomości  spowodowanej podziałem  nieruchomości i  budową 
urządzeń infrastruktury technicznej na  terenie gminy i miasta Mogielnica. 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały. 
 
Głosowano: 
 
Za -0 głosów 
Przeciw – 9 głosów 
Wstrzymujących się – 3 głosy 
 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012- 2016 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały. 
 
Głosowano: 
 
Za -9 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 3 głosy 
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy i Miasta 
Mogielnica 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały. 
 
Głosowano: 

 
Za – 12 głosów/ jednogłośnie 
 

Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomości i majątku komunalnego dla SPZOZ w Mogielnicy 

 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały. 
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   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że nie mogła być na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Budżetu i Rolnictwa na którym omawiany był ten temat i poprosiła 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki  Budżetu i Rolnictwa o wyjaśnienie czym było 
podyktowane podjęcie tej uchwały. 
 
   Pan Grzegorz Michalski odpowiedział, że zmiana w statucie dotycząca przekazania w 
nieodpłatne użytkowanie dla SPZOZ  majątku ma na celu uregulowanie statusu prawnego. W  
dalszym ciągu majątek pozostaje własnością Gminy, natomiast z uwagi że Gmina rok rocznie 
zwalnia SPZOZ z podatku od nieruchomości należy podjąć uchwałę o przekazaniu w 
nieodpłatne użytkowanie majątku przez SPZOZ. Dyskusja o tym na komisji została podjęta 
ze względu na zalecenia pokontrolnie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Pan Bogdan Sawicki zapytał, dlaczego dopiero teraz to wyszło i kto jest winny?  
 
  Pan Burmistrz powiedział, że kontrola RIO zakończyła się zaleceniami o czym będzie mowa 
na końcu dzisiejszej sesji, a wynika to z niedopatrzenia byłego Sekretarza Pana Marka 
Ścisłowskiego, ponieważ był odpowiedzialny za regulowanie spraw dotyczących bieżącego 
utrzymywania i gospodarowania mieniem. Zmiana dotycząca Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury to również niedopatrzenie byłego Sekretarza.  
 
Pan Bogdan Sawicki zapytał kto jest odpowiedzialny za pracę Pana Marka Ścisłowskiego? 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich zaapelował o wzajemny szacunek . 
 
  Pan Bogdan Sawicki powiedział, że było pytanie a nie ma odpowiedzi, następnie zadał 
kolejne pytanie z prośbą o wyjaśnienie co to jest grupa I, II, III, i IV jeśli chodzi o mienie 
SPZOZ? 
 
  Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to kwalifikacja, poszczególny majątek może być 
zakwalifikowany do odpowiednich grup i te grupy zgodnie z klasyfikację ewidencji 
księgowej są przypisane. Odpowiedział również na pytanie zadane wcześniej, że za złą pracę 
wszystkich pracowników jest odpowiedzialny Burmistrz. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że w załączniku są tylko rzeczy które muszą zostać 
przekazane natomiast nie ma bardzo wielu rzeczy np. wyposażenia gabinetu rehabilitacji, 
wyposażenia gabinetu stomatologicznego. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odpowiedział, że my przekazujemy tylko to co jest 
własnością naszej Gminy. 
 
Głosowano: 

 
Za – 12 głosów/ jednogłośnie 
 

Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu. 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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   Pan Bogdan Sawicki zapytał co spowodowało podział Miasta Mogielnica na cztery okręgi 
jednomandatowe. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odpowiedział, że odczytał uzasadnienie w którym było 
to wyjaśnione. 
 
Pan Bogdan Sawicki zapytał jakie były zmiany w innych okręgach? 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odpowiedział, że była tylko jedna drobna zmiana 
wynikającej z potrzeby i geograficznego ułożenia miejscowości. Droga która przechodzi 
przez te miejscowości dzieli sąsiadów na 6 różnych wsi. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że chyba ktoś przekłamał i nie pamięta co 
było na komisji. Odczytała fragment treści wyciągu z komisji  Gospodarki Budżetu i 
Rolnictwa 
 „Komisja zaopiniowała pozytywnie utworzenie okręgów 1 mandatowych w Mogielnicy oraz  
przeniesienie sołectwa Odcinki Dylewskie do okręgu  wyborczego nr 5 Głosowano: Za- 4 
głosy, Przeciw 0- głosów , Wstrzymujący się – 1 głos” Stwierdziła że jest to bardzo dobra 
decyzja. Następnie odczytała dalszy fragment z wyciągu „ Komisja zaopiniowała negatywnie 
przeniesienie sołectwa Stryków do okręgu wyborcze nr 7 Głosowano: Za – 1 głos, Przeciw – 
4 głosy, Wstrzymujących się – 0 głosów”. Zapytała przewodniczącego komisji jak 
przebiegała dyskusja. Zapytała również kto wnioskował za przeniesieniem Strykowa? 
 
   Pan Grzegorz Michalski odpowiedział, że za przeniesieniem Strykowa wnioskował Pan 
Krzysztof Wrzosek . 
 
Głosowano: 
 
Za- 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
Nieobecny – 1 głos 
 

Ad.15 Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkowej 
w Radomiu. 

 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich poinformował, iż protokół pokontrolny odczyta 
Burmistrz i od razu będzie każde zalecenie wyjaśniał. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że raz na cztery lata przyjeżdża kontrola do urzędu i wyszykuje 
nieprawidłowości jakie maja miejsce. Dzięki kontroli ma dobry obraz pracy całego urzędu. 
Dodał również że ta kontrola ze wszystkich jakie były za jego kadencji  wskazała najkrótszą 
listę zaleceń po czym zaczął odczytywać protokół pokontrolny. 
 Pierwsze zalecenie dotyczyło wykazu jednostek organizacyjnych stanowiących załącznik nr 
3 do statutu Gminy i Miasta Mogielnica pominięto samorządową jednostkę kultury 
nadzorowaną, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Poinformował, że na dzisiejszej sesji 
została podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie. Stwierdził że to 
zaniedbanie wynika z pracy byłego Sekretarz Pana Marka Ścisłowskiego i wyjaśnił dlaczego. 
Odczytał że w odpowiedzi na to zalecenie został przygotowany projekt uchwały który 
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wprowadzi do statutu zapis o Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i zostanie przedstawiony 
Radnym na najbliższej sesji co dzisiaj zostało poczynione. 
Burmistrz odczytał kolejne zalecenia dotyczące od nr 2 do nr 4  jak również wyjaśnienia do 
nich i wskazał osobę odpowiedzialną za ten zakres tj. Panią Małgorzatę Pszczółkę. 
Burmistrz odczytał zalecenie nr 5 i odpowiedź do niego po czym Pani Emilia Kępka 
powiedziała że nie wie czy to ma sens bo to niewiele nam to daje. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że to dużo daje, zaproponował aby posłuchać i porównać z 
tym co było cztery lata temu. 
 
Pani Emilia Kępka stwierdziła, że trzeba by wiedzieć co było cztery lata temu. 
 
Pan Bogdan Sawicki odpowiedział, że można wejść na stronę RIO i poczytać. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że zaczął czytać protokół ponieważ nie ma nic do ukrycia i 
poinformował że wszyscy zainteresowani mogą otrzymać kserokopie protokołu. 
Poinformował, że cztery lata temu Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała go do komisji 
orzekającej naruszenie dyscypliny finansów publicznych, po rozpatrzeniu spraw stwierdziła, 
że Burmistrz nie zawinił. Powiedział że dzięki kontroli ma niezbędny przegląd pracy urzędu. 
Wspomniał że na posiedzeniu Rady padło pytanie dlaczego został odwołany Pan Marek 
Ścisłowski z funkcji Sekretarza i powiedział że miało to związek z zaniedbaniami jakie były. 
Podkreślił, że obecna Pani Sekretarz realizuje to czego poprzedni Pan Sekretarz  nie 
realizował. Ustawa o pracownikach samorządowych mówi że pracownik zatrudniony po raz 
pierwszy powinien przejść służbę przygotowawczą. Pan Sekretarz przez 14 lat nie 
przygotował żadnej służby przygotowawczej dla pracownika a reguluje to ustawa. Powiedział 
że czekał na wynik kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej żeby nie było że Pan Burmistrz  
z jakiegoś powodu odwołał Sekretarza tylko ze względu na niekompetencje które wynikały 
chociażby z braku oceny pracowników co reguluje ustawa. Poinformował że Protokół 
pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej jak również wyjaśnienia do zaleceń zostaną 
umieszczone na stronie bip Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy. Poinformował o odbytym 
spotkaniu z pracownikami na temat kontroli, na którym podziękował pracownikom za 
sprawny przebieg kontroli bo dzięki temu podczas kontroli przebywał na 14 dniowym 
urlopie. Wyróżnił wkład pracy Pani Skarbik ponieważ była to jej pierwsza kompleksowa 
kontrola na stanowisku Skarbnika. Dodał również że Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy 
funkcjonuje dobrze z czego nie wszyscy mogą być zadowoleni. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich zapoznał się z protokołem pokontrolnym, Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie. Powiedział że proponuje wszystkim osobom 
zainteresowanym udostępnienie kserokopii tego protokołu. 
 
   Pan Bogdan Sawicki zaproponował aby razem z wystąpieniem pokontrolnym zamieścić 
listę osób które udzielały odpowiedzi na zalecenia. 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział, że taka informacja nie zostanie zamieszczona lista z 
nazwiskami, a po szczegółowe informacje zaprasza do gabinetu Burmistrza. 
 
   Pan Bogdan Sawicki zgłosił wniosek o udostępnienie jemu listy z nazwiskami osób 
odpowiadających na zalecenia. 
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Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział że pod wszystkimi odpowiedziami podpisał 
się Burmistrz. 
 
   Pan Bogdan Sawicki zapytał czy Burmistrz udzielał odpowiedzi na wszystkie 38 zaleceń? 
Powiedział, że che zamieścić  listę osób w Internecie które odpowiadały na konkretne punkty, 
które były winne tych zaniedbań. Zapytał czy ma napisać oficjalne pismo. 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział że żeby nie pominął niczego co Pan Sawicki wyartykułował to 
najlepiej napisać pismo i dostanie Pan odpowiedź. 
 
  Pan Grzegorz Michalski powiedział, że odczuwa iż niektórzy radni chcą aby rozpocząć 
dochodzenie więc może należy skierować wniosek do Komisji Rewizyjnej. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że są zalecenia pokontrolne i odpowiedzi 
na nie więc nie widzi potrzeby kierowania wniosku do Komisji Rewizyjnej. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że Pan Bogdan Sawicki złoży pismo i dostanie 
odpowiedź na nie. Zaproponował aby na tym zakończyć ten temat. 
 
Pani Emilia Kępka zapytała czy dobrze zrozumiała, że chodzi o nazwiska osób które 
zawiniły?. Dodała że dzisiaj na sesji padły już nazwiska więc nie widzi problemu aby taką 
listę udostępnić. 
 
Ad. 16 Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
 
   Pan Burmistrz poinformował o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, która 
odbędzie się w dniach 5 i 7 listopada 2012 r. Poprosił o przekazanie tych informacji jak 
również powiedział o informowaniu mieszkańców poprzez stronę internetową i system 
powiadamiania mieszkańców. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że na sesji był poruszany temat pracy 
lekarzy w naszym SPZOZ. Wypowiedziała się pozytywnie o pracy Pana Gralca i 
podziękowała mu za zaangażowanie w sprawę jej rodziny. Powiedział że ma złe 
doświadczenia z oddziałem neurologicznym  szpitala w Grójcu o czym będzie pisała na 
stronie klubu. Podzieliła się również pozytywną opinia dotyczącą pracy doktora Frączka. 
Podziękowała panom z Pogotowia Ratunkowego za wkład pracy dla jej rodziny jak również 
podziękowała paniom pielęgniarkom a w szczególności Pani Mirosławie Rutkowskiej. 
 
   Pan Burmistrz podziękował Pani Alfredzie Kośce za półroczną pracę na Kompleksie 
Sportowym w Mogielnicy  finansowaną z programu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu. 
 
   Pani Alfreda Kośka powiedziała, że na oddziale neurologicznym w Grójcu leżała jej matka 
a lekarzem prowadzącym był Pan Gralce i było super. Podziękowała również Pani Urszuli 
Matysiak oraz Pani Małgorzacie Pszczółce dobre traktowanie jej matki, emerytki która 
pracowała w szkole w Brzostowcu. 
 
   Pan Bogdan Sawicki zapytał o sąd konkursowy który powołał Burmistrz 28 września na 
rozstrzygnięcie konkursu na twórcze prace projektowe do opracowania koncepcji stanowiącej 
podstawę do wykonania projektu budowlanego wykonawczego budynku Urząd Gminy i 
Miasta w Mogielnicy. W sądzie konkursowym jest 5 osób a 3 osoby są jemu nie znane. 
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Następnie jest to na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych załącznik nr 35 
Pana Burmistrza w którym nie ma ani słowa o sądzie konkursowym co przypomina mu 
sytuację sprzed prawie dwóch lat jak na podstawie zarządzenia tworzącego nowe miejsce 
pracy Pan Burmistrz zwolnił pracownika. Na podstawie Zarządzenia nr 35 w regulaminie 
udzielania zamówień publicznych nie ma nic na temat sądów konkursowych więc zapytał o 
co chodzi? 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział, że Gmina ma wykupioną działkę na rogu ulicy Dziarnowskiej 
i Rynek. Na posiedzeniu komisji budżetowej podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do prac 
projektowych pod budowę Urzędu Gminy, ponieważ tam gdzie funkcjonuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej i  pozostałe wydziały trudno nazwać to Urzędem Gminy. Został ogłoszony 
konkurs na prace twórczą na koncepcję elewacji zewnętrznej budynku  rozwiązaniem 
funkcjonalnych pomieszczeń w środku. Do tego byli potrzebni specjaliści, wpłynęło pięć prac  
i komisja która jest nazywana sądem konkursowym pracuje nad wyborem propozycji. Jeżeli 
dojdzie do rozstrzygnięcia ogłoszę Państwu, a z tych prac zrobimy wystawę aby można się 
zapoznać jakie były propozycje. Jeżeli firma znajdzie akceptacje i zajmie pierwsze miejsce 
dostaje jako gratyfikację zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych umowę na 
wykonanie projektu budowlanego. Za zajęcie 2 miejsca jeżeli się nie myli jest nagroda 2 
tysiące złotych a za 3 miejsce 1 tysiąc złotych. Pozostałe prace nie dostają nic. Opracowanie 
koncepcji budynku i wkomponowanie tego w całość poleciliśmy specjalistom. Sprawa jest o 
tyle trudna ponieważ centrum jak również ratusz wpisany jest do rejestru zabytków stąd w 
składzie komisji jest Pan Mark Figiel dyrektor delegatury konserwatora zabytków w 
Radomiu, jak również inni którzy znają się na budownictwie i ich zadaniem będzie 
rozstrzygnąć ten konkurs. Czy dojdzie do rozstrzygnięcia nie wiem, prace nadal trwają. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że słyszał iż na pierwsze podpisywanie aktu notarialnego 
dotyczące targowiska które nie jest naszą własnością nie doszło do podpisania a dzisiaj ma 
być podobno podpisywanie. Gdyby nie doszło do podpisania Rada mogłaby się zastanowić 
nad ewentualnym kupnem targowiska. 
Poinformował Radę i sołtysów poinformował, iż” 4 października ogłoszono wyrok w mojej 
sprawie. Sąd nakazał przywrócić mnie do pracy tym samym uznał moje kwalifikacje, uznał 
bezpodstawne roszczenia dyrekcji szkoły, nakazał zapłacić za czas nieobecności w pracy i 
niecałe 2,5 tyś zł nakazał zapłacić szkole czyli nam. Wyrok miał się uprawomocnić 25 
października. Ostatniego dnia na odwołanie Pan dyrektor napisał wniosek o wyrok z 
uzasadnieniem co spowoduje przedłużenie mojego nie przychodzenia do pracy i 
uprawomocnienia wyroku o jakieś 2, 3 a może 4 miesiące. Nie da się tego wyroku zmienić bo 
tam było wszystko źle więc wyrok będzie utrzymany a przez to że dyrekcja gra na zwłokę 
będzie musiała za to zapłacić bo teraz płaci innym nauczycielom za te lekcje które ja 
powinienem mieć średnio 3 tyś miesięcznie. Następnie będzie musiała zapłacić mi i to z 
procentami po czym zwrócił się do komisji budżetowej z pytaniem kto za to zapłaci?. 
Stwierdził że ktoś na to pozwolił. Pan Burmistrz jako osoba nadzorująca pracę dyrektorów 
szkół zezwolił na wysłanie wniosku o wyrok z uzasadnieniem. Pan Przewodniczący Rady 
Miejskiej mimo tego że dowiedział się od Sądu oficjalnie że wywala się radnego z pracy bez 
wiedzy Rady Miejskiej nie zareagował, Pan Zastępca Rady Miejskiej również nie zareagował. 
Postawił wniosek że należy osoby odpowiedzialne za błędne decyzje dyrektora szkoły czyli 
tych trzech Panów obciążyć kosztami sądowymi na sam koniec za jakieś parę miesięcy. 
Będzie dwa miesiąca pisanie uzasadnienia, pół miesiąca na apelację i tak dalej więc koło 
lutego , marca sprawa się może skończy. Na razie mam przedłużone wakacje na nasz koszt. 
Poprosił o przegłosowanie wniosku”. 
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   Pan Burmistrz poprosił sołtysów i przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych o 
pozostanie po sesji ponieważ jesteśmy na etapie przed tworzeniem budżetu na rok 2013. W 
związku z tym chciałby zebrać wszystkie wnioski jakie Państwo proponujecie w budżecie jak 
równie przedstawi to co jest na etapie opracowanie dokumentacji. Poinformował ze spotkanie 
ma być w formie dyskusji i zaprasza na nie tylko sołtysów i przewodniczących zarządów 
komitetów osiedlowych. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że Burmistrz stawia radnych w dziwnym 
świetle ponieważ w listopadzie będziemy dyskutować nad budżetem, dlatego uważa że sołtysi 
i radni powinni zostać ponieważ te sprawy są bardzo poważne i jawne. Uważa że priorytetem 
jest wybudowanie wodociągu we wsi Dylew ponieważ od kilkunastu lat jest poruszany ten 
temat. Stwierdziła że jest wiele inwestycji do wykonania na Gracjanowie, Odcinkach 
Dylewskich i Jastrzębi Starej dlatego będzie chciała zostać na spotkaniu. 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział że jako gospodarz spotkania zaprasza tylko sołtysów i 
przewodniczących komitetów zarządów osiedlowych. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że został skierowany wniosek formalny o 
obciążenie kosztami sądowymi Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Zapytał czy  był w sądzie świadkiem? czy też 
oskarżycielem? Bo nie wie dlaczego jest kierowany taki wniosek. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że na jednej z poprzednich sesji Pani Babska-Jakubczak 
zapytała Burmistrza kto mieszka w szkole w Michałowicach. Pan Burmistrz powiedział że nie 
wie i odesłał ją do Pani dyrektor, a wie że to Pan Burmistrz na telefon załatwił osobie 
mieszkanie w Michałowicach, więc Pan Burmistrz wiedział i skłamał. Pan Burmistrz 
nadzoruje pracę dyrektorów. Stwierdził iż zwracał się do Panów (Burmistrza, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej) abyście 
zareagowali na bezprawne działania dyrekcji. Dyrektor robił swoje Burmistrz nie reagował, 
Przewodniczący Rady nie reagował jak mu radnego wyrzucają z pracy bez jego wiedzy, 
zastępca przewodniczącego również. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że Pan Bogdan Sawicki mija się z prawdą 
ponieważ na komisji oświaty i komisji budżetowej na której byli radni tłumaczył Pan swoją 
sytuację a Dyrektor swoją. Zapytał się po co stawia Pan wniosek formalny żebyśmy 
finansowo odpowiadali skoro nie jesteśmy stroną? 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że chodzi o błędy Burmistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że z tą sprawą należy pójść do Sądu i jeżeli 
zostanie skazany Chmielewski, Zawalich, Wilewski czy też Rada Miejska to wtedy za to 
odpowiemy. Stwierdził że nie widzi sensu dalszego ciągnięcia tego tematu. 
 
Pan Bogdan Sawicki stwierdził że nie otrzymał prawa głosu. 
 
Ad.17 Sprawy Mieszkańców 
 
Pani Jolanta Radzimirska  zapytała czy na sesji będziemy omawiać zwolnienie każdej osoby 
w Gminie? 
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Pani Małgorzata-Babska Jakubczak powiedziała, że radnego tak. 
 
Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział, że on Pana Sawickiego nie zwalniał. 
 
  Pan Grzegorz Michalski powiedział, że Pan Sawicki był stroną i Pan Dyrektor. Sprawa ta 
jest sprawą cywilną, przekazał Pan wynik jej i czy radni i sołtysi chcieli to wiedzieć to jest ich 
indywidualna sprawa. Podkreślił że nie po to się spotykamy na sesji aby omawiać tylko Pana 
sprawy. Dobrze jest, że o tej sprawie Pan informuje ale nie ma sensu by poświęcać godzinę 
czasu sołtysów i radnych zamiast zająć się innymi merytorycznymi sprawami. 
 
  Pan Sawicki zwracając się do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 
powiedział, że Pan jest osobą która ma dbać o budżet Gminy a przez te bezsensowne 
posunięcia w stosunku do mnie Gmina już straciła około 7-9 tysięcy złotych a będzie jeszcze 
więcej. Wygrałem sprawę a teraz szukam winnych zmniejszenia budżetu Gminy o 
bezsensownie wydane pieniądze. 
 
   Pan Grzegorz Michalski powiedział, że z jego punktu widzenia Pan( Sawicki) jako osoba 
mądra i wykształcona  gdyby skupił się na działaniu na rzecz mieszkańców a nie skupianiu 
się na swoich sprawach i na kwestii polemiki co Pan Burmistrz zrobi źle a co dobrze zrobił by 
Pan dużo wiele więcej rzeczy niż Pan robi. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że dwa lata temu na komisji gdzie rozpatrywane były 
arkusze organizacyjne szkół zwrócił uwagę, że dyrekcja ma strasznie dużo godzin 
nadliczbowych a nauczyciele mają gołe etaty. Pan Burmistrz mi zarzucił, że jak byłem 
zastępcą miałem też bardzo dużo, to jest nieprawdą mogę przedstawić dowody, Miałem w 
normie ilość godzin. Przez to że wystąpiłem z wnioskiem o zmniejszenie ilości godzin Pan 
Wasiak dał bezpodstawny wniosek o wyrzucenie mnie z szefa komisji oświaty. Próbowałem 
coś robić dla ludzi zostałem wyrzucony z szefa komisji oświaty. W tym roku ponowiłem 
sprawę, że dyrektorzy mają po dwa etaty, zostałem zwolniony z pracy. Moja walka o innych 
skończyła się tym że zostałem wyrzucony z szefa komisji oświaty i próbuje się mnie zwolnić 
z pracy. Wy robicie bardzo dużo żeby mnie wyrzucić z pracy. 
 
   Pan Grzegorz Michalski stwierdził że nie powiedział do Pana Sawickiego że nic nie robi 
tylko, że gdyby Pan się skupił na rzeczach mogłyby coś przynieść dla mieszkańców na pewno 
przyniosły by dużo lepszy efekt. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała że czeka na zakończenie sprawy radnego 
Sawickiego i potem chciałaby otrzymać od księgowej faktury i informację ile gminę 
kosztowały sprawy związane z Panem Sawickim, ile kosztowało zatrudnienie na jego miejsce 
nauczycieli, czyli całe koszty jakie były z tym związane. Stwierdziła że Pan Sawicki jako 
informatyk jest lubiany i ceniony przez młodzież  oraz że młodzież straciła więcej niż my 
pieniędzy, po prostu straciła wiedzę. 
 
   Pani Marianna Dembowska poprosiła Pan Grzegorza Michalskiego o to aby udzielił 
odpowiedzi na informację na temat wszczętego dochodzenia dotyczącego gróźb pozbawienia 
życia Pani Marianny Dembowskiej. 
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   Pan Grzegorz Michalski odpowiedział, że Pani Marianna Dembowska była na ostatniej 
komisji budżetowej gdzie prosiła Pana Burmistrza o przyznanie lokum mieszkalnego dla niej, 
a takiego lokum nie ma. 
 
   Pani Marianna Dembowska powiedziała, że przepisała majątek na córkę a teraz jest bez 
dachu nad głową. Powiedziała żeby ją gdzieś umieścić a niech córka za to płaci. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich opisał sytuacje Pani Marianny Dembowskiej  jak 
również poinformował o tym co zostało poczynione aby Pani Marianna Dembowska mogła 
mieszkać u siebie w domu. 
 
   Pan Burmistrz opisał sytuacje jaka była z wynajmowanym mieszkaniem przez Panią 
Dembowską i propozycji jaką złożył właściciel wynajmowanego lokalu. Wyjaśnił że Pani 
Dembowska nie che skorzystać z proponowanej jej pomocy a nie ma możliwości aby 
umieścić Panią Dembowska w DPS ponieważ jest rodzina która ma obowiązek opiekować się 
nią i w akcie notarialnym ma zapisane mieszkanie. 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że sprawa Pani Dembowskiej ciągnie się od kilku lat , 
córka proponowała aby mama wróciła do domu ale Pani Dembowska nie chce tam wrócić 
tylko prosi o przyznanie jej mieszkania. 
 
  Pani Dembowska powiedziała, że się boi wrócić do domu w którym mieszka córka, 
ponieważ była bita. 
 
Pani Alfreda Kośka zapytała o kurs dotyczący oprysków. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odpowiedział kto organizuje kursy chemizacyjne i 
wyraził nadzieję że jeżeli będzie dużo chętnych to któraś z firm być może zorganizuje 
bezpłatne szkolenie. 
 
   Pani Alfreda Kośka zapytała o dojazd do żwirowni w Ługowicach, ponieważ są obawy o 
popsucie asfaltu. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że rozmawiał z sołtysem, pracownicy dokonali kontroli i 
wykonali dokumentację fotograficzną i zostanie zgłoszone to do Urzędu Marszałkowskiego, 
że jest próba otwarcia kopalni a nie ma na to koncesji. Firma jeździ po działce która jest 
własnością wspólnoty a wspólnota nie wyrazi zgody na przejazd. 
 
   Pani Dembowska powiedziała, że jeżeli otrzyma gwarancje że jej córka nie będzie biła to 
wróci do domu. 
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak  powiedziała, że śledzi historię Pani Dembowskiej od 
dwóch kadencji. Powiedziała że prawnie Przewodniczący na rację ponieważ ma zapisane 
mieszkanie i gdyby była normalne relacje matka- córka to było by wszystko w porządku, ale 
skoro Pani Dembowska przynosi pisma z Policji, Sądów i Prokuratury rada powinna zająć się 
tą sprawą.  
 
   Pan Przewodniczący Jarosław Zawalich zapytał Panią Małgorzatę Babską-Jakubczak czy 
udało jej się w jakiś sposób pomóc Pani Dembowskiej bo takie padały deklaracje. 
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   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że ma trudną sytuację rodzinną ale jeżeli 
nic się nie uda zrobić w sprawie Pani Dembowskiej to zaproponuje jej budynek gospodarczy 
położony obok domu  jej mamy. 
 
Pan Jan Dudek zapytał czy jest prawdą, że została sprzedana targowica? 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział że Spółdzielnia Handlowo-Rolicza 
sprzedała plac targowy chyba za około milion złotych. Gmina proponowała wykupienie placu 
za 300-400 tyś. złotych. 
 
   Pani Emilia Kępka powiedziała, że w sytuacja Pani Dembowskiej nie jest tylko winna córka 
ale wina leży najprawdopodobniej po dwóch stronach. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że się nie odzywał w sprawie Pani Dembowskiej żeby 
ją ochronić w walce o mieszkanie które niesłusznie che Pani uzyskać w Mogielnicy. 
Opowiedział o sytuacji w jakiej znajdowała się Pani Dembowska, dodał również że Pani 
Dembowska ma zagwarantowane mieszkanie w Otalążce, miała zaproponowane mieszkanie 
w Borowym a mimo to che wymóc na Burmistrzu i Radzie przyznanie mieszkania w 
Mogielnicy. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołował    Sekretarz obrad  Przewodniczący obrad 


