Protokół Nr 9/2015
z posiedzenia
IX Sesji Rady Gminy Mogilany
w dniu 25 czerwca 2015 roku

IX Sesja Rady Gminy Mogilany rozpoczęła się o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy
Mogilany. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Mogilany Grzegorz Stokłosa. W sesji
wzięło udział 14 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący
Rady Gminy Mogilany stwierdził quorum, które jest niezbędne do prowadzenia obrad i umożliwia
przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Porządek sesji
został państwu radnym doręczony z zawiadomieniem o dzisiejszej Sesji Rady Gminy. Wpłynęła
autopoprawka Wójta Gminy Mogilany do punktu IV. 6. zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok, spowodowana rozbudową podstawy prawnej, państwo
ją otrzymali, wprowadzam ją do porządku dzisiejszych obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma
uwagi, lub wnioski do porządku obrad? Nie ma. Dziękuję.
Proponowany porządek obrad:
I.

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Mogilany.

II.

Informacja Wójta Gminy Mogilany.

III.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.

IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1. Rezolucji w sprawie utworzenia drugiego oddziału w Szkole Podstawowej w Konarach,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mogilany za rok 2014,
3. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za rok 2014,
4. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy
Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku,
5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2015 – 2023,
6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok.
7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2014,
8. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za
2014 rok.
9. zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mogilany,
10. utworzenia programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia
dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Mogilany w zakresie zwiększania szans
edukacyjnych,
11. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
12. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany,
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13. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora
Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę,
14. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora
Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę,
15. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora
Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę,
16. powołania Zespołu do spraw wyboru ławników oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników,
17. powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach,
18. zmiany Uchwała Nr XXII/159/2008 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2008 r. w
sprawie: wysokości i zasad przyznawania diet w formie miesięcznych ryczałtów Sołtysom w
Gminie Mogilany,
19. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mogilany.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Wolne wnioski.
Do pkt. I. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Mogilany.
Przewodniczący rady – wobec tego, przechodzimy do pkt. I. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady
Gminy Mogilany. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tej sprawie. Proszę p. radna Nowicka.
Radna Joanna Nowicka – chciałam prosić, aby protokół został zatwierdzony z wyłączeniem jawności
Załącznika nr 2, tj. list, przeczytany przez jedną z radnych na sesji.
Przewodniczący rady Grzegorz Stokłosa – poddaje wniosek pod głosowanie. Kto z państwa radnych
jest „za” wyłączeniem z jawności protokołu Załącznika nr 2 do protokołu, proszę o podniesienie ręki
– 7 osób. Kto jest „przeciw”? 0. Kto się „wstrzymał”? 2 osoby się wstrzymały, pozostałe osoby nie
głosowały 5, oraz 1 osoba nieobecna. Przechodzimy do głosowania nad protokołem z VIII Sesji
wraz z wyłączeniem jawności załącznika nr 2, który przed momentem został przegłosowany. Kto z
państwa radnych jest, „za” przyjęciem protokołu? 8. Kto jest, „przeciw”? 0. Kto się „wstrzymał” ? –
6 głosów „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała, jest nieobecna.
Do pkt. II. Informacja Wójta Gminy Mogilany.
Wójt Piotr Piotrowski – dzień dobry państwu, sprawozdanie trochę dłuższe, bo od okresu 30
kwietnia do dnia dzisiejszego, tj. 25 czerwca, rozpoczynam tradycyjnie z przedstawieniem spotkań
poza godzinami pracy: 18 maja – zebranie wiejskie we Włosani. 19 maja – walne zabranie Lokalnej
Grupy Działania, czyli LGD. 20 maja – spotkanie dyrektorów szkół z radnymi. Spotkanie w
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotyczące powrotu do rozmów dotyczące wiaduktu ul.
Zadziele i ul. Widokowa w Gaju. 21 maja – uczestnictwo w obradach Komisji Rewizyjnej w
związku ze złożoną skargą na mnie przez Przewodniczącego Rady Gminy na działanie Wójta, w tym
samym dniu 21 maja o godz. 18.00 spotkanie dla mieszkańców dotyczące fotowoltaiki. 22 maja –
uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Mogilanach. 24 maja – XVI Majówka
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w Mogilańskim Dworze. 29 maja – o godzinie 18.00 wizyta w szkole amerykańskiej w Lusinie, na
rozdanie dyplomów absolwentom, a o godz. 20.00 Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w
Lusinie. 30 maja – Dzień Dziecka w Mogilańskim Dworze oraz Majówka u Św. Rity we Włosani.
31 maja – Piknik Rodzinny w Chorowicach. 1 czerwca – Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w
Libertowie. 8 czerwca – zebranie Straży Pożarnych w celu omówienia zabezpieczenia trasy wyścigu
kolarskiego. 10 czerwca – byłem w Warszawie gdzie odbierałem tytuł i nagrodę „Srebrnego
Promotora Orłów Agrobiznesu i Przedsiębiorczości”. 14 czerwca – Piknik Rodzinny w Szkole
Podstawowej we Włosani. 17 czerwca – walne zebranie Lokalnej Grupy Działania w Radziszowie.
20 czerwca – w sobotę odbyły się zawody strażackie w Borku Szlacheckim, od godz. 9.00 do
późnych godzin popołudniowych. 21 czerwca – niedziela, spotkanie, Festyn we Włosani. 24 czerwca
– w dniu wczorajszym spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Konarach, spotkanie
miało dotyczyć II oddziału, na spotkanie przybyło 3 rodziców, wśród tych rodziców 1 radny był.
Wniosek no albo rodzice nie są zainteresowani II oddziałem, albo po prostu; albo pana olali – zgadza
się, racja. Teraz jeśli chodzi o 20 czerwca gdzie były zawody strażackie w Borku Szlacheckim pan
Przewodniczący pozwoli, że teraz wręczę puchary, ponieważ w czasie zawodów było oberwanie
chmury i nie było możliwości tradycyjnie, jak co roku wręczyć tych pucharów tam na miejscu,
zawsze było praktykowane, że to na tym stadionie były wręczane puchary, czy panie
przewodniczący mogę w takim układzie.
Przewodniczący rady – tak proszę panie wójcie.
Wójt – (wręczenie pucharów) OSP w Bukowie za zajęcie I miejsca w „Gminnych zawodach
sportowo-pożarniczych” II miejsce OSP w Konarach, III miejsce OSP Mogilany, IV miejsce OSP
Włosań, jeszcze były 2 młodzieżówki, jedna z Konar druga z Włosani, I miejsce dla Młodzieżowej
Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach, II miejsce Włosań, życzymy dalszych sukcesów
Strażom Pożarnym na następnych zawodach, w swoim sprawozdaniu przechodzę do pozostałych
informacji, wniesiono skargi na Wójta, grupa radnych, ośmiu. Pierwsza dot. poprawności powołania
Komisji konkursowej na dyrektora SP ZOZ w Mogilanach, odpowiedz Organu Nadzoru Prawnego
jest, że wójt postąpił według prawa i powołanie komisji było poprawne, na tą odpowiedz grupa
radnych złożyła pismo do Prokuratury Kraków – Podgórze, więc na razie czekamy na wyniki
prokuratury, druga skarga dot. konfliktu między siedzibą KBS a Urzędu Gminy, tutaj Nadzór
Prawny tak samo dał odpowiedz, że wszystko jest w porządku, ponieważ tak Krakowski Bank
Spółdzielczy jak i Urząd Gminy Mogilany działają na terenach, które są ich własnością, posiadają
własne liczniki wody, prądu tak, że nie ma tu konfliktu, również niema konfliktu jak to było
nazwane „rodzinnego”, że żona wójta jest dyrektorem w banku, żaden taki konflikt nie występuje,
Bank jest odrębną instytucją. Wpłynęła również nowa skarga teraz na Wójta do Wojewody też od
powyższych radnych jest ona w trakcie rozpoznawania w dniu wczorajszym udzieliłem pełnych
wyjaśnień do Wojewody na piśmie, w tej skardze było postawione 10 zarzutów. Wpłynęło do
Urzędu Gminy między 5 a 19 czerwca, wpłynęło 43 wnioski od Stowarzyszenia Mieszkańców
Mogilany, a w sumie wpłynęło w trybie informacji publicznej 109 zapytań, jesteśmy w trakcie
odpowiadania na każde pytanie. W dniu 22 czerwca otrzymaliśmy pozwolenie na budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla miejscowości Gaj etap – I, zostały zakończone
prace dot. punktów wydawania posiłków w szkołach, punkty te są odebrane teraz trzeba program
unijny wprowadzić w życie od 1 września. Punkty te miały miejsce w następujących szkołach:
Konary, Mogilany, Buków, Gaj, Libertów. Również na wniosek dyrektorów szkół i mieszkańców,
rodziców, wprowadzone zostały dodatkowe liczby godzin do świetlic, to będzie tutaj na tej sesji
przez radnych głosowane. I teraz tak, p. dyrektor z Konar o 19 godz. pisała, więc 19 godz. jest.
Lusina 10 godz. jest, Włosań 8 godzin. Przechodząc do inwestycji, zakończyliśmy rozbudowę i
przebudowę Przedszkola w Libertowie, został jeszcze jeden odbiór w dniu jutrzejszym, jest odbiór
Sanepid-u. Następnie zakończono prace związane z czyszczeniem rynien na budynkach
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komunalnych: szkoły, przedszkole, Urząd Gminy. W piątek 29 maja rozstrzygnięto przetarg na
wykonanie przebudowy dróg gminnych. Kanalizacja Włosań etap II, dokonano wszystkich
niezbędnych odbiorów. Ogłoszono również przetarg na przebudowę ul. Zgodnej i Borowej w
Libertowie. Podpisano umowę na budowę chodnika przy ul. Zakopiańskiej, termin wykonania
przypominam jest do 31 lipca tego roku, również uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji
sanitarnej na ul. Wesołej, Widokowej, Pogórze, Sportowców w Libertowie. Jeśli chodzi o Bazę
Usług Komunalnych wykonano następujące rzeczy, dla ogólnie dla gminy. Drogi gminne.
Wykoszono, koszenie poboczy dróg gminnych w Brzyczynie w Bukowie w Chorowicach, Konarach,
Kulerzowie, Libertowie w Gaju i w Mogilanach. Skawina … zamontowano bramkę ogrodzeniową
plus malowanie. Zakończyła się akcja sprzątania przystanków MPK w sumie tych przystanków
zostało posprzątanych 75. Jakie prace BUK wykonał dla ZEAS-u: w szkole w Mogilanach
zamontowano bramkę ogrodzeniową, w szkole we Włosani usunięto usterkę wycieku wody, w
szkole w Bukowie wykonano remonty w punkcie wydawania posiłków. Jeśli chodzi o Libertów ul.
Św. Floriana przebudowano uszkodzony przepust. W Mogilanach: Park, wykonano prace koszenia
traw, porządkowe obcinania gałęzi, grabienie liści, rozkładanie sceny na Majówkę tradycyjną
Mogilańską. Ulica Podedworze, Południowa, wyczyszczono korytka, obcięto gałęzie, oraz
wykoszono pobocza. Ulica Mogilańska i Akacjowa również wyczyszczono korytka, obcięto gałęzie.
Ulica Dębowa osadzono przepust oraz obrano rów. W Rynku wycięto krzaki, zebrano śmieci od
strony spółdzielni. Przepompownia na Parkowym Wzgórzu, podłączono pompę i regulację
sterowania. Ulica Rzymska, Górska, Mogilańska, Łobzowska, Żary, wyczyszczono korytka. Ulica
Dębowa osadzono akodron 30 x 20 ∙ 1000. Ulica Akacjowa wykoszono trawę, obcięto gałęzie oraz
obrano rów. Ulica Skrzyszów, osadzono akodrony 30 x 20 ∙ 1000. Gimnazjum, mówimy o tej
budowie wstrzymanej, wykoszono trawę od strony Parkowego Wzgórza, zrobiono bieżące porządki.
Ulica Parkowa i Rynek, osadzenie znaków drogowych. Jeśli chodzi o Kulerzów, Dom Ludowy
wykonano prace remontowo malarskie. Jeśli chodzi o Konary, droga gminna za szkołą, obrano rów i
obecnie są już ułożone korytka kolejowe, utwardzono pobocze, wykoszono również boisko przy
szkole. Jeśli chodzi o Gaj, Zespół Szkół w Gaju, SP Libertów, remont instalacji elektrycznej w
punktach wydawania posiłków, tu były dwie inwestycje i w Gaju i Libertowie. Jeśli chodzi o LKS
Gajowianka, wykoszono trawę w okolicach boiska sportowego. Droga gminna Dąbrowy,
przetransportowano kamień i obrano rów, te prace już są na ukończeniu. Lusina, Gaj wykoszono
ścieżkę od pętli autobusowej do ul. Kościelnej. Włosań ul. Łobzowska wykonano szalowanie zalanie
betonem murków czołowych oraz utwardzenie tłuczniem na przystankach autobusowych. Jeśli
chodzi o Brzyczynę droga gminna Mirkówki, usunięto z pasa drogowego niebezpieczne kwietniki.
Obecnie proszę państwa BUK rozpoczyna akcję w czasie wakacji prac, które zostały zaplanowane z
dyrektorami szkół i BUK przenosi się po kolei do szkół tak, żeby przed 1 września prace były
zakończone i budynki zostały oddane w bezpiecznym stanie do użytku uczniom. Informacja
międzysesyjna z referatu Rozwoju Lokalnego, informacja od 29 maja do 23 czerwca. Wniosek pn.
„Nasze miejsce, nasza świetlica” – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kulerzowie
realizowany w ramach PROW małe projekty, został rozliczony i na konto Gminy wpłynęły
dofinansowania w wysokości 22 308,65 zł. Trwa realizacja projektu pn. „Już dzisiaj urzędy jutra w
Małopolsce” uruchomiono potwierdzanie profilu zaufanego. Trwa realizacja projektu pn. „Razem
Blisko Krakowa – Zintegrowany Rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Opracowana
została Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego trwają prace nad Subregionalnym Systemem
Analiz Samorządowych, narzędzie ma służyć bieżącemu monitorowaniu Strategii Gminy oraz
Strategii Zintegrowanych Obszaru Funkcjonalnego. Trwa Realizacja programu wzmocnienie
mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
jako realizatorami zadań publicznych. Trwają prace nad opracowaniem planu gospodarki
niskoemisyjnej w ramach działań stowarzyszenia Metropolia Krakowska, czyli to popularne ZIT.
Zaktualizowano fiszki projektowe zgodnie z założeniami szczegółowego opisu osi priorytetowej
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uchwałą zarządu WFOŚiGW w Krakowie
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przyznana została dotacja w wysokości 10 500, to jest 50 % kosztów kwalifikowanych zadania na
realizację projektu pn. „Zakup odzieży ochronnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Mogilany”. Jeśli chodzi o ZEAS, stypendia szkolne, zasiłki szkolne. 18 maja wydano
134 decyzje przyznające stypendium szkolne dla dzieci na rok szkolny 2014/2015. Dzisiaj
rozpocząłem te stypendia wręczać w gimnazjum w Mogilanach, już są wręczone, jutro od godz. 9.00
po kolei po szkołach będę przejeżdżał, dlatego prośba do dyrektorów, jak mnie zobaczycie to żeby
oddać głos, bo w ciągu godziny muszę wszystkie szkoły przejechać. Stypendia na ogólną kwotę,
53 360 z czego dotacja jest 43 385 a wkład własny to jest 10 847. Proszę państwa akcja „Pierwszy
dzwonek” program dla rodzin 3+ pomoc jednorazowa w ramach wyrównywania szans
edukacyjnych. Na podręczniki, pomoce edukacyjne, ilość wniosków spełniających kryterium
dochodowe to jest 684 netto na osobę i minimum 3 dzieci w rodzinie, tutaj jest tych wniosków 114
uczniów, to jest 42 rodziny. Wnioskowana kwota dotacji 17 100, po 150 zł na dziecko. Wpłynęły
również 123 wnioski to jest 46 rodzin, 7 wniosków przekracza dochód, 2 dzieci rodzina nie spełnia
warunków kryteriów rodziny 3+. Jeśli chodzi o Geodezję i Architekturę, w dniu 27 maja aktem
notarialnym wykupiono działkę 338/2 nr 340/2 w Konarach za kwotę 6 785 zł. pod budowę
przepustu na potoku Krzywica. W dniu 16 czerwca nie odbył się przetarg na sprzedaż działki z
rozpoczętą budową gimnazjum w Mogilanach z powodu braku oferentów, na dzień 3 lipca
wyznaczono termin kolejnych przetargów na sprzedaż działek budowlanych w Chorowicach nr
228/4, nr 228/5, nr 228/6 oraz w Bukowie nr 28. I to proszę państwa tyle, dziękuję bardzo.
Do pkt. III. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.
Przewodniczący rady – dziękuję. Przechodzimy do pkt. III. Informacja Przewodniczącego Rady
Gminy Mogilany. Krajowa Rada Sędziów Społecznych zwróciła się do mnie, w sprawie odczytania
na sesji przesłania w sprawie naboru kandydatów na ławników, p. radna Nowicka bardzo proszę
odczytać przesłanie.
Radna Joanna Nowicka – to jest pismo z 16 czerwca 2015 roku.
Szanowni Państwo Radni,
Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych zwraca się uprzejmą prośba do Państwa
Radnych o rozważenie możliwości podjęcia działań w kierunku najlepszej selekcji kandydatów na
ławników. U progu działań naboru kandydatów na ławników to radni gmin mają ogromny wpływ,
na jakość przyszłej pracy ławników w sądach powszechnych oraz ich późniejsze postrzeganie
społeczne. Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych i rady ławnicze sądów nie mają
wpływu na dobór i jakość kandydatów na ławnika. Natomiast każdy z nas ławników ponosi
odpowiedzialność za przyszłą i dobrze wykonywaną pracę w sądzie. Powszechna opinia, jaką
wydają najczęściej prawnicy zawodowi jest dalece inna od tej, jaką wykonują sędziowie społeczni.
Z przykrością informujemy, że oddelegowani przez rady gmin ławnicy są osamotnieni, nie są
należycie szkoleni, jeśli w ogóle są szkoleni przez sądy, gdyż prawo o ustrojów sądów
powszechnych nie nakłada na prezesa sądu obowiązku szkolenia ławników, a Ministerstwo
Sprawiedliwości nie
monitoruje szkoleń ławników w sądach, nie jest zainteresowane przygotowaniem ławnika do pracy
w sądzie, natomiast ministerialna polityka udziału obywatela w wymiarze sprawiedliwości dąży do
pozbywania się konstytucyjnego przedstawiciela obywateli w wymiarze sprawiedliwości, czego
dowodem jest usunięcie na przestrzeni kilku ostatnich lat ok. 30 000 ławników z sądów, naruszając
tym samym Konstytucje, osłabiając nadzór obywatelski nad praca sądów, szczególnie zauważalne
jest to w sądach rejonowych. Pragniemy także Państwo przypomnieć, że ławnik to funkcjonariusz
publiczny o wysokiej randze społecznej, któremu powierza się los podsądnych o najwyższych
priorytetach orzeczniczych, za czynności sądowe otrzymuje opodatkowaną rekompensatę pieniężną,
(71,06 zł brutto) ekwiwalent ten za całodzienną prace w sądzie nie pokrywa kosztów, jakie
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wydatkują ławnicy w związku czynnościami sądowymi. Pragniemy Państwu Radnym przypomnieć,
że udział czynnika społecznego w składzie sędziowskim podczas orzekania jest równy sędziemu
zawodowemu, jest niezawisły, podlega tylko Konstytucji i ustawom, tam gdzie skład sędziowski
złożony jest przewodniczącego sędziego zawodowego i z ławników, ławnicy mają decydujący
wpływ na rozstrzygnięcie sądowe. Ta fundamentalna zasada nakłada na ławników szczególną
odpowiedzialność w wymierzaniu sprawiedliwości, wyważenia trafności wyroku zgodnego z
oczekiwaniem społeczno-obywatelskim. Dobrze przygotowany ławnik do pracy w sądzie to
gwarancja konstytucyjnej sprawiedliwości obywatelskiej, poczucia, że dobro obywatela w sądzie jest
po kontrolą społeczną. Wydawać się może, że ławnik wykonuje prace w sądzie tylko za stołem
sędziowskim, tak nie jest, właściwa praca ławników to tajna narada składu sędziowskiego, tam
wymierza się sprawiedliwość obywatelską. Stąd nasze przesłanie do Państwa by na etapie doboru
kandydatów na ławników rozważyć możliwość starannego doboru obywateli do pracy w sądzie
powszechnym. Wydaje nam się, że lista kandydatów na ławnika sporządzona przez prezesa sądu do
rady gminy jest odzwierciedleniem przydatności kandydata na ławnika na przyszłą kadencje, choć
aktywny ławnik może być pominięty na tej liście. Jednak to Państwo Radni zdecydują o właściwym
doborze kandydatów i będzie on decydujący i najwłaściwszy.
Z wyrazami najwyższego uznania i poważania.
Jerzy Ząbkiewicz – przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów
Społecznych.
Przewodniczący rady – w dniu 5 czerwca otrzymałem pismo od p. mecenasa Przemysława
Wędrzyka, w którym p. mec. napisał: „Niniejszym informuję, że po przeanalizowaniu stenogramu z
sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2015 r. podjąłem następującą wątpliwość, co do zasadności
odroczenia sesji Rady Gminy na dzień 5 maja 2015 r. Zgodnie z par.15 ust.3 statutu Gminy
Mogilany „w razie niedotrzymania terminu, o którym mowa ust.1 i 2 Rada Gminy może podjąć
uchwałę o odroczeniu Sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu Sesji może
być zgłoszony przez radnego tylko na początku Sesji, przed przystąpieniem do uchwalenia porządku
obrad”, następnie p. mecenas powołuje się jeszcze na 4 paragrafy, na stronie 5 stenogramu z Sesji
Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2015 r. w ostatnim akapicie został utrwalony proces
głosowania. Głosowanie zostało zarządzone zgodnie ze statutem przez p. przewodniczącego,
natomiast sam przebieg głosowania jest niezgodny ze statutem. Pan przewodniczący zadał jedynie
pytanie, kto jest „za”, głosy „przeciw” i „wstrzymał się” nie zostały zebrane. Niezależnie od faktu, iż
większość radnych zagłosowała za podjęciem uchwały niezebranie wszystkich głosów stanowi
naruszenie §38 ust.3 Statutu. Statut nie zezwala na zaprzestanie głosowania po osiągnięciu ilości
głosów pozwalających podjąć bądź odrzucić uchwałę, w mojej ocenie głosowanie nad odroczeniem
Sesji Rady Gminy przeprowadzone w dniu 28 kwietnia 2015 r. jest nieważne a co za tym idzie
uchwała o odroczeniu również obarczona jest nieważnością. W związku z powyższym z uwagi na
wskazane wątpliwości, w mojej ocenie nie doszło do skutecznego odroczenia sesji i w związku z
powyższym w dniu 5 maja 2015 r. nie ma możliwości podjęcia uchwał przez radę gminy z uwagi na
fakt, iż uchwały mogą być podejmowane jedynie na sesji. Panie przewodniczący powyższe
wątpliwości przekazuję panu w celu zapewnienia przez pana legalności prowadzenia sesji Rady
Gminy i stanowienia prawa. Podpisał Radca Prawny Przemysław Wędrzyk ”.
Co prawda dzisiaj pana mecenasa nie ma, ale pozwolę sobie odczytać korespondencję do p.
mecenasa. Szanowny Panie mecenasie niniejszym informuję, że po przeanalizowaniu pańskiego
pisma z dnia 5 czerwca 2015 r. mam poważne wątpliwości czy pana działanie jest ukierunkowane na
zapewnieniu pomocy prawnej czy na destabilizację pracy rady gminy, z treści pana pisma wynika, że
kwestionuje pan legalność Sesji Rady Gminy z dnia 5 maja 2015 r. przechodząc do faktów
informuję, że Sesja Rady Gminy w dniu 5 maja 2015 r. z całą pewnością nie mogła być legalna,
gdyż w tym dniu nie było żadnej sesji a nawet w tym terminie nie była planowana. Odnosząc się do
sesji w dniu 28 kwietnia 2015 r. gdzie znalazł p. mecenas zapis w stenogramie na temat wadliwości
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głosowania (strona 5), pana opinia także wprowadza zamieszanie, gdyż na ten dzień sesja nie została
zwołana, a jeśli nie została zwołana, to nie odbyła się, wobec powyższego wnioski wyciągnięte z
treści pisma skierowanego do mnie budzą podejrzenie, że legalność prowadzenia Sesji Rady Gminy
Mogilany w oparciu o taką pomoc prawną jest wysoce zagrożona. Jeszcze trzecia informacja.
Zwróciłem się do pani Minister Edukacji Narodowej o potwierdzenie subwencji rezerwy 0,4% części
oświatowej, otrzymałem pozytywną odpowiedz, że taka rezerwa dla nas zostanie zabezpieczona. W
dniu wczorajszym zwróciłem się z prośbą do p. wójta o uruchomienie II oddziału klasy I w Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach. W nawiązaniu do uzgodnień i złożonej przez
pana deklaracji na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Komunalnej w dniu 22 czerwca 2015 r.
informuję, że warunek utworzenia II oddziału klasy I w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Konarach został spełniony, w załączeniu przesyłam deklarację Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 23 czerwca 2015 r. podpisaną przez p. minister Joannę Kluzik – Rostkowską, która
jednoznacznie potwierdza przekazanie subwencji z rezerwy 0,4% części oświatowej MEN na
utworzenie wspomnianego oddziału od dnia 1 września 2015 r. Zwróciłem się też do p. wójta z
prośbą o przygotowanie stosownych dokumentów do uruchomienia przedmiotowego oddziału a
przede wszystkim do przedstawienia na dzisiejszej sesji autopoprawki do Uchwały Budżetowej
Gminy Mogilany, koniecznej do zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. To tyle z mojej
strony. Przechodzimy do pkt. IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie.
Do pkt. IV. 1. Rezolucji w sprawie utworzenia drugiego oddziału w Szkole Podstawowej w
Konarach.
Przewodniczący rady – p. radna Nowicka bardzo proszę odczytać Rezolucję.
Radna Joanna Nowicka – przeczytam państwu Rezolucję Rady Gminy Mogilany z dnia 5 czerwca
2015 r.
Radna Maria Kotarba – ośmiu radnych.
Radna Joanna Nowicka – Rezolucję Rady Gminy Mogilany z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie
utworzenia II oddziału w Szkole Podstawowej w Konarach skierowaną do Wójta Gminy Mogilany.
W związku z wyraźną potrzebą utworzenia II oddziału w Szkole Podstawowej w Konarach, Rada
Gminy Mogilany apeluje do Wójta Gminy Mogilany o przesunięcie środków budżetowych w
wysokości 26 tyś. zł. z oszczędności, które powstały przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa chodnika przy ulicy Zakopiańskiej w Mogilanach”, czyli z działu 600 -Transport i
Łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne i tym samym zwiększenie wydatków bieżących
w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w grupie (1,1) wydatki
na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone.
Utworzenie drugiego oddziału w Szkole Podstawowej w Konarach zostało przez Wójta obiecane
rodzicom, którzy chcą zapisać dzieci do szkoły w Konarach, a których dzieci nie zostały przyjęte z
braku miejsc. Wójt zaznaczył, że będzie to możliwe, jeśli Radni znajdą w budżecie na to pieniądze.
Składając taką autopoprawkę do budżetu na sesji w dniu 28 maja 2015 roku pokazał Wójt
jednoznacznie, że środki na ten cel w budżecie Gminy są. Wycofanie autopoprawki bez żadnego
uzasadnienia wydaje się działaniem całkowicie irracjonalnym i podyktowanym poza
merytorycznymi przesłankami. Wójt Gminy Mogilany powinien mieć świadomość, że sprawa
dotyczy dzieci mieszkających w naszej Gminie, a także poza Gminą. W tym drugim przypadku za
każdym dzieckiem wpływa do budżetu Gminy również ministerialna subwencja. Nie przyjęcie tych
uczniów będzie oznaczać stratę finansową w budżecie, gdyż rodzice wybrali właśnie tę szkołę ze
względu na jej niepowtarzalny program i nie zapiszą swoich dzieci do żadnej innej szkoły w naszej
Gminie.

7

Podjęcie przez Wójta decyzji o nieprzesunięciu środków na ten cel byłoby decyzją fatalną,
pociągającą za sobą skutki nie tylko finansowe, ale także stawiające Wójta Gminy Mogilany w
bardzo złym świetle w oczach opinii publicznej, i tu podpisy rzeczywiście ośmiorga radnych.
Przewodniczący rady – czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tej sprawie, p. radna Kotarba proszę.
Radna Maria Kotarba – pozwoliłam sobie sprawdzić ile dzieci tego rocznika jest w Konarach i w
Konarach jest 13-cioro dzieci z rocznika, który idzie do I klasy, klasa w Konarach ma liczyć 16
dzieci. Dostałam również wykaz tych dzieci, które chcą chodzić do tej szkoły, okazało się, że do tej
szkoły chcą chodzić przede wszystkim dzieci z innych gmin, obce. Proszę państwa ja mieszkam we
Włosani, do naszej szkoły, w pobliżu szkoły jest 7-mioro dzieci, które nie chodzą do szkoły we
Włosani tylko dla tego, że nie ma świetlicy, więc skoro nie ma świetlicy, żeby mogły te dzieci
uczęszczać do szkoły we Włosani nie załatwimy tego dla naszych dzieci to, dlaczego my mamy się
starać o to żeby był II oddział w Konarach dla dzieci z Krakowa, Raciborska, ze Świątnik, Kozienic
Wielkich i z Rabki, proszę mi wytłumaczyć, przecież my też subwencję tracimy na te dzieci, które
chodzą do szkół w Krakowie, Świątnikach czy Głogoczowie, więc proszę mi wytłumaczyć jak to się
ma do tego.
Przewodniczący rady – to może ja spróbuję pani radnej wytłumaczyć. Pani radna była na spotkaniu z
dyrektorami, były prezentowane dane na temat szkół i jednoznacznie tam stwierdzono, że czym
więcej dzieci w szkole tym mniej do tych dzieci dopłacamy z budżetu gminy do konkretnej szkoły,
w związku z powyższym, jeśli będziemy mieć w szkole w Konarach więcej dzieci wpływa za nimi
dotacja, a koszty( …subwencja oczywiście…), a koszty są wtedy niższe na jedno dziecko,. Jeśli
policzymy koszty utrzymania całej szkoły, nie będziemy do dziecka dopłacać z budżetu gminy 2 lub
3 tysiące tylko będziemy dopłacali mniej.
Radna Maria Kotarba – proszę w takim razie odpowiedzieć mi jak to się ma do tego, że na siedmioro
dzieci, które do Włosani mogłyby chodzić a nie chodzą to, co gmina nie dopłaca, nie płaci innym
gminą za to.
Przewodniczący rady – pani radna informuję panią, że gmina do szkół nie dopłaca, do dzieci, które
idą poza naszą gminę, subwencja przychodzi na każde dziecko.
Radna Maria Kotarba – no zgadza się idzie subwencja.
Wójt – to, że gmina nic nie dopłaca to jest tylko w przypadku szkoły w Mogilanach i Libertowie do
wszystkich innych szkół dopłacamy do subwencji i nigdzie w żadnej sytuacji w tych pozostałych
szkołach subwencja nie pokrywa, natomiast, nie wiem, dlaczego od razu sprowadzamy do awantury,
bo powiem tak, argument taki, że te dzieci przyjdą z zewnątrz do nas i to nam przynosi dochód czy
finanse, nie jest żadnym argumentem, bo jeżeli w naszych szkołach rozszerzymy świetlice również
dzieci zamiast do Krakowa zostaną u nas i dochód będzie zaoszczędzony, więc to nie jest żaden
argument proszę państwa. Pierwsze ja nie jestem przeciwko II oddziałowi w Konarach, jeżeli był
bym przeciwko to nie wprowadziłbym autopoprawki Wójta. Wprowadzenie autopoprawki było
opowiedzeniem się z mojej strony, że jestem, za ale wyszło, że muszę wybrać między świetlicami,
punktami wydawania, pedagogiem, logopedą na naszym terenie a wybrać między II oddziałem i
tutaj każdy z państwa taką decyzję by podjął jak i ja, więc powiedzenie, że jeżeli państwo radni
znajdą finanse jest prawdą, tak powiedziałem, oczywiście. Tylko proszę państwa wtedy jeszcze nie
było widoków na oszczędności, oszczędności pojawiły się dopiero na chodniku w Mogilanach,
rzeczywiście te oszczędności są w wysokości prawie 200 tyś. ale dlaczego ich nie możemy, całej tej
kwoty przeznaczyć na środki płacowe i na oświatę to poproszę p. skarbnik żeby wyjaśniła, proszę
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bardzo p. skarbnik, dlaczego takiej dużej kwoty nie możemy dać, bo wskaźnik po prostu
wieloletniego planu nie pozwala.
Skarbnik Gminy Mogilany Wanda Gąsior – w proponowanej zmianie uchwały budżetowej, żeby
częściowo z tego zadania inwestycyjnego budowy chodnika w Mogilanach, bo zabieramy częściowo
im środki tylko na inny cel np. na dotację dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają
dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych gmin i my zgodnie z ustawą o oświacie my musimy
przekazywać dotacje do gminy czy prywatnym przedszkolom płacąc za te dzieci, że uczęszczają do
tych niepublicznych przedszkoli.
Przewodniczący rady – powiedzmy sobie jasno jeszcze raz, z budżetu gminy do utworzenia II
oddziału I klasy nie dopłacimy ani złotówki. Subwencja, która przyjdzie za tymi dziećmi pozwala
nam zaoszczędzić jeszcze kilkanaście tyś. zł. które możemy przeznaczyć na szkoły dla pozostałych
dzieci, na szkoły w naszej gminie, czy to tak ciężko jest zrozumieć proszę państwa?
Wójt – p. przewodniczący przestańmy już mówić czy zarabiamy czy nie zarabiamy, bo żaden
samorząd dookoła nas w żadnej gminie na oświacie nie zarobił, różni się tylko ile dopłaca i tu są
kwoty różne, my dopłacamy do oświaty 4 miliony, ale nie sprowadzajmy sprawy o finanse, bo przy
oświacie nie będziemy mówić o finansach, gdybyśmy mieli patrzeć na zysk musielibyśmy wszystkie
szkoły z naszego terenu nie wiem, zlikwidować, żebyśmy mogli mówić o zysku, że wtedy nie
dopłacamy nic, bo nam zostanie zero opłat, więc o tym nie mówmy.
Natomiast po tej sesji, kiedy wycofałem autopoprawkę, kiedy autopoprawka była dostawałem tego
typu pisma np., „Jako mieszkanka Konar, matka uczniów Szkoły Podstawowej w Konarach, jestem
zaniepokojona wynikami osiąganymi przez 6-klasistów w sprawdzianie. O szkole mówi się dużo w
gazetach, radiu, przyjechała pani z ministerstwa, podobno ma być otwarty nowy oddział, czy to jest
potrzebne. Moje obawy dotyczą błahego bardzo słowa nauka. Dzieci w szkole bawią się i bawią się
a nauka idzie gdzieś obok, albo w ogóle jej niema, może świadczyć o tym wynik sprawdzianu w tym
roku. Szkoła w gminie zajęła przedostatnie miejsce. Liczą się fakty, czyli j. polski, matematyka, j.
angielski a nie głaskanie tylko naszych dzieci po głowach i mówienie, że są najlepsze. Pewnie, że
każdy chciałby, aby tak było, ale nauka w szkole to podstawa i jej efekty. Jak nasze dzieci w
związku z tym poradzą sobie w gimnazjum, przecież w nowej szkole nie będzie już zabawy,
głaskania i metod, które stosuje szkoła, jestem poważnie zdenerwowana o los naszych dzieci.”
Kończąc proszę państwa ten temat, dzisiaj na Komisji Oświatowej o godz. 11.00 przedstawiłem
konkretne rozwiązania w tej sprawie, które pokazują poparcie moje dla II oddziału i jeszcze raz teraz
na końcu przedstawię to. Na Komisji Oświatowej wprost zapytałem i podałem. Pani dyrektor ze
szkoły w ramach swojego budżetu zapewni finanse i otwieramy II oddział po uzyskaniu subwencji w
listopadzie, te pieniądze z subwencji idą bezpośrednio, zasilają konto szkoły. Na pytanie p. dyrektor
czy się zgadza na to, powiedziałem tak, więc nie widzę już tematu, sprawa jest zamknięta można
brawa.
Przewodniczący rady – czyli II oddział w szkole w Konarach powstanie, tak p. wójcie?
Wójt – tak, p. dyrektor powiedziałem jasno, że p. dyrektor przeznaczyła środki z budżetu, ja wrócę
jak wróci subwencja w listopadzie i koniec.
Przewodniczący rady – ale czy to p. dyrektor może dysponować środkami w budżecie. Czy ja mogę
prosić o zabranie głosu p. dyrektor Monikę Zatorską?
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach Monika Zatorska – ja mogę tylko w tej sprawie
powtórzyć to, o czym mówiłam na komisji, która się odbyła o godz. 11.00, to nie jest moja
kompetencja, ja bez zgody na piśmie p. wójta nie mogę żadnych decyzji w tym temacie podjąć.
Radna Małgorzata Okarmus – ale dał pani zgodę ustną, prawda i teraz też dał ustną.
Przewodniczący rady – dziękuję p. dyrektor, p. wójcie proszę.
Wójt – proszę państwa ja bym poprosił jeszcze to, co teraz przedstawiłem tą propozycję, żeby p.
skarbnik potwierdziła, że tak jest, natomiast na piśmie przecież mamy Sesje Rady nagrywaną jest to
publicznie teraz powiedziane, są przedstawiciele z, zewnątrz jeśli chodzi o Konary, są rodzice
obecnych dzieci w Konarach, ja nie wiem, proszę p. skarbnik może.
Skarbnik Wanda Gąsior – p. przewodniczący szanowni państwo, w związku z tym, że faktycznie p.
przewodniczący rady tutaj dostarczył do urzędu takie pismo do p. wójta, że pani Minister Edukacji
Narodowej przychyla się do takiej prośby i jeśli gmina wystąpi z wnioskiem o zwiększenie tutaj
części oświatowej subwencji ogólnej z tej rezerwy, to ona zapewnia, że my otrzymamy taką
subwencję. Zgodnie z przepisami taki wniosek najpóźniej trzeba złożyć do 10 września br. no i ja
myślę, że jeżeli będzie taka decyzja tak jak tu p. minister potwierdza, że nam te środki przyznają to
może to być gdzieś miesiąc listopad ja myślę i wtedy, gdy dostaniemy zawiadomienie z ministerstwa
już wtedy finansów nie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, to wówczas na podstawie takiej decyzji
ministra finansów p. wójt wystąpi do państwa radnych z kolejną zmianą uchwały budżetowej. Która
po stronie dochodów wprowadzi tą kwotę przyznaną przez ministra finansów, tą część oświatową
subwencji na finansowanie tego oddziału w Konarach i po stronie wydatkowej kwota ta zostanie
przeznaczona na ten II oddział klasy I w Konarach. Natomiast w tym momencie, jeżeli p. dyrektor,
która dysponuje swoim planem finansowym szkoły podstawowej i jeżeli ona zmieści się w ramach
tego planu finansowego, więc uważam, że może w tym momencie na podstawie tutaj zgody p. wójta
ustnej, może taki oddział utworzyć i w momencie, kiedy te środki wpłyną zostaną na pewno przez p.
radnych do budżetu wprowadzone i przeznaczone do szkoły tylko pod tym warunkiem, że p.
dyrektor w tym momencie ma jakieś oszczędności w ramach swojego planu finansowego, bo w
innym przypadku no to wiadomo, że nie może być takiej sytuacji no zatrudniony jakiś tam
nauczyciel od 1 września na funkcjonowanie tego II oddziału, dziękuję.
Dyrektor SP w Konarach Monika Zatorska – tutaj jest mowa o oszczędnościach, państwo jesteście
poinformowani, byliśmy na takim spotkaniu, dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkola z
wszystkimi radnymi, że w tym roku w budżetach nie ma pieniędzy nawet na pokrycie bieżących płac
dla nauczycieli, tych, którzy już są zatrudnieni. To jest brakująca kwota z tego, co ja; nie wiem ile
jest u mnie, bo to nie jest liczone na konkretną szkołę, ale jest to około 800 tyś. to jest na wszystkich
szkołach, braki na płacach w związku z tym nie ma możliwości w tej chwili zaplanowania
zatrudnienia nowego nauczyciela, jeśli nie ma wyraźnie w wytycznych wójta do arkusza organizacji
takiej zgody, że można ten II oddział utworzyć.
Przewodniczący rady – dziękuję, proszę p. radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, no szkoda, że p, dyrektor mając plan finansowy nie
wie, jakie p. dyrektor ma braki, no, bo tutaj było by nam łatwiej rozmawiać na ten temat p. dyrektor.
Dyrektor SP w Konarach Monika Zatorska –wiem bardzo dobrze tylko państwo nie prosiliście o to
żeby przygotować.
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Radna Małgorzata Okarmus – p. dyrektor, ale pani ma plan finansowy, w związku z tym działa pani
w ramach tego planu finansowego, nie ma potrzeby, jeśli pani do końca roku ma zabezpieczone plan
na wynagrodzeniach to jest kwota 26 tyś. jeśli mamy obiecane z ministerstwa, że dostaniemy
pieniądze, wójt wyraża zgodę na to żeby pani ten II oddział otworzyła, natomiast w ramach planu,
który pani posiada, może pani zaciągać zobowiązanie przyjdzie subwencja dostanie pani
uzupełniony plan i sprawa jest prosta. Przecież pani nie wyda wszystkich pieniędzy, które ma pani
zabezpieczone do końca roku we wrześniu, prawda. A ta subwencja z tego, co wynika no wrzesień
powinna wpłynąć, w związku z tym październik, listopad, grudzień, proszę państwa.
Dyrektor SP w Konarach Monika Zatorska – nie wpłynie.
Przewodniczący rady – do listopada, bardzo proszę o cisze, p. radna Okarmus teraz ma głos.
Radna Małgorzata Okarmus – ale proszę państwa, ale sesję mamy, co najmniej raz w miesiącu, w
związku z tym jeśli będzie taka sytuacja, że będzie pani zmuszona do uzupełnienia tego planu to
wydaje mi się że tutaj nie będzie problemu żeby znaleźć nie wiem 10 tyś. zwłaszcza, że
oszczędności na przetargach pojawiają się no po rozstrzygnięciu tych przetargów, czyli po
zakończeniu III kwartału. W związku z tym, jeżeli jest wola tutaj p. wójta żeby otworzyć ten oddział
to nie powinna się pani tutaj obawiać tym bardziej wola rady.
Przewodniczący rady – dziękuję, pani radna Nowicka chyba była wcześniej? Tak.
Radna Joanna Nowicka – ja tylko chciałam p. wójcie powiedzieć, że pan już…pan mówi, że jest
nagranie są dowody- tak są dowody na to, że pan już… nawet wręcz decyzję pana w postaci
autopoprawki, że pan zgadza się przesunąć te środki. Potem się pan z tego wycofał i to dosłownie w
ciągu kilku godzin, w związku, z czym proszę się nie dziwić ludziom, którzy po prostu już stracili
do pana zaufanie, bo pan podejmuje jakieś decyzje, z których się pan po chwili wycofuje.
Wójt – ma pani radna zdecydowaną rację i mieszkańców zawiodłem dając tą autopoprawkę o
utworzeniu II oddziału, dlatego szybko się wycofałem, bo rzeczywiście mieszkańców naszych,
którzy potrzebują dla naszych dzieci zawiodłem.
Przewodniczący rady – pani Walczak bardzo proszę, pani radna.
Radna Ewa Walczak – ja mam takie proste pytanie do p. wójta właśnie, pan zapewnia tutaj
wszystkich, że jest pan za utworzeniem II oddziału i że jest taka potrzeba, jest pan za. Co stoi na
przeszkodzie żeby tą autopoprawkę wprowadzić teraz do porządku obrad, co stoi na przeszkodzie.
Jest zapewnienie.
Wójt – to jest zwiększenie budżetu, pani to rozumie to.
Radna Ewa Walczak – ale mamy tam jak by naprawdę wskazane środki, są oszczędności na
inwestycji część pochłonie otwarcie punktów wydawania posiłków, część inne potrzeby, które
zgłaszali dyrektorzy poszczególnych szkół, ale przecież naprawdę zostają pieniądze jeszcze na to,
żeby no właśnie otworzyć II oddział i nie trzymać rodziców w niepewności do września a może nie
wiadomo, do kiedy.
Wójt – pani radna ta decyzja, która przed chwilą i rozmowa z panią dyrektor na forum tutaj
publicznym już dała odpowiedz rodzicom odnośnie II oddziału i według mnie to, co wysłuchałem są
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spokojni, a pani znowu wraca do tego, żeby rodzice byli spokojni przecież rozmawiamy i
decydujemy tutaj na bieżąco przy wszystkich.
Przewodniczący rady – dziękuje, może jeszcze ja wcześniej. Panie wójcie w takim razie nie ma, co
przedłużać dyskusji skoro wszyscy jesteśmy zgodni, prawda, takie jest moje stanowisko. Mam
nadzieję, że pan je podziela. W takim razie ja ogłoszę teraz 15 minut przerwy. Proszę przygotować,
proszę wydać dyspozycję o przygotowaniu dwóch zdań, że ten oddział zostanie otworzony.
Wójt – mówi pan o autopoprawce.
Przewodniczący rady – nie wiem czy jest potrzeba.
Wójt – na piśmie tak.
Radna Małgorzata Okarmus –czy ja mogę zabrać głos p. przewodniczący.
Przewodniczący rady – tak oczywiście p. radna idziemy po kolei.
Radna Małgorzata Okarmus – udzielił pan sobie głosu a kobiety mają pierwszeństwo z tego, co
wiem.
Przewodniczący rady – o jejku, no bardzo przepraszam, że panią tak uraziłem…
Radna Małgorzata Okarmus – bardzo proszę, bo uraził mnie pan, bo chce pan skończyć dyskusję,
chce pan zaproponować przerwę a ja chciałam coś powiedzieć. Bo jeszcze nie skończyliśmy tematu,
bo jeżeli poruszamy ten temat. W związku z tym, że są wątpliwości ja mam do pani dyrektor prośbę,
bo my nie będziemy mieli przerwy wakacyjnej, jeśli się okaże, że po analizie pani planu
finansowego, okaże się, że pani jednak nie wystarczy tych pieniążków, to może trzeba będzie podjąć
jakąś decyzję w terminie wcześniejszym niż przyjdzie subwencja, tylko ja bardzo proszę, żeby pani
się przygotowała i przedstawiła nam rzetelny plan finansowy ewentualnie, co będzie, jeśli po prostu
pani założy, że tak powiem ze swojego planu finansowego teraz te środki na dodatkowy oddział czy
po prostu budżet się zawali czy może być taka propozycja.
Przewodniczący rady – pani radna, ale nie rozumiem, czyli p. dyrektor dysponuje planem
finansowym?
Radna Małgorzata Okarmus – tak, p. przewodniczący na tym polega budżet, jest kierownikiem
jednostki.
Przewodniczący rady – ale zaraz, zaraz, jeśli jej w tym momencie dajemy decyzję…jeśli p. dyrektor
dajemy decyzję, że utworzymy II oddział to za tym automatycznie powinna iść poprawka, więc nie
zmuszajmy pani dyrektor do działań, które są.
Radna Małgorzata Okarmus – a co pan zrobi z pieniążkami, które przyjdą z subwencji, jeśli
przyjdzie subwencja to pan zwiększy jej plan finansowy.
Przewodniczący rady – ale oczywiście.
Radna Małgorzata Okarmus – no, więc właśnie, to nie ma potrzeby, jeżeli pani teraz ma plan
zabezpieczony do końca roku, niema potrzeby dodatkowego zwiększania w tym momencie.
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Przewodniczący rady – pani skarbnik bardzo proszę panią o opinię: czy jest konieczność
zwiększenia w tym momencie środków? - bo mamy jeszcze ponad 40 tyś. na tym zadaniu
oszczędności.
Skarbnik Wanda Gąsior –ja powiedziałam to faktycznie tak jak p. radna tutaj mówi, faktycznie
każdy dyrektor ma plan finansowy danej szkoły i on tym planem finansowym gospodaruje i jeżeli
rzeczywiście na tym etapie p. dyrektor ma jakieś pewne oszczędności to mając tutaj gwarancję, że
ten odział powstanie, że ta subwencja, która do nas przyjdzie tam w okolicach listopada my
wprowadzimy i zwiększymy jej środki po stronie wydatkowej, to ona jak by może założyć w tym
momencie te pieniążki i później, gdy przyjdzie subwencja my jej przeznaczymy. Natomiast
wiadomo, że te pieniądze będą dopiero potrzebne od września, dopiero jak ruszy ten oddział, bo one
nie są już potrzebne w tym momencie, bo one mają być dopiero od września, od 1 września, więc,
no, ale wypłata dla nauczycieli jest z góry akurat pensje, więc już na pensje 1 września musimy mieć
środki zabezpieczone.
Przewodniczący rady – proszę p. kierownik
Kierownik ZEAS Jolanta Jurkiewicz – że w ramach swojego planu finansowego oczywiście, kiedy
jest decyzja wójta o tym i zgoda jak gdyby na utworzenie II oddziału to nie jest równoznaczne z tym,
że za tym idą pieniądze, na pierwszego musi być wypłata dla nauczycieli, w ramach tego planu,
który posiada dyrektor, a o którym mówi, te braki nie są rzędu jak ktoś tam podpowiadał 800 tyś. na
szkołę w Konarach, bo budżet cały tej szkoły to jest w tej okolicy tylko to są rzędu, no każdej szkole
ścinaliśmy po 80-70 tyś. ale tak jak na debacie o oświacie zobowiązałam się, że po sprawozdaniu
półrocznym powiemy, jakie są prognozy, że tak powiem na przyszłość. Skoro państwo tu wszyscy
radni słyszycie i zobowiązuję się tutaj każdy łącznie z wypowiedzią p. Przewodniczącej Komisji
Budżetowej, że w sytuacji, kiedy my to wyliczymy i już na pewno nie będzie tak, że na wypłatę dla
wszystkich w tej szkole zabraknie we wrześniu, natomiast, jeżeli będzie tak, że trzeba będzie podjąć
o zmianach i zwiększeniu tego planu już w miesiącu na październik na wypłatę to my przygotujemy
tutaj takie zobowiązanie i nie będziemy czekać na listopad, tak naprawdę ta subwencja będzie, może
wpłynąć i w grudniu my dziś tego nie wiemy natomiast będziemy to śledzić ja zobowiązuję się, że
przeliczyć bo my jesteśmy od tego, żeby przeliczyć ile jest miesięczna wypłata w tej szkole i w
którym miesiącu może już nam braknąć, czyli czy to będzie listopad czy grudzień, tak; i wtedy
rozumiem, że tu jest wola taka, że wtedy zwiększamy. Natomiast decyzja dzisiaj jest taka, że
otwieramy II oddział, rozumiem.
Wójt – ja myślę proszę państwa, że zostańmy przy tej decyzji, bo z tego, co tutaj każdy mówi to
wynika z tego, że szkoła w Konarach już niema pieniędzy. To jak niema pieniędzy to w ogóle od
września nie wystartuje, co jest nie prawdą no, bo tak przedstawiacie wszyscy po kolei, że szkoła
zero, zero ani grosza nie ma i jak ona będzie funkcjonować. To, co powiedziała p. skarbnik, to, co
powiedziała p. kierownik ZEAS-u, jest plan finansowy pieniądze są i przecież nic się nie dzieje,
dzisiaj skoncentrujmy się nad tą decyzją. Jest II oddział, p. dyrektor wyraziła zgodę ja tym bardziej
popieram i wyrażam zgodę i koniec, nagrywa się i jest zaprotokołowane, nie wiem, proszę bardzo
nie wiem, co jeszcze radni chcą.
Przewodniczący rady – p. wójcie w takim razie ponawiam moją prośbę, ogłoszę 15 min. przerwy,
proszę wydać dyspozycję, aby było to na piśmie, dobrze? W ciągu 15 min. można p. radna napisać
„tak wyrażam zgodę na utworzenie II oddziału w Konarach” .
Radna Małgorzata Okarmus – przecież to p. wójt powiedział, może to zrobić po sesji.
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Przewodniczący rady – ale, w czym pani ma problem.
Radna Małgorzata Okarmus – no mam problem w tym, że mamy bardzo dużo punktów i chcemy bez
przerwy.
Przewodniczący rady – ta bezsensowna dyskusja przedłuża obrady niepotrzebnie, ogłaszam 15 min.
przerwy. Panie wójcie bardzo proszę.
Przewodniczący rady – szanowni państwo, czas minął już, przedłużę jeszcze przerwę o 5 minut, bo
nie ma p. wójta jeszcze.
Przewodniczący rady – szanowni państwo wracamy do obrad, głos oddaję p. wójtowi.
Wójt – szanowni państwo, tak jak była prośba pismo zostało sformułowane, przeczytam i zaraz
przekaże na ręce p. przewodniczącego. „Wyrażam zgodę na utworzenie II oddziału klasy I w Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach od 1 września 2015 roku, jednocześnie
zobowiązuję panią magister Monikę Zatorską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Konarach do
monitorowania planu finansowego szkoły i w przypadku braku środków w planie finansowym do
zgłoszenia tego faktu poprzez kierownika ZEAS, Wójtowi Gminy, celem zaproponowania Radzie
Gminy Mogilany odpowiednich zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.”
Przewodniczący rady – bardzo dziękuję p. wójcie. Wobec tego, aby spełnić formalności jeszcze
przechodzimy do głosowania w sprawie, Rezolucji w sprawie utworzenia drugiego oddziału w
Szkole Podstawowej w Konarach. Proszę p. radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa ja uważam, że w związku z tym, że sprawa została
rozstrzygnięta, powinniście państwo wycofać ten projekt uchwały, bo ona jest bezprzedmiotowa, w
sprawie tej rezolucji.
Przewodniczący rady – nic nie szkodzi.
Radna Małgorzata Okarmus – ale co nic nie szkodzi proszę państwa, pan wójt wręczył panu
zobowiązanie, to, po co jest ta rezolucja, przepraszam.
Przewodniczący rady – ale mamy taki punkt w porządku obrad i przegłosujmy to p. radna.
Radna Małgorzata Okarmus – ale dlatego proponuję, żebyście państwo zaproponowali, żeby to
wycofać, p. przewodniczący.
Przewodniczący rady – czy to jest wniosek formalny?
Radna Małgorzata Okarmus – tak, to jest wniosek formalny, a poza tym jeszcze nie skończyłam p.
przewodniczący. Poza tym, jeśli zwrócimy uwagę na uchwałę, to ta uchwała w ogóle nie jest w
sprawie utworzenia drugiego oddziału, to nie jest uchwała w sprawie rezolucji, przyjęcia, ona nie jest
w ogóle zgodna z treścią tej uchwały, tytuł uchwały jest niezgodny z treścią uchwały, w związku z
tym jest do zaskarżenia.
Przewodniczący rady – dobrze, poddaję pod głosowanie wniosek p. radnej. Kto jest, aby wycofać tą
uchwałę z porządku obrad, kto jest „za”, 7 osób jest „za”. Kto jest „przeciw”, proszę o ciszę, 8 jest,
„przeciw”, kto się „wstrzymał” nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu Głosowanie w
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sprawie Rezolucji utworzenia drugiego oddziału w Szkole Podstawowej w Konarach. Kto z Państwa
radnych jest „za” przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia drugiego oddziału w Szkole
Podstawowej w Konarach, proszę o podniesienie ręki. 8 jest „za”. Kto z państwa jest „przeciw” ?
1 osoba jest „przeciw”. Kto z państwa się „wstrzymał”, 6 głosów wstrzymujących się, dziękuję.
Radna Małgorzata Okarmus – ja tą uchwałę zaskarżę.
Przewodniczący rady – oczywiście jest takie prawo.
Do pkt. IV. 2.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 2, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany
za rok 2014. Kto z państwa w tej kwestii chce zabrać głos? Rozumiem nie ma pytań, możemy
przejść do głosowania, tak? Wobec tego przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany
za rok 2014, kto z państwa radnych jest „za”? - 15 osób, tak. Kto jest „przeciw”? - nie ma. Kto się
„wstrzymał”? - nie ma.
Do pkt. IV. 3.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 3. dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za rok 2014. Czy ktoś z państwa chce
zabrać głos? -nie ma chętnych. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych
jest „za” udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za rok 2014? Kto
jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał”? - czyli 15 „za”.
Do pkt. IV. 4.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 4. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na
rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku. Czy ktoś chce zabrać
głos w tej sprawie? Wobec tego przechodzimy do głosowania. Głosujemy w sprawie podjęcia
uchwały, zmiany uchwały budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy
Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku. Kto z państwa radnych jest „za”?, 15 „za”. Kto jest
„przeciw”? Kto się „wstrzymał” ? - nie widzę.
Do pkt. IV. 5.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 5. zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Mogilany na lata 2015 – 2023. To też było na komisjach omawiane, czy ktoś z państwa ma jakieś
pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2015 – 2023. Kto z państwa radnych jest „za”?, 15
osób „za”. Kto jest „przeciw”? - nie widzę. Kto się „wstrzymał”? - również nikt.
Do pkt. IV. 6.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 6. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Instytucji Kultury za 2014 rok, wraz z załączoną autopoprawką, czy ktoś z państwa chce zabrać głos
w tej sprawie? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania, głosujemy w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok, wraz z załączoną
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dzisiaj autopoprawką. Kto z państwa jest „za”? - 12 głosów „za”. Kto z państwa jest „przeciw”? nie widzę. Kto się „wstrzymał”? - 3 osoby „wstrzymujące się”.
Do pkt. IV. 7.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2014. Czy ktoś z
państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.
Głosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2014. Kto z pań, panów radnych jest
„za”? - 13 „za”. Kto jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał”? - 2 głosy „wstrzymujące się”.
Do pkt. IV. 8.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 8. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2014 rok. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tej
sprawie. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2014 rok. Kto z pań,
panów radnych jest „za”? - 15 „za”. Kto jest „przeciw”? - nie widzę. Kto się „wstrzymał”? również nie ma.
Do pkt. IV. 9.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 9. dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mogilany. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać w tej
sprawie głos. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały, uchwała w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mogilany. Kto z pań, panów radnych jest
„za”? 15 „za”. Kto jest „przeciw”? - nie widzę. Kto się „wstrzymał”? - nikt.
Do pkt. IV. 10.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 10. utworzenia programu osłonowego "Pierwszy
dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy
Mogilany w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać
głos. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie utworzenia programu
osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 3+ z Gminy Mogilany w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Kto z pań,
panów radnych jest „za”? - 15 „za”. Kto jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał”? Dziękuję.
Do pkt. IV. 11.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 11. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto z państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie, p.
radny Malik.
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Radny Grzegorz Malik – na Komisji Gospodarczej pojawiały się pytania o wprowadzenie w
paragrafie 4 tej uchwały pkt. 1, Pojemniki na zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych, i tutaj jest zapis nie rzadziej niż raz w miesiącu dla
budynków jednorodzinnych. Proponuję o wprowadzenie zapisu nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu
dla budynków jednorodzinnych.
Przewodniczący rady – proszę p. inżynierze.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – mogę do tej uchwały, do tego regulaminu od razu.
Zapytanie do Radcy Prawnego, wyrok WSA z 19 lutego 2008 roku, przeczytam tylko sentencję „Nie
przedstawienie do zaopiniowania inspektorowi sanitarnemu niektórych postanowień projektu
uchwały w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
stanowi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem jej nieważności tylko w części podlegającej
zaopiniowaniu. Radca Prawny stoi na stanowisku, że wprowadzając zmiany bez opinii sanepidu,
mogą nam uchylić te poprawki. To jest raz, Jeżeli chodzi od razu o chodnik najazdowy. Zgodnie z
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 5 pkt. 1. Właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez podpunkt 4. Uprzątanie błota itd. z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Według radcy prawnego
zawężenie, znaczy wpisanie, że nie dotyczy to chodników najazdowych jest zawężeniem i
sprzecznym z ustawą nadrzędną, bo ustawa o utrzymania czystości mówi ogólnie o chodnikach, nie
rozdziela chodników, czyli dotyczy wszystkich chodników i wyłącza obowiązek utrzymania tych
chodników tylko w przypadku, jeżeli jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Przewodniczący rady – czyli jak rozumiem, aby wprowadzić ten zapis, że nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – musielibyśmy wysłać do sanepidu o opinię.
Przewodniczący rady – i jak bardzo to komplikuje?
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – powiem inaczej, jeżeli będzie decyzja to propozycja, nie
wiem jest taka żeby mimo wszystko tą wersję podjąć a przystąpić do następnej zmiany, ponieważ
ustawa się zmieniła i jakby nie została zobligowana, u nas funkcjonuje już PSZOK w tym
momencie, gdzie nie mamy jak gdyby regulaminu tego PSZOK-u, więc ktoś na tym etapie może
nam zakwestionować, ja wiem, że już jest jeden miesiąc a drugi miesiąc to też może być jakiś
problem z tym, więc nie widzę przeciwskazań żebyście państwo, jeżeli będzie taka decyzja rady,
żeby przystąpić do następnych zmian, bo dla mnie to, co tłumaczyłem nie rzadziej niż raz w
miesiącu to może być i dwa i trzy.
Przewodniczący rady – oczywiście tylko chcieliśmy zapewnić mieszkańcom to minimum, aby nie
było minimum jeden, a minimum dwa, to tylko o to chodzi, jak p. inżynier wie.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – to, co powiedziałem na komisji nic bez państwa nie dzieje
się, zwłaszcza w tym zakresie, więc na pewno, jeżeli była by propozycja, żeby skorzystać z zapisu
minimalnego to na pewno byście państwo byli jak gdyby organem decydującym.
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Przewodniczący rady – dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Wobec tego poddaję pod
głosowanie. Głosujemy uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Kto z państwa radnych jest „za”? - 14 „za”. Kto jest „przeciw”? Kto się
„wstrzymał”? - 1 osoba oddała „wstrzymujący” głos.
Do pkt. IV. 12.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt.12. do podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany. Czy ktoś chce zabrać głos w tej
sprawie. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany. Kto z pań, panów radnych jest „za”? 15 „za”. Kto jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał”? Dziękuję.
Do pkt. IV. 13.
Przewodniczący rady – przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce
wraz z odpowiedzią na skargę. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos. Nie ma. Wobec tego
przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na
skargę, przypominam jest to pkt., 13. Kto z państwa radnych jest „za”? - 13 „za”. Kto jest
„przeciw”? Kto się „wstrzymał”? - 2 osoby wstrzymały się.
Do pkt. IV. 14.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 14. dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w
Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę, przypominam pkt. 14. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać
głos. Nie widzę. Kto z państwa radnych jest „za” podjęciem uchwały? - 13 „za”. Kto jest „przeciw”?
Kto się „wstrzymał”? - 1 osoba wstrzymująca się. 1 osoba nie głosowała.
Do pkt. IV. 15.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 15. przekazanie do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na
skargę. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania
uchwał w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi
Prokuratora Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę. Kto z państwa radnych jest
„za”? - 13 „za”. Kto jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał”? - 2 głosy wstrzymujące.
Do pkt. IV. 16.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 16. powołania Zespołu do spraw wyboru ławników
oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników. Kto z państwa chce zabrać głos. Może, p. Mecenas.
chciała coś wyjaśnić? - nie. Wobec powyższego zgłaszam 3 osoby do Zespołu w sprawie wyboru
ławników. Zgłaszam p. Ewę Walczak, p. radną Ewę Walczak. Czy pani wyraża zgodę.
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Radna Ewa Walczak – tak zgadzam się.
Przewodniczący rady – chciałbym zgłosić p. radną Lucynę Kufrej. Czy pani wyraża zgodę?
Radna Lucyna Kufrej – dobrze, wyrażam.
Przewodniczący rady – dziękuję, chciałbym zgłosić p. radnego Grzegorza Malika, którego również
chciałbym zaproponować na przewodniczącego. Czy pan radny wyraża zgodę?
Radny Grzegorz Malik – tak wyrażam zgodę.
Przewodniczący rady – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury. Nie ma. Wobec powyższego
przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników
oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników wraz z kandydaturami, które przedstawiłem. Kto z
państwa radnych jest „za”, 13 „za”? Kto jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał”? - 1 wstrzymujący się.
1 osoba nie głosowała.
Do pkt. IV. 17.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 17. powołania Komisji Konkursowej dla
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mogilanach. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos. Pani radna Okarmus b. proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, dostaliśmy projekt uchwały podpisany przez dwie
osoby, no ona nie ma parafy radców prawnych. Czy w myśl tego pisma, które napisał Wojewoda do
pana, p. przewodniczący, że zarządzenie, które wydał Wójt jest zgodne z prawem. My robimy
kolejną uchwałę, o powołaniu Komisji konkursowej. Może mi pan wyjaśnić, bo pan tu się min.
podpisał, w jakim celu. W celu żeby po prostu namieszać kolejny raz. I mam pytanie czy pisząc
skargę na zarządzenie do p. Wojewody pan, jako Przewodniczący Rady, po prostu podpisał to
pismo, jako przedstawiciel rady, bo zgodnie ze statutem, pan wie, co należy do pana obowiązków,
prawda, pan reprezentuje radę, czy pan to podpisał, jako Grzegorz Stokłosa, bo pismo, odpowiedz na
pismo wróciła, jako Pan Przewodniczący Rady Grzegorz Stokłosa, i czy to pismo było
zaewidencjonowane w Biurze Rady, bo jeżeli pan podpisał, jako p. przewodniczący no to. Pan tu
sprawuje urząd Przewodniczącego w imieniu Rady prawda, no to pismo powinno być
zaewidencjonowane w Biurze Rady. Proszę mi powiedzieć czy jest, i czy pan miał takie
upoważnienie.
Przewodniczący rady – podpisałem, jako Przewodniczący Rady
zaewidencjonowane? - nie mam takiej informacji na obecną chwilę.

Gminy,

a

czy jest

Radna Małgorzata Okarmus – to ja proponuję przerwę zrobić i niech pan sprawdzi czy jest.
Przewodniczący rady – p. Sylwio czy mamy to wpisane w ewidencji? - nie wie Pani? - W takim
razie udzielę p. radnej informacji na piśmie.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, ale pan wiele takich pism podpisuje, jako
Przewodniczący Rady nie mając takiego upoważnienia. Pan nie występuje w moim imieniu, jako
Przewodniczący Rady, kolejną skargę pan napisał.
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Przewodniczący rady – proszę o ciszę p. sołtysie.
Radna Małgorzata Okarmus – przecież nie może być tak, że pana to jest prywatny folwark. Pan
zgodnie ze statutem reprezentuje radę a nie siebie, jak pan chce siebie reprezentować to niech pan
napisze Grzegorz Stokłosa, a nie Przewodniczący Rady, bo to dla mnie to jest po prostu niepoważne
proszę pana, naprawdę przykre, bo nie reprezentuje pan rady, nie reprezentuje pan mnie. Gdyby pan
powiedział nawet w wolnych wnioskach, proszę państwa istnieje domniemanie, że naruszono prawo
i skierujmy coś takiego, ale pan robi tyle rzeczy za plecami tej rady i podpisuje się, jako
przewodniczący tej rady, że to jest nie do pomyślenia jak pan może w ten sposób działać niezgodnie
z prawem.
Przewodniczący rady – jestem przekonany, że niczego złego nie robię, i jedynie stoję na straży
prawa.
Radna Małgorzata Okarmus – swojego prawa, swojego prawa, to pan sobie ustanawia prawo p.
przewodniczący.
Przewodniczący rady – nie mojego prawa.
Radna Małgorzata Okarmus – jeżeli w obrocie prawnym istnieje Zarządzenie Wójta odnośnie
powołania Komisji konkursowej i Wojewoda napisał, że zgodnie jest wszystko z prawem a pan tutaj
się podpisał pod kolejnym projektem dotyczącym powołania Komisji i powoła sobie pan sam tą
komisję tak jak przed chwilą powołał poprzednia komisję, pan sobie zaproponował, to, o czym my
mówimy.
Przewodniczący rady – przepraszam, ale czy ja zabroniłem p. radnej złożyć propozycję?
Radna Małgorzata Okarmus – nie, no nie spytał się pan, czy ktoś ma inne propozycje.
Przewodniczący rady – zapytałem, p. radna - gdyby mnie pani słuchała to by pani słyszała.
Radna Małgorzata Okarmus – no może nie słuchałam, przepraszam. Natomiast proszę pana nie
stanowi pan tutaj prawa.
Przewodniczący rady – absolutnie nie.
Radna Małgorzata Okarmus – i proszę państwa ten projekt nie ma opinii radców prawnych.
Przewodniczący rady – ale nie jest wymagana.
Radna Małgorzata Okarmus – to znaczy, że pan stanowi to prawo swoje, kolejny projekt uchwały
gdzie pan stanowi swoje prawo. Nie reprezentuje pan tutaj rady. To jest skandal dla mnie.
Przewodniczący rady – dziękuję, p. wójcie proszę.
Wójt – proszę państwa w mojej informacji na początku, kiedy podawałem skargi, wyraźnie
znaczyłem, że nad radą jest jedyny organ nadzoru prawnego przy Wojewodzie, który dał odpowiedz,
że niema uchybień w tej dziedzinie, czyli w przeprowadzeniu konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki, ja zanim państwo zaczniecie dalej obradować, oddam
głos jeszcze prawnikowi, ponieważ ta uchwała będzie nieważna.
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Radca Prawny Aneta Szlachta – znaczy w tym momencie sytuacja, myślę, że państwo też zdają
sobie sprawę, jest taka, że organ nadzoru zajął jakieś stanowisko w sprawie. W związku z tym w
przypadku, ja mogę powiedzieć tyle, że w przypadku pojęcia kolejnej uchwały w tej samej sprawie
no istnieje ryzyko, chodź też nie mogę tego w 100 % powiedzieć, bo nie jestem organem nadzoru,
natomiast istnieje ryzyko, że Wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdzi, że ta
uchwała jest nie zgodna z prawem.
Przewodniczący rady – oczywiście, że tak.
Radna Maria Kotarba – bo panu Stokłosie właśnie o to chodzi.
Przewodniczący rady – pani radna póki, co nie udzieliłem pani głosu, proszę o ciszę. Proszę o ciszę,
nie udzieliłem pani głosu jeszcze, bardzo panią proszę. Pani radna, proszę na sali o cisze, proszę o
ciszę.
Radna Maria Kotarba – na ostatniej sesji pan mówił, że pan się trzyma litery prawa, gdzie ta litera
prawa.
Przewodniczący rady – proszę o ciszę, w tym momencie dysponuję opinią Biura Analiz Sejmowych
w tej sprawie, (może p. mecenas zechce się zapoznać chętnie ją przekażę), gdzie stwierdzono, że
kompetencje do powoływania komisji konkursowej wynikające z art. 49 ust. 1 Ustawy o działalności
leczniczej i rozporządzenia wykonawczego, należy przypisać organowi stanowiącemu, jakim jest
Rada Gminy. Autorem jest Irena Galińska – Rączny, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz
Sejmowych i akceptowane jest to przez pełniącego obowiązki dyrektora Biura Analiz Sejmowych p.
Małgorzatę Bajor – Stochańczyk, przekażę pani mecenas.
Radca Prawny Aneta Szlachta – jeśli ja mogę jeszcze, to ja zdaję sobie sprawę, że państwo tutaj, nie
państwo, no w ogóle jest orzecznictwo sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, tylko to
orzecznictwo nie zostało uwzględnione można powiedzieć przez Wojewodę Małopolskiego, a puki,
co nie mamy prawa precedensowego, czy opinia inna czy opinia Sądu no niekoniecznie musi być w
państwa sprawie wiążąca.
Przewodniczący rady – oczywiście ja również podzielam takie stanowisko p. mecenas. Proszę p.
radna.
Radna Maria Kotarba – p. przewodniczący przecież pan sobie zdaje sprawę, że to, co pan tutaj
napisał w tej uchwale to przecież tak: przedstawiciel Rady Gminy, przedstawiciel Rady Gminy,
przedstawiciel Rady Gminy, lekarz i przedstawiciel Rady Społecznej. A gdzie jest reszta, kto
nawiązuje stosunek pracy a gdzie jest przedstawiciel Wójta na przykład. Pan sobie wybrał tylu ludzi
ile pan chce powołać. To jest skandal w ogóle to, co pan robi to jest dalej prywatny folwark.
Przewodniczący rady – pani radna, może p. mecenas udzieli informacji: kto nawiązuje stosunek
pracy z wybranym dyrektorem, bo ja twierdzę, że p. wójt.
Radna Maria Kotarba – no tak, ale tu nie ma przedstawiciela, przecież.
Radca Prawny Aneta Szlachta – to znaczy, jeśli mogę, to projekt uchwały dotyczy powołania
Komisji konkursowej, a nie dotyczy nawiązania stosunku pracy. Tak jak mówię, jeśli chodzi o to,
jakie są kompetencje niektórych organów gminy, można powiedzieć, że jest tutaj pewna rozbieżność
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orzecznicza, są wyroki na tak, są opinie na tak są też na nie jak wynika ze stanowiska Wojewody
taki jest stan prawny, można powiedzieć niepewny, co do tego, kto tutaj ma taką właśnie. Natomiast
w mojej ocenie no to ta uchwała nie przesądza o jakby tym, o nawiązaniu stosunku pracy z
kandydatem, bo według mnie tego nie może być.
Przewodniczący rady – absolutnie Rada Gminy nie może nawiązywać stosunku pracy z kandydatem
i jest to jak najbardziej potwierdzone, zgodne z prawem, niemniej jednak, my powołujemy tylko i
wyłącznie Komisję, wszystkie czynności należą do p. wójta. Proszę p. wójcie.
Wójt – krótko mówiąc, należy tylko mieszkańców poinformować, że na dzień dzisiejszy konkurs jest
przeprowadzony bez usterek prawnych, konkurs jest legalny i trzeba mieszkańców uświadomić,
wszelkie przedłużanie, tego zagadnienia nie jest spowodowane ani przez wójta ani przez urząd,
dziękuję.
Przewodniczący rady – panie wójcie, czyli proszę mi powiedzieć: w wyniku konkursu powołał pan
dyrektora SP ZOZ-u?
Wójt – w wyniku konkursu została wyłoniona osoba na stanowisko dyrektora SP ZOZ-u.
Przewodniczący rady – czy podpisał pan umowę o pracę z tą osobą?
Wójt – nie, ponieważ państwo żeście dali sprawę do sądu.
Przewodniczący rady – nie skierowaliśmy sprawę do sądu, skierowaliśmy sprawę do prokuratury.
Wójt – do prokuratury, przepraszam do prokuratury. Natomiast wyjaśniałem to proszę państwa,
wyjaśniałem to na Komisji Budżetowej, jeszcze raz to i na Oświatowej, jeszcze raz to wyjaśnię. W
wyniku konkursu został wyłoniony prawnie, poprawnie dyrektor, następnie państwo kierujecie
sprawę do prokuratury, dyrektor wybrany mówi do mnie: „Proszę pana ja przedstawiam na piśmie (i
na piśmie przedstawił) swoją gotowość do objęcia stanowiska, niemniej jednak poczekajmy, co
prokurator wskaże.” I nie jest to bagatelna sprawa, ponieważ nowy dyrektor musi rozwiązać stosunki
pracy, które gdzieś tam ma następnie, nowy dyrektor będzie podejmował pewne decyzje i nie będzie
ryzykował, ja również nie, żeby się okazało za pół roku, że nowy dyrektor, który podjął ileś tam
decyzji one np. będą nieważne, bo prokurator uzna, że coś było przeprowadzone wbrew prawu.
Dlatego uważam, że nowa pani dyrektor słusznie napisała pismo, że oczekuje w gotowości i dlatego
aby SP ZOZ nie został bez kierownictwa zostały powierzone obowiązki panu doktorowi Sulickiemu.
Natomiast jeszcze raz mówię, całe to zamieszanie nie jest spowodowane tym, że to urząd jest
nieudolny, tak jak to państwo tam gdzieś piszecie, czy jakiś chaos jest. Niema chaosu, wszystko
idzie do przodu, musimy czekać, ale to czekanie nie jest spowodowane moimi, czy urzędu błędami.
Przewodniczący rady – pani radna Nowicka.
Radna Joanna Nowicka – proszę państwa, osoba, która została wyłoniona w tym konkursie to jest
prawnik. Gdyby rzeczywiście była pewna, na 100 %, że konkurs został powołany zgodnie z prawem,
podpisałaby umowę o pracę, tej umowy nie podpisała, wstrzymuje się i czeka. W związku z tym nie
mamy dyrektora cały czas.
Wójt – jest dyrektor, jak pani mówi, że niema dyrektora, skoro jest pełniący obowiązki.
Radna Joanna Nowicka – jest pełniący obowiązki, o tak.
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Wójt – proszę panią, jeżeli jest pełniący obowiązki w szkole, osoba, to szkoła nie ma osoby
zarządzającej tak samo w ZOZ-ie.
Radna Joanna Nowicka – ja tylko chciałam tylko powiedzieć, że sprawa nie jest taka jasna jak pan
chce tutaj nam przedstawić, dlatego, że tak jak mówię, osoba, która…proszę mi teraz nie
przeszkadzać, każdy z państwa, może poprosić o głos i tak samo wypowiedzieć się do mikrofonu jak
ja, nie trzeba krzyczeć…natomiast chciałam tylko powiedzieć, że osoba, która konkurs wygrała nie
podpisała umowy o pracę, gdyż prawdopodobnie ma dokładnie te same wątpliwości, co my, czyli
radni, którzy zgłosili sprawę do prokuratury.
Przewodniczący rady – proszę, p. radny Młynarczyk.
Radny Rafał Młynarczyk – raz już mieliśmy temat powoływania Komisji Konkursowej przez Radę,
Wojewoda jednoznacznie wypowiedział się, że Wójt powinien wyłaniać dyrektora, powoływać
Komisję Konkursową, więc nie rozumiem, dlaczego kolejny raz bijemy głową w mur i Rada chce
powoływać Komisję Konkursową, skoro Wojewoda jednoznacznie wypowiedział się, że to Wójt.
Więc nie rozumiem, nie mam, nawet nie wiem, kto jest po prostu dyrektorem, kto wygrał ten
konkurs. Nie wiem, kto chciałby wygrać ten konkurs, ale skoro mamy decyzję Wojewody o tym, że
Wójt jest uprawniony do tego, aby dyrektora wybierać, jako zawierać umowę, że tak powiem z
dyrektorem, więc, po co organizujemy kolejny raz komisję, przez Radę skoro znowu zostanie
uchylona, no to bądźmy poważni.
Przewodniczący rady – proszę o ciszę na sali. Proszę p. radny Staszczak.
Radny Zbigniew Staszczak – p. przewodniczący rozwiązanie jest też proste takie, że pan wycofa ten
swój wniosek do prokuratury. I pani dyrektor wybrana przez komisję po prostu podpisze umowę i
sprawa się w ogóle zamyka.
Przewodniczący rady – pani Nowicka proszę.
Radna Joanna Nowicka – ja chciałam powiedzieć p. radnemu Młynarczykowi, że owszem prawnik
Wojewody wypowiedział się, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, ale opinia kancelarii
sejmowej jest zupełnie inna a Sejm jest nad Wojewodą zawsze.
Przewodniczący rady – proszę p. radna Lucyna Kufrej.
Radna Lucyna Kufrej – więc ja do p. radnej Nowickiej, wydaje mi się, że państwo za daleko
sięgacie, no my nie jesteśmy jeszcze w Sejmie, więc zostańmy na tej gminie, na tej radzie gminy. I
na pewno już pani wybrana na dyrektora by objęła swoją funkcję, gdybyście nie szkodzili, cały czas
chodzicie szukacie po prostu dziury w całym, i nie wiem, kiedy to się skończy.
Radna Maria Kotarba – a wiecie, dlaczego p. Nowicka tak robi, bo jak wchodzi do ośrodka to mówi
tak: Dzień dobry, ja jestem Nowicka i powinnam być przyjęta bez kolejki.
Radna Joanna Nowicka – chciałam powiedzieć, że nie jestem pacjentem tej przychodni od czasu,
kiedy zostałam radną, zrezygnowałam z bycia pacjentem i przeniosłam się do innej przychodni.
Przewodniczący rady – pan wójt proszę.

23

Wójt – ja myślę, że skończmy tą awanturę, uważam tak, państwo dostaliście już wykładnię prawną
nie jedną, jeżeli państwo dzisiaj podejmujecie ta uchwałę, ja tą uchwałę do Wojewody zaskarżam.
Więc bardzo proszę teraz już decyzja pozostaje do rady, chyba, że p. prawnik ma coś do dodania,
nie, dziękuję bardzo.
Przewodniczący rady – pani radna Okarmus proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, to jest opinia kancelarii w Sejmie, Sejm nie jest
organem nadzoru nad gminami tylko Wojewoda, chyba wyraźnie to wynika z przepisów prawa, w
związku z tym p. przewodniczący ja apeluję do pana i do pana tutaj radnych, z którymi pan jest
razem w stowarzyszeniu żebyście się naprawdę opamiętali i przestali pisać skargi, przestali donosić
do prokuratury, bo gmina funkcjonuje, wszystko jest w porządku, nie ma jakiś przestojów a wy
szukacie dziury w całym. Wszystko, wszystko robicie po to żeby potem pokazać, że to p. wójt jest
winny, nieprawda. Robicie, działacie w tym momencie na szkodę ludzi, który się leczą w tym
ośrodku, ja akurat należę do tego i apeluję do was żebyście się uspokoili, bo chciałabym i moja
rodzina i moi znajomi, którzy tam są zapisani, żeby po prostu normalnie mogli chodzić tam do
lekarza, żeby nikt się niczego nie bał, żeby po prostu normalnie funkcjonowało tak jak do tej pory. A
nie, że państwo po prostu mieszacie kolejny raz, bo to jest po prostu niespotykane, proszę państwa w
żadnym samorządzie nie słyszałam, żeby było coś takiego jak państwo robicie. Macie państwo
większość, rozumiem, ale chyba macie też rozumy. Macie rozum i apeluję do państwa o ten rozum.
Weźcie przestańcie pisać te skargi na p. wójta na jego żonę, bo to jest po prostu nie da się tak
funkcjonować. Proszę państwa jak ja byłam przewodniczącą to p. Szefer pisał non stop skargi na
mnie do Wojewody. Proszę państwa przecież nie da się, nie da się tak żyć, przecież człowiek za
chwilę zacznie się bać o swoje własne życie, bo za chwilę ktoś będzie w ukryciu chodził z kamerą i
patrzył na ręce, co człowiek robi. Żyjemy w państwie chyba jakiegoś prawa, normalnym. Do czego
to dochodzi, że państwo terroryzujecie całą radę, że państwo i tak zrobicie to, co chcecie, bo macie
większość. Przecież nie może tak być, nawet głupią uchwałę, która jest niezgodna z prawem i mówią
wam to wszyscy, ale nie, bo państwo musicie pokazać, że jesteście, macie większość. Miejcie tą
swoją większość, ale miejcie swój rozum.
Przewodniczący rady – dziękuje, p. wójcie proszę.
Wójt – no właśnie to, co p. radna powiedziała, też jeszcze chcę opinię publiczną poinformować, że
wszystkie te działania tutaj, tej opozycji zmierzają do tego, aby mnie i radnych pozostałych
zniechęcić do pracy, to jest raczej nie wykonalne. Tak samo jakieś takie żebym ja sam zrezygnował
jest nie wykonalne, co do żony to informuję państwa, którzy się bawią w telefony do centrali KBS-u,
do różnych tam firm, proszę państwa, moja żona ma taką pozycję, jako dyrektor banku, jako
menadżer, wśród klientów i przedsiębiorców, że żadne szmatławce, telefony, pisemka nic tutaj nie
wskórają, więc proszę państwa po prostu wyluzujcie. Natomiast, jeśli chodzi o moją żonę to ona
prywatnie na pewno sobie sprawę skieruje na drogę sądową, bo ma do tego podstawy i nazwisko itd.
i to będzie jej decyzja, tylko publicznie, żeby wiedziała, że zaczęło się od skargi do Wojewody,
próba połączenia KBS-u z Gminą, i takie różne rzeczy a teraz już to się przeniosło na prywatną
płaszczyznę. Nawet ktoś tam próbował dzwonić, że dlaczego p. Piotrowska uczestniczy w sesji,
jeszcze raz państwu powtarzam, jako dyrektor banku przez 7 lat poprzednich była zapraszana, w tej
kadencji nie jest zapraszana niemniej jednak, jako osoba publiczna, sesja jest otwarta dla wszystkich,
a ona przychodzi ze względu na oddział banku i na swoich klientów i ma do tego święte prawo i nikt
tutaj nie może ingerować. Więc tylko przedstawiłem państwu, że różne takie zagrywki są i to też
dotyczy SP ZOZ-u po prostu nagminne przedłużenie sprawy, udowadnianie, że jest chaos, że urząd
nie umie pracować, że wójt jest nieudolny, bo już się takie na stronach internetowych się pojawiają.
Więc proszę państwa albo pracujemy albo nie pracujemy, bo nagle nie pasuje wam wójt, bo nie jest
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z waszej opcji, nie pasuje wam dyrektor ZOZ-u, bo nie jest z waszej opcji, nie pasuje wam jeszcze
jakiś tam GOK i coś innego jeszcze. No, więc wreszcie albo pracujemy dla dobra mieszkańców albo
mamy swój własny prywatny interes, dziękuję.
Przewodniczący rady – proszę p. radna.
Radna Maria Kotarba – p. przewodniczący ja jeszcze chciałam powiedzieć, żeby się pan wczuł w
rolę tych pracowników w SP ZOZ-ie, którzy tam pracują, którzy nie znają, nie wiedzą jak się
zachowywać, ponieważ, albo przychodzi ktoś od Szefera i ich zastrasza, ciągle coś jest. Proszę się
wczuć w ich sytuację, oni powinni pracować tak jak pracowali dotychczas, bo pracowali chyba
dobrze, więc niech pan nie utrudnia dalej życia, nie tylko pracownikom, ale wszystkim ludziom.
Przewodniczący rady – kiedyś pani odczytała, że zbyt dobrze nie pracowali, więc teraz nie wiem…?
Radna Maria Kotarba – no przepraszam, kiedy, to proszę mi w takim razie powiedzieć, bo ja nie
wiem, co ja takiego powiedziałam.
Przewodniczący rady – o ten list, który pani odczytała, - to tak wynikało.
Radna Maria Kotarba – ale to nie pani list proszę mnie nie oskarżać p. przewodniczący, to był.
Przewodniczący rady – ale ja pani nie oskarżam, tylko mówię, co pani przeczytała.
Radna Maria Kotarba – chwileczkę, p. przewodniczący czy pan nie wiedział, że ten list był
skierowany do pana a myśmy dostali do wiadomości, pan stchórzył, nie potrafił pan przeczytać, więc
ja to zrobiłam. Gdyby pan nie stchórzył to ja bym tego nie czytała tylko pan by to przeczytał, więc
proszę mi nie mówić, że to jest mój list, bo to nie był mój list.
Przewodniczący rady – proszę pani, ale ja nie mówię, że to jest pani list.
Radna Maria Kotarba – przed chwilą pan to powiedział.
Przewodniczący rady – nie. Powiedziałem, że pani przeczytała.
Radna Maria Kotarba – ja nie skarżyłam się na żadnych pracowników, a jeżeli pan tak uważa to
proszę mi to na piśmie podać.
Przewodniczący rady – ale ja tak nie uważam proszę, się nie denerwować. Pani Nowicka proszę.
Radna Joanna Nowicka – ja chciałam tylko p. wójtowi powiedzieć, że wszyscy możemy przychodzić
na sesje i oczywiście sala jest otwarta. Natomiast to, co ja miałam wtedy do powiedzenia, co
odczytałam, to wątpliwości co do zachowania pana małżonki to…proszę mi nie przerywać teraz…to
była kwestia jej zachowania w stosunku do radnych i obrażania. A druga sprawa jest taka proszę
państwa - bardzo dziwna sytuacja - kiedy małżonka wójta na sesji, na której mówimy o otwieraniu II
oddziału podchodzi do rodziców chętnych do zapisania do szkoły i przekonuje, że - proszę państwa ta szkoła nie jest na dobrym poziomie. Na czyją w takim razie korzyść działa? Dlatego, że z
korzyścią dla wójta, z korzyścią dla wszystkich jest to, że będziemy mieć więcej dzieci w szkołach.
Jeżeli sam p. wójt potrafi mówić do rodziców: „ależ proszę państwa, proszę nie zapisywać dzieci do
szkoły, bo szkoła nie ma dobrego poziomu”, po czym pana małżonka mówi to samo do obcych ludzi.
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Przewodniczący rady – przepraszam, ja przerwę tą dyskusję, bo ona nie dotyczy punktu.
Wójt – ale ja muszę odpowiedzieć p. przewodniczący.
Przewodniczący rady – p. wójcie to nie dotyczy tego punktu, zostawmy ten temat.
Wójt – czyli zostawiamy jednostronne oskarżenie a drugi.
Przewodniczący rady – dobrze p. wójcie proszę.
Wójt – dziękuje bardzo p. radnej, i to jest nagrane, że w sesji może każdy uczestniczyć, więc
pojawienie się mojej żony na widowni nie spowoduje już jakichś dziwnych skojarzeń, czy też
uśmiechów i błądzenia wzrokiem, bardzo dobrze to mamy zarejestrowane. Proszę pani, jeśli chodzi
o moją żonę powiem wprost. Pani przeczytała oświadczenie, ja z tym oświadczeniem i moja żona się
nie zgadzamy, jeżeli pani ma dowody, że moja żona w przerwie, w przerwie międzysesyjnej kogoś
obraziła proszę dać sprawę do sądu. Natomiast przeczytanie oświadczenia proszę państwa jest na
tym samym poziomie i budzi te same emocje, co pan przewodniczący dzisiaj zarzuca p. radnej
Kotarbie, że przeczytała list, to jest to samo tylko różnica jest taka.
Radna Joanna Nowicka – proszę państwa, gdybym powiedziała jedno słowo nieprawdy, to już na
pewno bym miała sprawę w sądzie, oboje państwo wiecie i wszyscy państwo, powiedziałam prawdę,
opisałam sytuację.
Wójt – proszę panią jeszcze jest taka sprawa, że ktoś musi być mądrzejszy.
Radna Joanna Nowicka – i pan jest mądrzejszy ode mnie tak?
Wójt – tak.
Przewodniczący rady – ta dyskusja nie dotyczy punktu, proszę o zakończenie tej dyskusji. W
sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach, proponuję, aby w skład
Komisji powołać p. radnego Tadeusza Gniadka. Panie radny czy pan wyraża zgodę?
Radny Tadeusz Gniadek – tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący rady – p. radną Joannę Nowicką. Pani radna czy pani wyraża zgodę?
Radna Joanna Nowicka – proszę państwa, przypominam, że jeśli…
Przewodniczący rady – p. radna czy pani wyraża zgodę.
Radna Joanna Nowicka – tak, ale apeluję do pana, p. przewodniczący, żeby pan powstrzymał
zachowania takie publiczności, te krzyki.
Przewodniczący rady – p. Tadeusza Strzebońskiego.
Radny Tadeusz Strzeboński – tak, wyrażam zgodę.
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Przewodniczący rady – jako lekarza powołuję, proponuję powołać p. dr Józefa Kurdziela. Nie ma p.
dr Józefa Kurdziela, wyraził zgodę na piśmie. I jako przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ w
Mogilanach proponuję p. Małgorzatę Madeję, czy pani wyraża zgodę.
Sekretarz Gminy Mogilany Małgorzata Madeja – nie.
Przewodniczący rady – Nie wyraża pani zgody, tak? W takim razie przedstawiciela Rady Społecznej
SP ZOZ w Mogilanach, również p. wójt jest przedstawicielem, czy p. wójt wyraża zgodę?
Wójt – państwo żeście mi gdzieś tam zarzucali, że byłem przewodniczącym w komisji, a nagle mogę
być.
Przewodniczący rady – nie wiem, o czym pan mówi, zadałem pytanie p. wójcie czy pan wyraża
zgodę.
Wójt – nie wyrażam zgody.
Przewodniczący rady – w takim razie do komisji powołuję p. radną Renatę Strzebońską, która jest
przedstawicielem Rady Społecznej SP ZOZ w Mogilanach. Czy pani radna wyraża zgodę?
Radna Renata Strzebońska – tak, wyrażam zgodę.
radna Kotarba: to może jeszcze proboszcza z Mogilan!
Przewodniczący rady – na temat księdza z Mogilan na sesji nie będę się wypowiadał. Wobec
powyższego, czy ktoś jeszcze chce zgłosić jakąś kandydaturę? Nie widzę. Wobec tego
przechodzimy do głosowania w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mogilanach. Kto z państwa radnych jest „za”? Tak, dziękuję za informację, wydawało mi się, że
podawałem, że na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się p. dr Józefa Kurdziela, nie
podałem tego? To uzupełniam w takim razie. Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej
proponuje się p. dr Józefa Kurdziela. Jest jego pisemna zgoda.
Radna Małgorzata Okarmus – czy my możemy zobaczyć tą zgodę na piśmie, że wyraża zgodę żeby
być przewodniczącym.
Przewodniczący rady – tak, oczywiście. Czytelny podpis powinien być - tak. Jeśli pani radna
Kotarba kwestionuje podpis, już p. radnej przedstawię drugą taką zgodę, również p. dr Józefa
Kurdziela z czytelnym podpisem.
Wobec tego przechodzimy do głosowania w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mogilanach. Kto z pań, panów radnych jest „za”? - 8 „za”. Kto jest „przeciw”? - 7
„przeciw”. Kto się „wstrzymał”? - nie widzę, dziękuję.
Radna Maria Kotarba – pan dr Kurdziel się zarzekał, że już nie jest w stowarzyszeniu Szefera,
okazuje się, że nadal jest, skoro Szefer nim steruje.
Przewodniczący rady – p. radna nie udzieliłem pani głosu i nie rozmawiamy o tym kto jest, w jakim
stowarzyszeniu.
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Do pkt. IV. 18.
Przewodniczący rady – przechodzimy do pkt. 18. zmiana Uchwały Nr XXII/159/2008 Rady Gminy
Mogilany z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości i zasad przyznawania diet w formie
miesięcznych ryczałtów Sołtysom w Gminie. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos. Pan radny bardzo
proszę, Młynarczyk.
Radny Rafał Młynarczyk – ja mam taką prośbę, ponieważ są tutaj sołtysi na sali, a nie ukrywam, że
pytali mnie dokładnie, czego da uchwała dotyczy, ja im mniej więcej tłumaczyłem. Gdyby ktoś mógł
przekazać sołtysom, tylko, że tak powiem z urzędniczego na nasze, żeby krótko zwięźle, czego ta
uchwała dotyczy, żeby po prostu sołtysi dowiedzieli się, co przyjmujemy, dziękuję.
Przewodniczący rady – oczywiście, p. radna Nowicka.
Radna Joanna Nowicka – proszę państwa, w uzasadnieniu tego projektu uchwały, jest podniesienie
takiego faktu, że sołtysi teraz, jeśli nie uczestniczą w sesji są karani finansowo. Mu uważamy, że
praca sołtysa to jest praca w terenie, przede wszystkim, i ktoś, kto naprawdę rzetelnie pracuje dla
społeczeństwa, a z jakichś powodów losowych nie przychodzi na sesję, nie powinien z tego powodu
ponosić konsekwencji finansowych.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy takie uzasadnienie jest wystarczające? Czy ktoś z państwa
radnych jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie. Pan wójt.
Wójt – to już było ustalone dzisiaj na Komisji, że rezygnujemy z 20 % karania sołtysów, w ogóle
rezygnujemy z karania sołtysów.
Przewodniczący rady – trzeba by się w ogóle zastanowić jeszcze, czy sołtysi nie powinni dostawać
zwrotu kosztów przejazdów, natomiast u nas to nie jest praktykowane, więc - albo trzeba dokonać
zmiany zapisu w Statucie - albo wypadałoby podwyższyć uposażenia sołtysom i paniom sołtyskom.
Wójt – p. przewodniczący w paragrafie 1 w punkcie 2 bodajże, tak, dieta w kwocie ustalonej w
ustępie 1, obejmuje również zwrot kosztów podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji
sołtysa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Jest to tutaj, zwracanie kosztów jest.
Przewodniczący rady – ale z tego, co wiem jest to niezgodne z orzecznictwem przynajmniej p.
mecenas tak stwierdził wobec powyższego zasadnym było by zwiększenie diety sołtysom, o koszty
lub dołożenia zapisu takiego, że koszty podróży służbowych powinny być sołtysom zwracane,
oprócz diety. Proszę p. mecenas. Proszę do mikrofonu p. mecenas, aby.
Radca Prawny Aneta Szlachta – przepraszam, bo ja rozumiem, że dzisiaj państwo głosujecie nad tą
zmianą, która została zaproponowana, natomiast rzeczywiście te zapisy są takie troszeczkę dziwne,
więc myślę, że na przyszłość można by było tutaj wprowadzić kolejną poprawkę do tej uchwały.
Myślę, że na przyszłość, bo to wymaga jakiegoś przeredagowania stosownego.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Wobec tego
przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/159/2008 Rady Gminy
Mogilany z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości i zasad przyznawania diet w formie
miesięcznych ryczałtów Sołtysom w Gminie Mogilany. Kto z pań, panów radnych jest „za”? Kto jest
„przeciw”? Kto się „wstrzymał”? Dziękuję, 15 „za”.
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Do pkt. IV. 19.
Przewodniczący rady – przechodzimy do punktu kolejnego. Rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Mogilany. Kto w tej sprawie chce zabrać głos. Pani przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, bardzo proszę.
Radna Ewa Walczak – Komisja rewizyjna 21 maja rozpatrzyła skargę przewodniczącego Rady
Gminy Grzegorza Stokłosy na wójta. Skarga dotyczyła utrudniania pracy przewodniczącemu, to
utrudnianie polegało na przetrzymaniu poczty - bardzo ważnej poczty - z Regionalnej Izby
Obrachunkowej, w której przewodniczący był wezwany do dostarczenia potrzebnych dokumentów.
Te dokumenty były związane z kolei ze skargą pana wójta na uchwałę budżetową podjętą przez
Radę Gminy. Na tym spotkaniu komisji obecna była pani sekretarz, pracownica biura rady, był
obecny także pan wójt. Obie panie przyznały, że rzeczywiście taki fakt miał miejsce, że poczta
trafiła do przewodniczącego z opóźnieniem 7 dni, w związku z tym przewodniczący nie mógł na
czas dostarczyć dokumentów. No potem ,że tak powiem się „spiął,” kolokwialnie mówiąc, bardzo
się pośpieszył i ostatecznie dostarczył te dokumenty. Natomiast obie panie przeprosiły za taki stan
rzeczy; nie bardzo potrafiły też wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Pan wójt powiedział, że wyciągnie
konsekwencje, zresztą sam próbował tą sytuację wyjaśnić jeszcze nawet na sesji poprzedniej, którejś
tam - poprzedniej, tak, że sama komisja nie rozstrzygnęła, czy rzeczywiście tak jak mówię tutaj
skarga była zasadna. Ale opinię, właśnie taką (jak przebiegało spotkanie) macie państwo w
dokumentacji. Wydaliśmy opinię, powiedzieliśmy jak przebiegało rozpatrzenie skargi i w związku z
tym jest uchwała, o podjęciu decyzji przez radnych. Tyle…dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję, pani radna Okarmus proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa no miałam to szczęście, że uczestniczyłam w
posiedzeniach tych wszystkich komisji. Dla mnie to jest kolejne nieporozumienie, nie wiem, nie
wiem, po prostu nie wiem już jak po prostu mówić i opisać tą sytuację, po prostu pojawiła się
uchwała uznająca skargę za zasadną. Nie wiem, nie skończyliśmy jeszcze komisji, a my w
materiałach dostaliśmy projekt uchwały podpisany przez panią przewodniczącą, że uznaje się skargę
za zasadną. Proszę państwa nie było głosowania na komisji, że uznaje się skargę za zasadną czy
bezzasadną. Ja nie podpisałam protokołu z posiedzenia komisji, ponieważ tam były nieprawdziwe
rzeczy. Proszę państwa nie może być tak, że po prostu państwo tworzycie sobie po raz kolejny sami
prawo, pani przewodnicząca przygotowała pani projekt uchwały o uznaniu skargi za zasadną bez
głosowania, bez konsultacji z nami. My dostaliśmy w materiałach uznanie skargi za zasadną a
jeszcze się komisja nie skończyła ostatnia, to to, co. Działamy po prostu z góry na zaplanowanej
pozycji, bo państwo znowu wiecie, że macie większość i znowu możecie każdą głupotę
przegłosować. No nie może być takiej sytuacji, bo człowiek no, no zastanówcie się, trzeba ludziom
to powiedzieć, co wyprawiacie. Dostała pani po prostu uchwałę, samą pani ja przygotowała.
Wcześniej przed podjęciem decyzji przez komisję. Protokół podpisał pan Gniadek, który w ogóle nie
uczestniczył w posiedzeniu komisji, proszę państwa to jest po prostu nie do pomyślenia, co
wyprawiacie. Nie da się tak pracować, no nie da. Działacie zgodnie z prawem, ale jakim prawem.
Swoim. Zastanówcie się, bo szkoda po prostu naszych nerwów, szkoda naszej pracy. Składaliśmy
wszyscy ślubowanie, mamy służyć społeczeństwu, a nie po prostu kłócić się i cały czas pisać skargi.
Przewodniczący rady – pani przewodnicząca proszę.
Radna Ewa Walczak – nie jest prawdą, co powiedziała pani, informacja o tym jak przebiegało
spotkanie i rozpatrzenie skargi została dostarczona państwu i została napisana zaraz po spotkaniu
komisji. To prawda, natomiast dostarczona właściwie miesiąc później (i wtedy także był projekt tej
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uchwały). Natomiast…co do treści…rzeczywiście: jest, jaka jest, dlatego, że moje zdanie jest takie,
w głosowaniu ta uchwała może nie przejść, a może przejść, prawda? Więc myślę, że tutaj proszę nie
drzeć może kotów.
Radna Małgorzata Okarmus – gdzie my jesteśmy.
Radna Ewa Walczak – no właśnie, no właśnie gdzie jesteśmy?
Przewodniczący rady – pani radna Kotarba wcześniej była.
Radna Maria Kotarba – to, co pani Walczak mówi to jest nieprawdą, ponieważ 30 kwietnia to, co
mówiła wcześniej, że brał w tym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział pan wójt, pani sekretarz,
pani Sylwia i braliśmy udział za wyjątkiem pana Gniadka, który zapomniał, że jest Komisja
Rewizyjna i nie zgłosił się. I wtedy 3 do 3 było i ustaliliśmy na komisji, że nierozstrzygnięta jest i że
pan wójt po prostu wyciągnie wnioski w stosunku do pracownika i tak się stało.
Radna Ewa Walczak – ja właśnie cały czas to mówię, nie wiem czy mnie p. radna słucha?
Przewodniczący rady – pani radna, chwileczkę, p. radna Kotarba w tym momencie.
Radna Maria Kotarba – i wtedy po tym wszystkim, jak żeśmy skończyli tą komisję pani Walczak
poleciała do wójta prosząc, żeby też bardzo nie karał Sylwii. Tak to wyglądało, a czy 21 maja na
Komisji Rewizyjnej pani Walczak przynosi nam nie protokół z posiedzenia komisji, tylko
informację i pisze to, co ona uważa, a nie to, co myśmy uważali, tylko to, co ona uważała. I
nienapisane jest, to co myśmy tam zdecydowali, tylko to co pani i co najciekawsze, że daje
oczywiście do podpisu informację panu Gniadkowi, którego w ogóle wtedy w komisji nie, nie brał
udziału. No, więc przepraszam bardzo, po to mu dała, żeby była ta większość znowu, bo tak to jest 3
do 3. To jest po prostu żenujące, robi pani Walczak identycznie, jak pan przewodniczący.
Przewodniczący rady – dziękuję, panie wójcie proszę.
Wójt – proszę państwa, no tak zapowiedziałem pracownikowi gminy, bo pracownik gminy
obsługuje Biuro Rady – pani Sylwii, że będzie miała naganę z wpisaniem do akt i rzeczywiście pani
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – pani Walczak przyszła i prosiła o łagodniejszą, łagodniejsze
konsekwencje. Rzeczywiście przychyliłem się do tego, bo powiem szczerze 15 lat pracowałem z
dziećmi i nie rajcuje mnie ciągłe ich upominanie i karanie i tym bardziej odnoszę to do wszystkich
ludzi, jako z szacunku do drugiego człowieka. Wobec czego nawet nie było żadnych targów, od razu
pani przewodniczącej powiedziałem, że w takim razie zostaniemy na słownym upomnieniu i tak to
zostało. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że przed chwilą pani powiedziała, że uchwała
powstała, bo tak się pani wydaje – nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, bo uchwała powinna być
zredagowana w kręgu całej komisji, czyli tworzymy paragraf po paragrafie, następnie jak już mamy
gotowy szkielet – przeczytamy, czy wszyscy się z tym zgadzają itd. A nie można, bo ja nie wiem jak
to było, a z tego, co słyszę to były podany, była podana uchwała, projekt uchwały i nic więcej.
Przewodniczący rady – proszę pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – dostałam w dniu posiedzenia komisji, gdzie wcześnie nie było mowy
o żadnej uchwale. Dostałam gotowe materiały na sesji, w której właśnie ta uchwała się pojawiła. No
to dostaliśmy w dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W ogóle jeszcze nie było mowy o uchwale, a
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już dostaliśmy uchwałę podpisaną przez panią Walczak, przygotowaną. Nawet też nie ma parafy
radcy prawnego. Co to jest powiedzcie mi to jak wy działacie.
Przewodniczący rady – pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej proszę.
Radna Ewa Walczak – komisja nie jest organem wydającym jakiekolwiek decyzje, decyzje może
wydawać rada. Przygotowaliśmy opinię.
Radna Małgorzata Okarmus – kto, pani podpisała, jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej czyli
pani mnie reprezentuje.
Radna Ewa Walczak – no proszę pani…była pani…proszę mi nie przerywać gdy mówię, ja się
staram nie przerywać, gdy pani mówi i słucham. Jest informacja i to było naszym zadaniem; decyzja
o tym, czy skarga jest zasadna ,czy niezasadna będzie podjęta na sesji, tutaj i to jest wszystko. Pani
prawnik chyba też może potwierdzić, że w ten sposób powinno się rozpatrzyć skargę, prawda?
Radca Prawny Aneta Szlachta – tzn. tak, w państwa statucie nie ma odrębnej procedury
rozpatrywania skarg, Komisja Rewizyjna jest tutaj komisją opiniującą dla rady, czyli wyraża opinię.
W mojej ocenie państwo nie wyraziliście opinii, dlatego że głosy rozłożyły się 3 na 3. Państwo
opinię podejmujecie tak samo jak wszystkie inne rzeczy, czyli w drodze tych regulacji statutowych,
czyli jakby podejmujecie w ramach komisji rewizyjnej uchwałę. Jeżeli 3 głosy były ,,za” - w mojej
ocenie, 3 ,,przeciw” to znaczy, że państwo nie podjęliście jakby rozstrzygnięcia czy skarga jest
zasadna, czy bezzasadna, bo tyle samo osób uważało, że ona jest bezzasadna, co zasadna. Natomiast
tak jak mówię, dla mnie to jest opinia Komisji Rewizyjnej, więc państwo możecie przedkładać
rzeczywiście ten stan faktyczny, który został przez was ustalony do rady i ponieważ państwo nie
macie ustalone tego w statucie, to i tak dla mnie rada jest tym organem, który ostatecznie decyduje.
No być może w tym projekcie, który został przedłożony trochę nieszczęśliwie państwo już od razu
przesądziliście, że ona jest zasadna, bo być może tu powinno być wykropkowane i dopiero po
podjęciu uchwały przez radę powinno być napisane, czy ona jest zasadna czy bezzasadna. Tutaj tak
jakby wynika, że zgodnie ze statutem inicjatywę uchwałodawczą ma komisja, więc ja rozumiem.
Przewodniczący rady – przewodnicząca komisji. Jeszcze uzupełnienie, proszę.
Radca Prawny Aneta Szlachta – więc ja rozumiem, no tak, ale tak jak mówię, państwo też takiej
procedury nie macie, a macie, uznaliście to za skargę na wójta i jako rada powinniście tą sprawę
rozpatrzeć, więc, bo prawda jest taka, proszę na to też spojrzeć z drugiej strony. Skoro
potraktowaliście, że pan tutaj przewodniczący złożył skargę na wójta, to patrząc przez przepisy z
kolei z Kodeksu Postępowania powinniście tą skargę, jako Rada Gminy załatwić tzn. uznać czy ona
jest zasadna, czy ona jest bezzasadna. Więc państwo albo powinniście w mojej ocenie, no, nie wiem
ponownie przegłosować tą sprawę na Komisji Rewizyjnej. Jeżeli tam no nie było takiej większości
głosów, która by mogła przesądzić, no albo na sesji tutaj rady, teraz.
Przewodniczący rady– pan radny Gniadek, bardzo proszę.
Radny Tadeusz Gniadek – pani Okarmus jak zwykle mówi…ja podpisałem odczytaną informację
pod odpowiednią datą, z datą, kiedy byłem na posiedzeniu. Informację odczytano i przyjęto i
podpisałem, nie podpisałem tak jak to pani sugeruje ze wsteczną datą, czyli, że mnie nie było a
podpisałem.
Przewodniczący rady– pani radna Maria Kotarba, proszę.
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Radna Maria Kotarba – pierwsza sprawa to, co to jest za informacja. To jest informacja pani
Walczak, natomiast protokół, w ogóle nie ma protokołu z Komisji Rewizyjnej. Prosiliśmy o komisję,
prosiłam panią Walczak o opinię prawną to mi powiedziała, żebym złożyła jej to na piśmie.
Słuchajcie, no po prostu ręce opadają, to, co wymyślają pan przewodniczący i pani Walczak.
Przewodniczący rady – mam rozumieć, że ja też na tej komisji byłem?
Radna Maria Kotarba – nie, ja mówię, do czego innego, bo pani Walczak robi identycznie jak pan.
Przewodniczący rady – pani radna Nowicka, proszę.
Radna Joanna Nowicka – ja chciałam przypomnieć państwu, czego w ogóle dotyczyła skarga, bo to
jest dosyć istotne Mianowicie…proszę mi nie przerywać…mianowicie po uchwale budżetowej,
którą rada podjęła z końcem stycznia wójt zaskarżył tą decyzję, naszą uchwałę budżetową do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na taką skargę wójta (to właśnie jest a propos tego, że pan
przewodniczący ciągle pisze skargi,) więc tutaj pan wójt napisał skargę do RIO. W tej sytuacji RIO
zwróciło się z prośbą pisemną do przewodniczącego o uzupełnienie dokumentów i ta prośba została
przetrzymana w urzędzie gminy. RIO podało konkretny termin do którego trzeba się ustosunkować
na ich pismo i po tym terminie dopiero to pismo dostał pan przewodniczący. Więc sytuacja
naprawdę proszę państwa - no wydaje mi się - nie do przyjęcia, żeby przetrzymywać w urzędzie
pisma, w których jest konkretny termin, w którym przewodniczący ma się ustosunkować i uzupełnić
dokumenty.
Przewodniczący rady – proszę pani radna Kotarba.
Radna Maria Kotarba – panie przewodniczący przecież zaraz po tym jak wyszła ta sprawa z tym
pismem, to pan wójt sekunda po sekundzie przeczytał na sesji. Wszyscy to słyszeli i kiedy pismo
wpłynęło i co się z tym pismem stało, a później przecież my wszyscy jesteśmy ludźmi, każdemu
człowiekowi może się zdarzyć, że jakiś papier się po prostu, tym bardziej, że to był fax to cienki
papier, więc mogło się to pani Sylwii też gdzieś w dokumentach schować. Jesteśmy ludźmi i bądźcie
wyrozumiali, ja nie wiem czy pani Nowicka w ogóle nie ma do czynienia, ale ona tylko z laptopem
chodzi, więc ona z papierami nie ma nic do czynienia.
Przewodniczący rady – jeden to był fax, drugi to był list.
Radna Maria Kotarba – nieważne.
Przewodniczący rady – a dla pani nieważne, no jasne. Pani sekretarz chciałaby zabrać głos, tak?
Sekretarz Gminy Mogilany Małgorzata Madeja – ja chciałam nawiązać właśnie do historii tego
pisma, tj. to, o czym mówiłam na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, pismo, o którym państwo
wspominacie wpłynęło do Urzędu Gminy w piątek w formie fax-u to było 10 kwietnia, ale były to
godziny popołudniowe i tak jak każde pismo, które wpływa do urzędu, również to pismo przeszło,
musiało przejść przez dziennik podawczy, przez dekretację. I to przejście przez Dziennik Podawczy,
przez dekretację, miało miejsce w dniu 13 i 14 kwietnia, 14 kwietnia było już przekazane do
przejęcia przez Biuro Rady, czyli tak naprawdę, ta zwłoka wynosiła nie 7 dni, tylko no 2 dni.
Przewodniczący rady – ale 3 dni po terminie.
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Sekretarz Małgorzata Madeja – tak, no zgadza się, ale nie mówimy o.
Przewodniczący rady – ja miałem odpowiedź udzielić do 15-go, pani sekretarz, a pismo dostałem
17-go.
Sekretarz Małgorzata Madeja – no tak to oczywiście, ja tylko chciałam tutaj te terminy jeszcze raz.
Przewodniczący rady – nie wiem, co to znaczy? tak to było załatwione pani radna.
Sekretarz Małgorzata Madeja – jeszcze raz przywołać te dni, mamy do czynienia z 2 dniowym
opóźnieniem.
Przewodniczący rady – proszę, pani radna Walczak.
Radna Ewa Walczak – ja proponuję i zgłaszam taki wniosek, żeby przejść do głosowania.
Radna Małgorzata Okarmus – ja mam jeszcze do radcy prawnego pytanie, mogę.
Przewodniczący rady – proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – czy pan przewodniczący Stokłosa może głosować w tej sprawie.
Radca Prawny Aneta Szlachta – w mojej ocenie nie.
Przewodniczący rady – w mojej ocenie, tak. Może pani to uzasadnić?
Radca Prawny Aneta Szlachta – zgodnie z art. 25a Ustawy o Samorządzie Województwa radny nie
może brać udziału w głosowaniu w radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ona jego interesu prawnego.
Skoro pan przewodniczący złożył skargę, to rozpatrzenie tej skargi w mojej ocenie dotyczy pana
interesu i w związku z tym powinien się pan wyłączyć od głosowania.
Przewodniczący rady – konsultowałem to, co dostałem od pani. Proszę o ciszę. Konsultowałem z
prawnikami i niestety inna jest opinia. Pan radny Gniadek proszę.
Radny Tadeusz Gniadek – pragnę zwrócić uwagę, że to nie był interes prawny pana Stokłosy, tylko
rady.
Radca Prawny Aneta Szlachta – to w takim wypadku w ogóle nie powinniście państwo wnosić tej
skargi. Bo ja może wytłumaczę, dlatego, że skargę wnosi osoba fizyczna a rada jest organem, więc
tutaj przepisy KPA dotyczące skargi się nie odnoszą do skargi jednego organu na drugi, nie ma w
ogóle takiego typu w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Przewodniczący rady – oczywiście, czyli będzie szansa ewentualnie uchylenia uchwały przez organ
nadzorczy.
Radna Małgorzata Okarmus – ale kolejny raz mamy podejmować uchwałę niezgodną z prawem,
panie Stokłosa ma pan na piśmie, że pan działa zgodnie z prawem, czy nie ma pan na piśmie. Bo ja
żądam na piśmie, bo inaczej to nie wiem, to pan nie przestrzega, cały czas nie przestrzega pan prawa.
Przewodniczący rady – wie pani - ja wiele razy żądałem.
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Radna Małgorzata Okarmus – no, ale żądam na piśmie, że pan może głosować. Co myśli pan, że my
jesteśmy i pan wójt będzie, co 5 minut pisał do Wojewody i skarżył, przecież nie da się tak
pracować. Powiedziałam panu, czy pan ma rozum, niech pan sięgnie do tego swojego rozumu i
zacznie się zachowywać jak przewodniczący, jak facet, który ma swój rozum.
Przewodniczący rady – proszę o ciszę na sali, panie sołtysie, upominam pana. Nie do pana mówię,
nie do pana mówię. Mówię do pana sołtysa z Konar. Proszę o ciszę. Przechodzimy do głosowania w
sprawie uchwały rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mogilany. Kto z państwa radnych
jest „za”? Sekundeczkę przeczytam całą treść. Chwileczkę przeczytam pani całą uchwałę.
Treść odczytanej Uchwały Rady Gminy Mogilany w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Mogilany stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.
Kto z radnych jest „za”, 8 „za”. Kto jest „przeciw”, 7 „przeciw”. Kto się „wstrzymał”, nie ma,
dziękuję.
Radna Maria Kotarba – pan przewodniczący się wstrzymał.
Przewodniczący rady – nie, nie wstrzymałem się.
Do pkt. V. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący rady – przechodzimy do punktu interpelacje i zapytania. Proszę p. Ewa Walczak.
Radna Ewa Walczak – ja mam tutaj wniosek do Rady Gminy w sprawie odwołania ze składu
Komisji rewizyjnej 2 jej członków, radnej Małgorzaty Okarmus i radnej Marii Kotarba. Wnioskuję o
odwołanie 2 radnych Małgorzaty Okarmus i Marii Kotarby ze składu Komisji Rewizyjnej. Obie
radne podczas posiedzeń komisji utrudniają przewodniczącej prowadzenie posiedzenia. Utrudnianie
to polega na podnoszeniu głosu, przerywaniu wypowiedzi poszczególnych członków komisji,
wysuwaniu argumentów ad persona pod adresem członków komisji i zaproszonych gości,
podważaniu ustaleń komisji, niestosowaniu się do napomnień przewodniczącego. Radna Małgorzata
Okarmus i radna Maria Kotarba celowo opóźniają pracę komisji kwestionując oczywiste fakty.
Uważam, że obrażanie członków komisji, zarzucanie im kłamstwa, wypowiadanie ocen, które mają
członków komisji przede wszystkim zdenerwować, jest działaniem obliczonym na dezintegrację
prac komisji. Dlatego wnoszę jak w sekwencji i podpisałam się pod wnioskiem. Dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos.
Radna Małgorzata Okarmus – i tu mamy panie przewodniczący demokrację.
Przewodniczący rady – pan wójt proszę.
Wójt – pani przewodnicząca, każda przewodnicząca komisji tak jak i przewodniczący sesji jest
odpowiedzialny za prowadzenie swojej komisji i za porządek na tych komisjach. Więc pani tym
pismem wskazuje, że pani sobie nie radzi, jako przewodnicząca i nie ma pani autorytetu.
Radna Ewa Walczak – panie wójcie sadzę, że…
Przewodniczący rady– proszę o ciszę. Pani radna Walczak.
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Radna Ewa Walczak – ja myślę, że z panią Okarmus i panią Kotarbą nikt sobie nie radzi, niestety,
tutaj obecne osoby to widzą.
Przewodniczący rady – proszę o ciszę. Teraz głos ma pani Ewa Walczak.
Radna Ewa Walczak – oczywiście jest tak jak tutaj: panie bez przerwy krzyczą, obrażają,
przerywają, nie da się pracować.
Przewodniczący rady – pani radna Okarmus teraz ma głos.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, uważam, że w takim razie, no to może powinniście
wszystkich nas tutaj odwołać, całą ,,7’’ z rady, bo to niema sensu, bo jeżeli państwo piszecie w
protokołach nieprawdę, to ja mam prawo, po prostu się nie zgodzić z tym. Przecież podobnie jest na
sesji, co państwo powiecie, jeżeli prawnik, który jest tutaj na sesji, pan się nie zgadza z jego opinią,
to, po co ta pani tu jest. No proszę pana po to żeby siedziała i uśmiechała się do pana, jeżeli pan
mówi, że ma pan inne zdanie, obrażacie państwo wszystkich, z nami się w ogóle państwo nie
liczycie. To, że macie większość po prostu i tak bez względu na to czy jest zgodne z prawem czy nie
i tak państwo głosujecie tak jak chcecie. Po prostu chcecie nas zniszczyć, chcecie zniszczyć wójta,
chcecie panie przewodniczący niech mi pan powie teraz, czy idziecie w kierunku, proszę mi
odpowiedzieć, czy idziecie w kierunku odwołania wójta w drodze referendum. Proszę mi to
powiedzieć, żeby wszyscy to wiedzieli, jest pan redaktor, przecież wszystko idzie w tym kierunku,
my nie możemy się odezwać na żadnej komisji, bo pani, jeżeli pani radna Walczak po prostu ma
inne zdanie i jeżeli przychodzi z gotową uchwałą, którą pan przewodniczący jej napisał, a ja mówię,
że to jest nieprawda, że tak nie było, że nie było takich ustaleń, no to przecież ja nie wiem jak można
z wami rozmawiać. Proszę mi odpowiedzieć, mam do pana pytanie. Czy państwo robicie wszystko i
idziecie w tym kierunku, te skargi, te pisma, żeby po prostu było referendum za odwołaniem wójta.
Proszę mi odpowiedzieć, żebyśmy wszyscy wiedzieli.
Przewodniczący rady – pani radna, wójta odwołują wyborcy, a nie radni.
Radna Małgorzata Okarmus – powiedziałam, że idzie wszystko w kierunku referendum. Proszę mi
powiedzieć, czy chcecie państwo podjąć uchwałę dotyczącą przeprowadzenia referendum. Państwo
macie większość.
Przewodniczący rady – mogę pani radnej odpowiedzieć za siebie. Nie.
Radna Małgorzata Okarmus – nie, czyli nie będzie pan głosował za referendum. Słyszycie państwo.
Przewodniczący rady – ja odpowiedziałem pani, to, co odpowiedziałem.
Radna Małgorzata Okarmus – dobrze, czyli wiemy, że pan radny przewodniczący Stokłosa jest
przeciwko ewentualnemu referendum i nie będzie głosował za odwołaniem wójta, za
przeprowadzeniem referendum dotyczące odwołania wójta.
Przewodniczący rady – teraz już pani podała trzecią wykładnię.
Radna Małgorzata Okarmus – nie, pan powiedział ,,nie”. Prawda.
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Przewodniczący rady – odpowiadam pani radnej na temat obsługi prawnej. Radca prawny, który był
na sesji budżetowej kilkanaście razy, albo kilka, (kilkanaście przesadziłem) - kilka razy powiedział,
że działamy niezgodnie z prawem.
Radna Małgorzata Okarmus – bo działacie państwo.
Przewodniczący rady – czyli na sesji budżetowej działaliśmy niezgodnie z prawem i RIO
potwierdziło naszą działalność niezgodnie z prawem.
Radna Małgorzata Okarmus – no, ale to samo, co Wojewoda, proszę pana, Wojewoda napisał, że
wszystko jest zgodnie z prawem, a pan powiedział, że nie jest zgodne z prawem. Dlatego ja też
mówię, że jeżeli RIO napisało, że wszystko jest zgodne z prawem, ja uważam, że nie, bo państwo
nie zachowaliście podstawowych procedur do uchwalenia budżetu i proszę pana możecie mówić
sobie, co chcecie, ja uważam, że podjęliście uchwałę budżetową niezgodnie z prawem.
Przewodniczący rady – to pani tak uważa w takim razie. Pani Ewa Walczak, bardzo proszę.
Radna Ewa Walczak – ja mam tutaj pytanie do pani prawnik. Czy taki wniosek przez mnie
złożony…inaczej może, czy skład Komisji Rewizyjnej nie podlega zmianie w trakcie kadencji rady,
czy podlega? I czy rzeczywiście można wykluczyć członków komisji, wtedy, kiedy ich zachowanie
tak naprawdę uwłacza podstawom kultury? Bo to nie chodzi o to, że państwo mają inne zdanie, tylko
chodzi o to, że to zdanie należy tak formułować, żeby nikogo nie obrażać i nie przeszkadzać w
pracach.
Radna Małgorzata Okarmus – ja bym chciała, żeby pani mi przedstawiła, no, bo powinny być
nagrywane komisje, ale pani się nie zgodziła, bo mielibyśmy sprawę prostą jak panią obraziłyśmy,
bo się pani nie podobało to, że mamy swoje zdanie. Każdy ma prawo do swojego własnego zdania.
Przewodniczący rady – pani mecenas coś.
Radca Prawny Aneta Szlachta – nie jest tak, że skład komisji jest nieodwołany, to znaczy, że można
odwołać członków komisji.
Przewodniczący rady – czy w ramach interpelacji jeszcze ktoś? Pan radny Gniadek proszę.
Radny Tadeusz Gniadek – chciałbym potwierdzić słowa pani Ewy Walczak. Obie panie: Okarmus i
Kotarba zachowywały się skandalicznie, na granicy chamstwa, powtarzam, na granicy chamstwa.
Odnoszenie się do wiary, kto jak wierzy, czy chodzi do kościoła itd. to jest po prostu…
Radna Maria Kotarba – to pan przecież powiedział o tym, że ja powiedziałam, że to jest sekta
Szefera.
Przewodniczący rady – czy w ramach interpelacji ktoś jeszcze. Pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – tak ja mam interpelację do pana wójta. Proszę o informację na piśmie
jak kształtowały się wypłaty wynagrodzeń. Osobno wynagrodzenia, osobno 13-tki, osobno nagrody,
na obsługę prawną w latach 2011 – 2014. I mam interpelację do pana przewodniczącego, na piśmie
proszę o informację, które pisma pan do organów nadzoru, organów zewnętrznych napisał (z
kserokopią). Pisma i rejestru spraw prowadzony w Biurze Rady i które pan podpisał w imieniu, jako
Przewodniczący Rady Grzegorz Stokłosa. Poproszę wszystkie pisma, które wyszły i podobnie, jeśli
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chodzi o V-ce przewodniczących, bo jeżeli ktoś pisze, że jest V-ce przewodniczącą, to również to
jest pismo urzędowe. Państwo reprezentujecie radnych i działacie w jej imieniu. Chciałabym na
piśmie zarówno od pana jak i od pań V-ce przewodniczących.
Przewodniczący rady – proszę pani radna Kotarba.
Radna Maria Kotarba – ja mam pytanie takie, wiemy, że została w Urzędzie Gminy zakupiona
jeszcze przez panią Mardyłę scena, bardzo duża scena, a w chwili obecnej to jest wrak sceny, a
wiem to, dlatego, że jest wrak, ponieważ w tą niedzielę była wypożyczona do nas do Włosani. Jak
zobaczyłam tą scenę i panowie, którzy rozkładali, po prostu ręce załamali. Chciałabym się zapytać,
kto przez te lata zarządzał tą sceną, jakie dochody z wypożyczania sceny wpłynęły do budżetu
gminy. Dlaczego ta scena nie była złożona w BUK-u, w Bazie Usług Komunalnych, tylko była u
osoby prywatnej i chciałabym, żeby ta osoba została zaproszona na sesję, żeby się wypowiedziała,
bo wiemy o tym, że scena była wypożyczana. Komu wypożyczała, za czyją zgodą bardzo proszę to
na piśmie. Dziękuję.
Przewodniczący rady – czy ktoś w ramach interpelacji jeszcze? Proszę, pan radny Przeworski.
Radny Jerzy Przeworski – mam pytanie od rodziców do pani dyrektor z Gaja, ale jej niestety nie ma.
Chcą się dowiedzieć, jakie są przyczyny, że szkoła w Gaju, podstawowa oraz gimnazjum mają coraz
niższe wyniki, i czy ma jakiś plan naprawczy związany z tą sytuacją. Prosiłbym na piśmie, bo jeżeli
jej niema to na piśmie.
Przewodniczący rady – pani Sylwio bardzo proszę zapisać i przekazać taką informację. Czy w
ramach interpelacji jeszcze… pan Gniadek, proszę.
Radny Tadeusz Gniadek – mam pytanie do pana wójta, 2-3 sesje wstecz powiedział pan, że stworzył
pan zespół do pracy nad Studium. Proszę o podanie składu tego zespołu.
Wójt – to będzie wskazane na piśmie, bo już taka informacja była gdzieś, że odpowiem to na piśmie
odpowiem. Teraz z głowy to ja nie pamiętam, a wy mnie państwo łapiecie mnie za każdą sylabę za
każde słowo, więc nie będę ryzykował, żeby za chwilę mi powiedzieć, że ja tak powiedziałem.
Radny Tadeusz Gniadek – O.K. czekamy na pisemną odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie w
związku z przetargiem na gimnazjum, który się nie odbył z powodu braku chętnych, może z powodu
podniesienia ceny. Proszę mi powiedzieć, co pan zamierza dalej w celu realizacji uchwały rady
dotyczącej sprzedaży gimnazjum.
Wójt – proszę pana też to na piśmie odpowiem, dlaczego. Dlatego, że tak uchwałą i tu jest konkretny
nr, konkretna data, konkretny rok, została ustalona stawka gimnazjum na kwotę 11 mln coś tam, bo
tego nie wiem teraz, dlatego mówię, że na piśmie odpowiem. Kwota, która była dana teraz na
przetarg była 10 mln, czyli nie można mówić, że jest wyższa, bo była niższa. W przepisach wójt
może do 50% maksymalnie zniżyć tą kwotę. Więc tu odpowiem na piśmie podając dokładnie nr
uchwały i z którego dnia, z którego roku, kto to wprowadził itd. Natomiast, co dalej, no państwo w
2011, to znaczy nie państwo tylko poprzednia rada w 2011 zobowiązała wójta uchwałą do sprzedaży
tego. I ta uchwała dalej mnie obowiązuje i według powyższego następny przetarg i tak się będziemy
bawić następne ileś lat, no chyba, że państwo wycofają się z tej uchwały. Ja nie mam teraz wyboru –
muszę ogłosić następny przetarg, następny termin i znowu komisje powołać, wystawić kwotę,
ponieważ uchwała państwa mnie do tego obliguje.
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Radny Tadeusz Gniadek – może zrobimy posiedzenie komisji komunalnej, usiądźmy i może coś
wymyślimy wspólnie, po prostu, choć raz może wspólnie wymyślimy.
Wójt – rozmawiać zawsze trzeba, ja jestem otwarty, tylko, że tak jak mówię, na razie nie wiem czy
jest o czymś rozmawiać, bo ja jestem zobowiązany uchwałą Rady Gminy o sprzedaży tego. Na razie
możemy sobie tylko porozmawiać, ale w sposób taki przyjacielski, bez zobowiązań dopóki uchwała
mnie obowiązuje to nie ma innej formy.
Radny Tadeusz Gniadek – no, uchwała jest i trudno by było ją w tej chwili cofnąć, bo to jest w
budżecie zapisane: 2 mln 800 tys., więc jak byśmy wyjęli to z budżetu, to budżet leży.
Wójt – tak proszę pana, jest wpisane 2 mln, 800 jako przychody ze sprzedaży gimnazjum, ale tak,
niewpisane przez mnie, tylko przez poprzednika, a jest, tylko, że niech pan zwróci uwagę na prawo
teraz, to, co ja powiedziałem. Ustawa mówi, że możemy sprzedać maxymalnie do 50 % od wartości,
wartość tego jest dzisiaj 11 mln coś, a ktoś to chce sprzedać za 2 800 tys. i pan myśli, że ja się
podłożę pod to żeby iść za kratki.
Radny Tadeusz Gniadek – akurat teraz ja znam sprawę i to jest 1 rata, miało być 3 raty, pozostałe
miały być po 3 mln, 2 800, 3 i 3.
Wójt – ale nie ma na to nikogo.
Radny Tadeusz Gniadek – no to nad tym trzeba popracować, mam jedną sprawę wnioskuję by
zobowiązać pana wójta, żeby zorganizować do końca lipca spotkanie z firmą pracującą nad studium.
Wójt – powiem tak, sprawa studium jest wyłączna dla wójta i dopóki nie skończymy, jest planowane
po skończeniu prac przedstawić państwu radnym całe te zagadnienia, więc na razie do końca lipca
jest to nierealne z powodu urlopów, a poza tym prace są jeszcze niezakończone.
Radny Tadeusz Gniadek – krótko mówiąc odmawia pan, prawda?
Wójt – może się pan spotkać, ale jakie chce pan informacje.
Radny Tadeusz Gniadek – chcę wiedzieć na jakim etapie jest studium w tej chwili.
Wójt – ja panu mogę powiedzieć, jest zrobione 5 miejscowości.
Radny Tadeusz Gniadek – to proszę na piśmie.
Wójt – o na piśmie odpowiem, tam już było z resztą zapytanie w trybie publicznym –
odpowiadaliśmy na wniosek, więc to będzie tylko kopiuj – wklej, kopiuj – wklej, więc dobrze.
Przewodniczący rady – pani radna Kotarba.
Radna Maria Kotarba – proszę państwa, ja jeszcze chciałabym powiadomić, bo podejrzewam, że
mieszkańcy w ogóle o tym nie wiedzą za czasów Musiała, za wójta Musiała do tej pory płacimy
różne rzeczy, a teraz jeszcze protokół z RIO, gdzie się okazało, że pan wójt Musiał wziął ponad 19
tysięcy za urlop niezgodnie z przepisami i podpisał się pod tym również pan były sekretarz urzędu.
Tak, że wszyscy państwo, weźcie to sobie pod uwagę, co było, cały czas płacimy kary, kary i jeszcze
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raz kary. Dojdzie do tego, że nic ta kadencja nie będziemy robić tyko będziemy cały czas płacić kary
za Musiała i Szefera. Dziękuję.
Przewodniczący rady – przypominam, że jesteśmy w interpelacjach,. Czy w ramach interpelacji.
Pani Lucyna Kufrej radna, proszę.
Radna Lucyna Kufrej – ja mam takie pytanie, bo tutaj na ulicach i na rynku pojawiło się dużo
znaków zakazu parkowania. Czy to jest konieczne, bo naprawdę jest problem gdzieś tutaj
zaparkować. Czy to tak musi zostać.
Wójt – pan inżynier, proszę.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa osób
korzystających z tego rejonu, postanowiliśmy wyłączyć z możliwości miejsc postojowych całą lewą
stronę, bo jest za wąska. Jeżeli staną 2 samochody tak jak było do tej pory, to nie ma możliwości,
żeby 2 samochody osobowe na ul. Parkowej się minęły. Myśmy wstępnie ustalili, jako pracownicy,
że będziemy się starać i nie będziemy tu parkować. Są 2 duże parkingi na dole, więc ja rozumiem, że
każdy jest przyzwyczajony, żeby dojechać na miejsce, ale spacer jeszcze chyba nikomu nie
zaszkodził. Powiem tak, tam oprócz tego była zmieniana, nie, była oznakowana organizacja ruchu na
całym rynku, bo były problemy, kto ma pierwszeństwo itd., więc to zostało oznakowane dodatkowo
na wniosek też państwa, części radnych, czy może nie do końca to, co, żeście oczekiwali
udrożniliśmy, szczerze powiem udrożniliśmy i w tym momencie nie ma już problemu, żeby wjechać
na spółdzielnię, czy z drugiej strony z magazynów na ul. Parkową tam i z powrotem. Nie ma
miejsca, tutaj, bo droga jest, ul. Parkowa jest wąska, nie ma miejsca, żeby na poboczu zmieścił się
cały samochód.
Radna Lucyna Kufrej – jeszcze chciałabym zapytać a propos ul. Świetlistej pan miał taką prośbę o
zrobienie tego odcinka, gdzie tam jest problem z odwodnieniem. Czy można by prosić, żeby zrobić
jakiś projekt, żeby poszły również te rzeczy, na które ludzie czekają od lat.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – proszę państwa miałem wcześniej podjąć dyskusję, budowa
chodnika się nie skończyła. Będzie protokół odbioru i zakończymy inwestycję to wtedy państwu
powiem, że zadanie to kosztowało tyle i tyle. I w tym momencie roboty zgodnie z przetargiem
kosztują podstawowe, czyli ten zakres planowany, ale jest rozliczenie obmiarowe. Jeżeli państwo
ściągniecie z zadania wszystko, co będzie, jeżeli w terenie się po odbiorze, czy w trakcie odbioru
okaże, że musiał wykonać 10 – 15 m2 nawierzchni dolać itd. wykonawca. Pewne środki finansowe
muszą zostać do zadania, do protokołu odbioru. Jeżeli chodzi o pisemko, to, co pan wójt na
zebraniach wiejskich powiedział i tego się będziemy trzymać. Każde sołectwo do budżetu na
przyszły rok ma podać 2 zadania i te zadania będziemy się starać zacząć realizować, więc po jednej
stronie to, co było na Komisji Komunalnej. Nie ma oszczędności, bo nie mamy w tym momencie
jeszcze dochodów z mienia. To jest wszystko na papierze, więc nie możemy do końca każdą prośbę
czy każdy wniosek, który do nas wpływa w roku budżetowym w trakcie zacząć go już realizować.
Radna Lucyna Kufrej – ja rozumiem, ale proszę mieć na uwadze.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – dlatego ja się zwracam do pani, jako radnej, żeby się pani
postarała, jeżeli państwo to widzicie, żeby to była propozycja Rady Sołeckiej i mieszkańców, żeby to
było jedno z zadań do realizacji na przyszły rok.
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Przewodniczący rady – czy pani interpelacje ma jeszcze? Interpelacja - tak. To w następnym
punkcie, w wolnych wnioskach. Interpelacja - pani radna, proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – tak mam interpelację do pana wójta, żeby ewentualnie, jeśli chodzi o
przystanki autobusowe. Proszę państwa one są zbyt rzadko sprzątane i te śmieci się wysypują to jest
po prostu strasznie to wygląda. Bardzo proszę, żeby spowodować, żeby częściej były te kosze
opróżniane, bo czasami przychodzi weekend, przyjeżdża dużo osób z zewnątrz tak jak w Libertowie
i to nieładnie wygląda, a to też świadczy o nas, jako mieszkańcach.
Przewodniczący rady – dziękuję, wobec tego zamykam punkt interpelacje i zapytania, przechodzimy
do punktu wolne wnioski. Pani radna Ewa Walczak proszę.
Do pkt. VI. Wolne wnioski.
Radna Ewa Walczak – ja mam zapytanie w sprawie gazety Głos Gminy Mogilany. Swojego czasu
gazeta była w takiej ładnej formie graficznej i w miarę systematycznie dostarczano mieszkańcom.
Nie będę się wypowiadać na temat tego, co zawierała, to już ocena każdego z państwa, natomiast w
tej chwili chciałabym wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za wydawanie gazety i za dystrybucję tej
gazety, ile to kosztuje, jeśli w ogóle jeszcze istnieje. Dziękuję.
Przewodniczący rady – pan wójt.
Wójt – tak jak pisze w stopce redakcyjnej z tyłu – Gminny Ośrodek Kultury.
Przewodniczący rady – pani radna.
Radna Ewa Walczak – jest tutaj pełniąca obowiązki dyrektora pani Małgorzata Budek.
Małgorzata Budek GOK – dzień dobry państwu, Głos Gminy Mogilany faktycznie jest
zarejestrowany pod nami, więc wydawcą jest GOK w Mogilanach. Pytała pani o kwotę, więc w
zależności od ilości stron i nakładu tej gazety, to były kwoty między 4 do 7 tysięcy. Dystrybucją
zajmował się również GOK, byli to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w ramach czasu
pracy, lub osoby dodatkowo opłacane, natomiast w tej chwili gazeta pod koniec maja była
planowana, były zbieranie materiały za pośrednictwem urzędu gminy, prosiliśmy do 2 czerwca o
przesłanie materiałów, jednak ze względu na zmiany na stanowisku dyrektorskim decyzji o wydaniu
gazety nie było. Dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pani Renata Strzebońska.
Radna Renata Strzebońska – chciałabym zapytać o taką sprawę. Mianowicie w zeszłym roku zostały
zerwane druty telefoniczne, poprzewracane słupy na ul. Zakopiańskiej, teraz tam będzie robiony
chodnik - przyszedł wykonawca. Telekomunikacja postawiła słup, natomiast postawiła go w miejscu
gdzie teraz ma być chodnik i nie wiem czy będziemy następną gminą, z której się będą śmiać, że na
środku chodnika jest słup, bo już takie rzeczy gdzieś tam były, że znaki drogowe stały w środku
chodnika. Nie wiem, kto ma się tym zająć, czy to urząd czy mieszkańcy. Jeżeli urząd wykonuje
prace, nadzoruje prace chodnika, to myślę, że jest to sprawa urzędu. I jeszcze mam drugą sprawę,
mianowicie wraca jak bumerang Świątnicka boczna, zobowiązałam się, że zapytam o oświetlenie i
nawierzchnię.
Przewodniczący rady – proszę o odpowiedź.
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Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – jeżeli chodzi o Świątnicką to ja mam dobrą pamięć, to już
odpowiadałem, czyli nawierzchnia asfaltowa to, co powiedziałem, nie ma w budżecie, oświetlenie w
tym momencie też nie, bo nie ma środków wystarczających, żeby zrealizować wszystkie projekty,
które mamy oświetleniowe. Jeżeli chodzi o ul. Zakopiańską dziękuję, że państwo widzicie, ale
proszę poczekać do końca inwestycji, temat jest podjęty, rozmowy z Telekomunikacją już są jak
gdyby, żeby przestawić ten słup poza chodnik.
Przewodniczący rady – proszę pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, ja uważam, że pan radny Gniadek powinien mnie
przeprosić i panią radną Kotarbę, ponieważ użył naprawdę niewłaściwego słowa. Powiedział, że
zachowałyśmy się wręcz po chamsku, proszę państwa to wydaje mi się, że nie przystoi wręcz
radnemu, a poza tym nikomu nie ubliżyłyśmy i ja się czuję po prostu obrażona, że pan tu na forum
powiedział, że zachowałyśmy się wręcz po chamsku. Wie pan, pan się nie zachował ładnie w
stosunku do mnie, ani do pani radnej, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby mnie pan obrażał, bo w tym
momencie mnie pan obraził i obraził pan panią radną, a chyba mamy mieć prawo swoje własne
zdanie. To, że państwo macie większość i to jest oczywiste, to nie znaczy, że macie się zachowywać
w ten sposób, obrażać innych.
Przewodniczący rady – dziękuję, pan radny Gniadek.
Radny Tadeusz Gniadek – przede wszystkim powiedziałem, że zachowałyście się panie na granicy
chamstwa, to jest pewna różnica, poza tym jak można podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej
oceniać kogoś za zaangażowanie w wiarę.
Radna Maria Kotarba – ale to przecież pan zaczął, a nie ja.
Radny Tadeusz Gniadek – ja?
Radna Maria Kotarba – tak, pan powiedział, że ja powiedziałam sekta Szefera, a ja to podtrzymuję.
Radny Tadeusz Gniadek – ja, o sekcie Szefera?
Radna Maria Kotarba – i zaczął pan wymieniać, jaki to Szefer i Musiał są katolikami, jak idą ze
złożonymi rękami do kościoła. To pan zaczął a nie ja,
Radny Tadeusz Strzeboński – to ja zacząłem, tak, tak.
Radna Maria Kotarba – pan Strzeboński zresztą powiedział, żebym poszła do restauracji Sowa i tam
sobie porozmawiała, na co mu odpowiedziałam, że prawdopodobnie, ponieważ ma doświadczenie w
tej dziedzinie, bo był policjantem, pewnie mi niedługo pod domem podsłuch założy, ale ja się tego
nie boję.
Przewodniczący rady – pan radny Strzeboński, bardzo proszę.
Radny Tadeusz Strzeboński – proszę pani, zwróciłem pani uwagę pani Kotarbie, że pani mówiąc
sekta nie rozumie znaczenia tego słowa. Zwróciłem uwagę także, że formułując to słowo w stosunku
do Szefera i Musiała, którzy są dla mnie przykładnymi katolikami pani obraża nie tylko ich, ale i
mnie, jako katolika, i tyle. Tylko tyle powiedziałem.
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Przewodniczący rady – pan radny Gniadek proszę.
Radny Tadeusz Gniadek – jeżeli chodzi o obrażanie, to nawet się nie zbliżyłem do pań,
zachowaniem, nigdy nie zachowałbym się tak jak panie.
Przewodniczący rady – czy ktoś jeszcze? Pani radna Nowicka proszę.
Radna Joanna Nowicka – ja myślę, że obie panie same sobie najlepsze świadectwo wystawiają tutaj,
wypowiedziami na komisjach i na sesji, natomiast ja mam pytanie.
Radna Maria Kotarba – nam zaufali ludzie, a nie pani nam musi.
Przewodniczący rady – proszę, teraz pani Nowicka.
Radna Joanna Nowicka – pani Kotarba… właśnie, proszę pozwolić pani Kotarbie się wypowiedzieć,
bo właśnie nam się przedstawia tutaj od swojej najlepszej strony.
Przewodniczący rady – proszę teraz głos ma pani Joanna Nowicka.
Radna Joanna Nowicka – ja mam pytanie: chciałabym zapytać, kto jest teraz kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego.
Sekretarz Małgorzata Madeja – pani radna ja jestem kierownikiem USC i oczywiście mam zastępcę
panią Ewę Syrek. Również z mocy ustawy kierownikiem USC jest pan wójt, który wiadomo, że, na
co dzień tych obowiązków nie pełni, ponieważ to takie raczej honorowe kierowniczenie Urzędem
Stanu Cywilnego.
Radna Joanna Nowicka – w takim razie mam drugie pytanie. Kto jest sekretarzem?
Wójt – pani Małgorzata Madeja.
Przewodniczący rady – czy ktoś jeszcze jakieś pytania.
Radna Joanna Nowicka – rozumiem, że jest na ½ etatu sekretarzem i na ½ etatu kierownikiem, czy
jest zatrudniona na dwóch stanowiskach.
Sekretarz Małgorzata Madeja – to jest podzielone w ten sposób, że na ¾ etatu pełnię funkcję
sekretarza i na ¼ jestem kierownikiem USC.
Przewodniczący rady – pani radna Lucyna Kufrej proszę.
Radna Lucyna Kufrej – a ja słuchając tego wszystkiego to chciałabym powiedzieć tak, że doszliśmy
do takiego wniosku, że pan wójt nic dobrego nie zrobił. Ciągle tylko jakieś skargi na niego, żale,
pretensje, ja nie wiem czy wy nic nie widzicie dobrego w tym człowieku. Czy jesteście tak
zapatrzeni w siebie, że nic nie widzicie, że drugi człowiek się stara, że został wybrany przez ludzi, że
chce coś zrobić, tylko ciągle mu wiążecie ręce. I dokąd to będzie. Ludzie nie róbcie tego, bo
wyśmiewają się z nas – z gminy i będzie naprawdę źle, będziemy się wszyscy wstydzić.
Przewodniczący rady – pani radna Nowicka proszę.
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Radna Joanna Nowicka – chciałabym powiedzieć, że 99% projektów uchwał, które proponuje wójt
przechodzi tutaj na sesjach, więc nie rozumiem, w jaki sposób wiążemy wójtowi ręce i czym?
Radna Lucyna Kufrej – tak i ile skarg do tego jest.
Radna Joanna Nowicka – ja nie wiem szczerze mówiąc ile jest skarg, ale ja wiem, że wójt zaskarżył
uchwałę rady sam w RIO, więc czy mam rozumieć że jeśli jedna osoba składa skargę, to jest bardzo
dobrze, ale jeśli druga strona składa skargę, to już jest niedobrze?.
Przewodniczący rady – pani radna Okarmus proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, to nie jest tak. My wszyscy byliśmy przeciwnie i
właściwie nie głosowaliśmy projektu uchwały budżetowej, dlatego że nie było nam dane nawet
zapoznać się z tymi poprawkami. Państwo zrobiliście pospolite ruszenie, najpierw wrzuciliście coś
na komisji, potem przed sesją zmieniliście poprawki – zupełnie, co innego było, sami sobie
przegłosowaliście poza wszelkimi procedurami. Mówiłam na komisji, jaka jest sytuacja, była sprawa
na komisji, jest procedura specjalna uchwalania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i ona
nie została zachowana. I nie możemy proszę państwa działać niezgodnie z prawem jak nam się
zechce. To wójt wykonuje ten budżet, wójt za niego odpowiada i będzie z tego rozliczany, on
powinien mieć możliwość zapoznania się z tymi poprawkami- on nie miał takiej możliwości.
Zostały mu pewne rzeczy narzucone z góry przez państwa, bo państwo sobie sami ustanowiliście ten
budżet. I mówię z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli wójt go nie wykona to wy państwo, wasza
,,8’’ będzie odpowiedzialna za to, że ten budżet nie będzie wykonany. I nie będzie tak, że państwo
po prostu będziecie rozliczać wójta za niewykonanie budżetu. Sami sobie to ustanowiliście, my
nawet nie głosowaliśmy, przypomnijcie sobie państwo. Ja nie mogę głosować za czymś, do czego w
ogóle nie miałam wglądu, państwo pozmienialiście uchwałę budżetową tak, że nie było wiadomo, o
co chodzi w związku z tym.
Radna Joanna Nowicka – dostała pani odpowiednie materiały po to, żeby je wprowadzić na komisji.
Radna Małgorzata Okarmus – przepraszam, ale ja pani nie przerywałam.
Przewodniczący rady – teraz pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – dlatego proszę państwa naprawdę, to, że pani mówi, że 99% uchwał
przechodzi, ale to nie o to chodzi jakie przechodzą te uchwały. Skarga na wójta, powołanie komisji,
mówienie, że pan ma swojego radcę prawnego. Dobrze. Tylko niech pan ma przy sobie tego radcę,
niech go pan zatrudni, niech mu pan płaci, zatrudni go w urzędzie. Proszę, proszę bardzo, jest radca
prawny urzędu i on odpowiada za pewne rzeczy, po to on jest, a nie, że pan ma swoje. Pan nie jest
tutaj, jako prywatny pan Stokłosa, pan tutaj jest, jako przedstawiciel mieszkańców i niech się pan tak
nie uśmiecha, bo naprawdę to nie przystoi przewodniczącemu, że się pan głupkowato uśmiecha do
mnie.
Przewodniczący rady – pani radna odbieram pani głos, proszę to wpisać do protokołu. Pani już w
tym momencie troszeczkę…
Radna Małgorzata Okarmus – pan nie może po prostu ignorować tego, co ja mówię, bo mnie
mieszkańcy też wybrali.
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Przewodniczący rady – pani radna Nowicka proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – właśnie na tym rzecz polega, że po prostu ludziom, którzy mówią to
po prostu zamyka im się usta i wyrzucić ich z rady, no demokracja panuje.
Przewodniczący rady – odebrałem pani głos. Nie proszę pani, nie demokracja a kultura. Pani radna
Nowicka proszę.
Radna Joanna Nowicka – proszę państwa, poprawki, które myśmy wprowadzili, to właściwie
doprawdy drobne poprawki do budżetu. Wszystkie te poprawki zostały w odpowiednim czasie
złożone i przedłożone komisji budżetowej, ale pani, jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej
postanowiła nie wciągać tego pod obrady komisji. Gdyby pani je wciągnęła naprawdę mielibyście
państwo czas by je przeczytać i zapoznać się. Był absolutnie czas na to, wszystko robiliśmy zgodnie
z prawem. Proszę nie krzyczeć, może mi pani odpowiedzieć.
Przewodniczący rady – teraz pani radna Nowicka ma głos.
Radna Joanna Nowicka – więc to jest pani winą jeśli rzeczywiście nie mieliście państwo czasu się z
tym zapoznać, bo nie przyjęła je pani pod obrady Komisji Budżetowej - mając zresztą takie prawo
jako przewodnicząca komisji, bo to pani ustala porządek obrad.
Przewodniczący rady – proszę, pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa, było głosowanie, nie ja, jako przewodnicząca tylko
Komisja Budżetowa i pani radna była pani na komisji, nie była pani na komisji, jest protokół z
posiedzenia Komisji Budżetowej. Nie było pani jak było głosowanie czy będziemy rozpatrywać, czy
będziemy wprowadzać do porządku obrad poprawki zaproponowane przez państwa na kolanie
proszę państwa nic nie da się zrobić, jak można, nie wiem, nie pamiętam teraz ile tego było, było
tego bardzo dużo, w ciągu paru godzin rozpatrzeć rzeczy, które skutkują wieloma sprawami.
Państwo ustaliliście sobie swój własny budżet i będziecie za niego odpowiadać i mówię to z pełną
świadomością i nie pan wójt, bo będziecie mieli używkę, że pan wójt nie wykonał tego, czy tego, ale
państwo sami sobie to ustaliliście bez zgody wójta. Wójt nie miał nawet czasu, żeby się z tymi
poprawkami zapoznać i się do tego odnieść.
Radna Joanna Nowicka – pani chyba nie pamięta.
Radna Małgorzata Okarmus – ja nie skończyłam jeszcze.
Przewodniczący rady – pani Nowicka, proszę, proszę pani Nowicka, pani Okarmus dokończy.
Radna Małgorzata Okarmus – i dlatego proszę, żeby pani nie mówiła, że ja, jako przewodnicząca nie
wprowadziłam tego, było głosowanie i proszę tutaj nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Było
głosowanie na komisji i to komisja zadecydowała.
Przewodniczący rady – dziękuję, pani radna Nowicka proszę.
Radna Joanna Nowicka – dziękuję za głos. Nie chcę z panią rozmawiać, nie chcę rzeczywiście z
panią rozmawiać - jest to bardzo trudna rozmowa. A teraz się jeszcze w miarę się pani stara i
powstrzymuje, ale to, w jaki sposób się pani do mnie odzywa stając nade mną, krzycząc wymachując
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rękami, to - absolutnie się zgadzam z panem Tadeuszem Gniadkiem, że to jest naprawdę na cienkiej
granicy chamstwa.
Przewodniczący rady – proszę, czy radni jeszcze chcą zabrać głos. Pan Stanisław Kiebuła bardzo
proszę, pierwszy był.
Mieszkaniec Mogilan Stanisław Kiebuła – dzień dobry szanowni państwo. Do której kamery mam
mówić, nie wiem czy ten jest odpowiedni będzie, czy była uchwała rady. Ale już poważnie, bardzo
proszę, panie wójcie zauważyłem postęp radykalny przy parku naszym, że zostało pomalowane
ogrodzenie, że jest gospodarz w tej chwili, że nie tylko mówimy żeby odzyskać ten dwór, ale że ktoś
się tym zajmuje. Jasne tablice o tym regulamin może poprawić, że nie wolno psów, alkoholu wnosić
tam, bo niestety widzi się, że jest to tam nagminnie robione i po prostu może jak będą duże tablice
nie będą tego ludzie robić. Kolejną rzecz chciałem zapytać odnośnie oświaty. Ile będzie I klas do
gimnazjum i do szkoły podstawowej. Czy już wiadomo, czy będą 3 czy dwie klasy. Kolejną rzecz to
jest prośba o ulicę do przedszkola, do Szkoły Podstawowej w Mogilanach i do ośrodka zdrowia,
zwłaszcza tam przy ośrodku zdrowia. Teraz w erze kapitalizmu, to ten ośrodek po prostu przegra z
,,Serce sercu” jak nie będzie jakiejś porządnej drogi do niego, bo nikt nie będzie tamtędy łamał sobie
nóg, żeby dojść do tego ośrodka. Bardzo proszę panie wójcie żeby podesłać ludzi, może poprawić
czy nową nawierzchnię zrobić, nie wiem jak tam jest z szerokościami na taj ulicy. Ja mam na razie
tyle. Bardzo dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję, pan sołtys z Gaja, pan Sikora proszę.
Sołtys z Gaja Mieczysław Sikora – witam państwa, witam pana wójta, witam wszystkich radnych.
Proszę państwa mnie mikrofonu nie trzeba, państwo mnie znacie, ale przez to podeszłem do
mikrofonu żebym był nagrany i mam pytanie do pana Stokłosy, pierwsze, kiedy pan opublikuje,
jakie jest Stowarzyszenie Gminy Mogilany, ile was jest w stowarzyszeniu, bo wiemy ile jest
mieszkańców w gminie Mogilany, jest ponad 3 tysiące, więc nie podejmujcie wszystkich
mieszkańców Mogilan do stowarzyszenia, tylko wy się przedstawiacie ile was jest w
stowarzyszeniu, bo robicie tu mętlik, ludzie o to pytają. Mianowicie drugie pytanie, to jest do pana
wójta, Panie wójcie mieszkańcy nie tylko Gaja (ja troszeczkę z mieszkańcami rozmawiam) pytają
czy pan myślisz o jakichś zebraniach po prostu żeby ludziom powiedzieć, co za rada jest. Czy pan
myślisz o jakimś referendum, żeby coś zrobić z tą radą, bo mieszkańcy nie mogą wytrzymać. I
następne pytanie mam proszę państwa do państwa, był tamten wójt pan Musiał czy przeczytał tyle
danych osobowych, co pan wójt dzisiaj Piotrowski. Nie miał buzię sklejoną, słyszeliście państwo, co
na początku przeczytał, da radę ten człowiek czytać, da radę ten człowiek pracować dla gminy
Mogilany. A co najważniejsze zapytacie państwo teraz i sprawdźcie ile jest wójtem. Zrobił więcej za
tą kadencję, co jest, jak tamten za 4 lata. Proszę państwa zastanówcie się, radni zastanówcie się, co
wy robicie, mieszkańcy Lusiny też mają dość radnej, mieszkańcy Gaja mają dość radnego. Mówią,
że nie wiedzieli, że oni mieli czerwoną płachtę na oczach założoną, im mówił, że chodniki, że to, że
tamto. Żądają referendum i powiedzieli, że nie będzie radnym, tak samo radnego z Konar.
Rozmawiałem z ludźmi, mają dość mieszkańcy i proszą o referendum. Proszę państwa następna
sprawa, wy się państwo zastanówcie i dojdźcie do jakiegoś porozumienia i bądźcie ludźmi, żeby ta
gmina słynęła i żeby o niej dobre słowa były, bo na razie to jest drugi z pana Putin. Tak jak
mieszkańcy mówią - pan Stokłosa to przecież tak jak pan Putin. Ja panu nie ubliżam, nie ja mówię,
że Putin.
Przewodniczący rady – proszę pana czy to jest wniosek pana?
Sołtys z Gaja Mieczysław Sikora – proszę, jaki wniosek.
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Przewodniczący rady – czy pan chce zgłosić wniosek w wolnych wnioskach?
Sołtys z Gaja Mieczysław Sikora – więc panu mówię bądź pan człowiekiem i wejdź pan do
Porozumienia.
Przewodniczący rady – proszę się nie wypowiadać na temat mojej osoby, czy składa pan
jakikolwiek wniosek.
Sołtys z Gaja Mieczysław Sikora – będę myślał nad tym.
Przewodniczący rady – póki co, dziękuję panu za głos.
Sołtys z Gaja Mieczysław Sikora – ja też chcę podziękować, że to był ostatni głos dla mnie i
państwo zastanówcie się i panie wójcie też, bardzo proszę o ten głos.
Przewodniczący rady – pani sołtys z Chorowic, przepraszam, ale nazwiska nie… pani Ożóg, pani
sołtys.
Sołtys z Chorowic Klaudia Ożóg – ja jestem tutaj nowa i powiem tak, chciałam przede wszystkim
podziękować państwu za tą uchwałę dotyczącą sołtysów, że nie będziemy karani za to, że nie
będziemy przychodzić na sesję, ponieważ myślę, że mogę podziękować w imieniu swoim innych też
sołtysów. A co do mnie – każda taka sesja, a dopiero było ich nie pamiętam, (bo jeszcze były
odwoływane), bo już przestałam liczyć. Każda taka sesja zabija mój patriotyzm, bo ja mam 24 lata i
ja widzę, co wy robicie i powiem tak. Każda taka sesja zabija mój patriotyzm i ja nie będę na nią
przychodziła, jeżeli będą się takie rzeczy działy i kocham mój kraj jak matkę i przysięgam, że gdzie
mnie w życiu nogi poniosą tam będę walczyła z takim systemem. Dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję, pan sołtys z Włosani.
Sołtys z Włosani Stefan Suder – dzień dobry państwu, korzystając z okazji, (ponieważ tu było dużo
dziś powiedziane o wójcie, o radzie, o wszystkich) chciałbym podziękować panu wójtowi i radnym,
którzy poparli inicjatywę budowy kanalizacji we Włosani. Zostało to doprowadzone do końca i na
dzień dzisiejszy część ludzi ma już naprawdę możliwość podpięcia się i na pewno jest to jakiś duży
plus dla nas wszystkich. Nie jest to na pewno po to, żeby gdzieś tam kogoś gloryfikować, ale był to
duży problem z tym i to razem przeszliśmy. Przy okazji chciałbym podziękować pracownikom
GOK-u, BUK-a, także panu wójtowi za pomoc w organizacji imprezy, którą robiliśmy u nas we
Włosani ,,Powitanie lata’’. Proszę państwa zbieramy środki, chcemy w jakiś sposób brać udział w
budowie tego, czego nam brakuje, czyli remizy i domu jakiegoś kultury. Mam nadzieję, że w
przyszłym roku też w jakiś sposób razem będziemy współpracować i państwo nas wspomogą. A tak
a propos sceny boję się, że będzie problem w przyszłym roku, bo ta scena jest w fatalnym stanie.
Dziękuję ślicznie.
Przewodniczący rady – dziękuję, widzę, że nie ma już zgłoszeń. Pan wójt proszę.
Wójt – parę krótkich odpowiedzi tylko, jeśli chodzi o pan Kiebuła - regulamin parku, wejście, psy
itd.- tutaj wystąpimy do konserwatora głównego czy możemy wewnątrz taką tablicę umieścić,
ponieważ każde takie ingerowanie w podłoże wymaga badań geologów. Przerabialiśmy to przy
miejscu, przy szukaniu miejsca na plac zabaw. Więc tutaj tym się zajmę, jeśli chodzi o ul. Św.
Bartłomieja do szkoły i do SPZOZ-u też myślimy bardzo poważnie, ale pierwsze zastanawiamy się
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czy nie lepiej w jakiś sposób wykupić ten budynek drewniany, czyli dawny sklep, czy potem jakiś
tam, stara poczta. Ci właściciele są akurat za granicą i sprawę mamy trochę utrudnioną. Jeśli chodzi
o pana sołtysa z Gaja, że mieszkańcy mają odbiór, że nie bardzo mogę wytłumaczyć sytuację, czy,
że się nie pisze o tym a nie mówi. Proszę zapewnić mieszkańców, że do tej pory od 5 grudnia wójt
przyjmował stanowisko, jako osoby, która ma łagodzić i te spory minimalizować, natomiast teraz
widzę taką sytuację, że doprowadzamy do kanalizacji we Włosani i od razu mamy vice versawprowadzenie 1mln 400 ileś na Konary na wykończenie II skrzydła. Powtarzam, ja nie mam nic do
tego, nie jestem, przeciwko, ale proszę państwa radnych i mieszkańców mamy 2 mln 800 tys.
wpisane, jako przychody gminy, jako przychody gminy niewpisane przeze mnie tylko przez
poprzednika. I teraz skoncentrujmy się na tym, aby każde oszczędności na inwestycjach, nawet te
najmniejsze – tysiąc, dwa, dziesięć tysięcy, żeby pani skarbnik mogła tą dziurę załatać. Pierwsze
trzeba znaleźć te 2 mln 800, a my się bawimy w takie podchody. Kanalizacja mało, co nas kosztuje,
bo za chwilę będzie rozliczenie i przedstawię, że to naprawdę były groszowe sprawy, natomiast za
tym od razu poszły zmiany w budżecie i już mamy 1 mln 400 ileś na Konary, więc ja państwa
radnych bardzo proszę teraz w miarę oszczędzać, bo stoimy przed faktem 2 mln 800. Potem się
budżet nie domknie, żeby ktoś nie mówił, że ja nie sygnalizowałem. Na dzisiejszej sesji to
sygnalizuję. Jeśli chodzi o referendum, no to proszę państwa sami państwo widzicie, że chyba
zmierzamy do tego, ja studziłem zapały mieszkańców i cały czas odchodziłem od tego i pani radna
Berbeka wzdycha: O, Jezu, nie wiem czy na mój widok, czy na to, co powiedziałem. W każdym
razie studziłem zapały mieszkańców, bo już dawno to chcieli robić myśląc, o tym, że po prostu
będzie nam cały czas przyświecało - ostatnie 5 lat funduszy unijnych. Z tego wynika, że państwo
radni, nie interesuje państwa radnych pozyskiwanie ostatniej transzy unijnych pieniędzy i
czegokolwiek zrobienia, bo ja mówię: po 2020 można się potem obrażać i kłócić i będzie tylko czas
do spłacania długów, natomiast nikt nam pieniędzy wtedy nie da. A tutaj kłócimy się państwo
mówią 90 % przeszło uchwał, no uchwał, ale jakich uchwał właśnie, albo sobie coś ktoś tam
,,ugrał’’ kosztem drugiego, więc ja tutaj apeluję. Jeżeli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że
państwo doprowadzą np. do likwidacji 2 osób z Komisji Rewizyjnej, no to proszę państwa ja w
takim układzie robię zebranie wiejskie i sygnalizuję ludziom, że jedyne uzdrowienie tej atmosfery w
gminie jest referendum Rady Gminy, dziękuję.
Przewodniczący rady – pan radny Malik wcześniej był.
Radny Grzegorz Malik – panie wójcie widzę, że znowu pan atakuje Konary, pragnę panu
przypomnieć o sesji 29 stycznia, gdzie była sesja dotycząca budżetu na 2015. Uchwaliliśmy na tej
sesji 440 tys. na uruchomienie II oddziału szkoły, II skrzydła o 3 oddziały przedszkolne, tak było.
Wójt – przypominam, że jest to 2 letni cykl.
Radny Grzegorz Malik – ja tylko zadaję panu pytanie, tak, czy nie?
Wójt – tak.
Radny Grzegorz Malik – na kolejnej sesji przesunęliśmy z 440 tys. 400 tys. po otwarciu kopert z
przetargu na kanalizację we Włosani, przesunęliśmy te środki na kanalizację we Włosani, tak?
Wójt – no, ale zabierając pierwsze moje wskazania budżetu.
Radny Grzegorz Malik – ja mogę przypomnieć, rozmawiamy o uchwale.
Wójt – to jest taka sytuacja, wójt wykazuje konkretne.
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Radny Grzegorz Malik – panie wójcie, teraz ja mam głos, bardzo przepraszam. Teraz pan mówi, że
znowu wprowadziliśmy 1 mln 400 na II skrzydło w Konarach, co jest nieprawdą, zostało to tylko
wprowadzone do WPF-u, a uzgodniliśmy, że tak, II skrzydło w Konarach idzie systemem 2 letnim,
czyli 2015 - są ogłoszone przetargi, zrobione są wszystkie (i uaktualnione kosztorysy), płatność za to
skrzydło – 2016. Tak. Dlaczego tu pan mówi i straszy w tym momencie, mówi pan do radnych, że
znowu brakuje panu w 2015 roku 1 mln 400 tys. na II skrzydło w Konarach? Nie brakuje panu.
Przewodniczący rady– proszę panie wójcie.
Wójt – panie inżynierze, ile wyszło uaktualnienie kosztorysów i ile nas będzie kosztowało skrzydło
w Konarach wg. pana inż. Tadeusza Bełcha.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – panie wójcie, też nie chcę strzelić gafy, nie pamiętam, co
do kwoty, milion.
Radny Grzegorz Malik – panie wójcie, ale nie rozmawiamy o kwocie, tylko w tym momencie pan
powiedział, że w tym roku jest to.
Wójt – ale pan mi nie przerywa, wobec powyższego proszę państwa ja tylko zwracam uwagę, żeby
zacząć oszczędzać, bo na razie się bawimy, coś za coś i wymyślamy sobie jak zobaczymy, że mamy
100 tys. oszczędności na inwestycji, to już wymyślamy gdzie by to przesunąć, to jest celowa
niegospodarność, miejcie na uwadze 2 mln. 800. Natomiast, jeśli chodzi o kanalizację proszę pana, z
kanalizacją ja wyszedłem w styczniu ja pozyskałem fundusze unijne, ja przedstawiłem przesunięcia
w projekcie budżetu między innymi wskazując obniżenie pensji, likwidację stanowisk. To, co tutaj
widzicie, że jest Sekretarz Gminy i USC, jako 1 osoba, to wszystko wykazałem, jako oszczędności,
natomiast państwo żebyście ten projekt przewrócili do góry nogami, po to żeby wykazać, że potem
mi ktoś daje na kanalizację we Włosani pieniądze, – co jest totalną bzdurą. Po pierwsze ja to
wykazałem i to możemy wziąć i z sesji dokumenty wyjąć. Teraz niech mi pan nie opowiada, że to
łaskawcy miejscowość Konary mi dała na Włosań pieniądze, nie wyście nie byli w projekcie
budżetu na 2015, to tutaj wyście dostali te 400 tys., natomiast tak jak pana informuję, po aktualizacji
kosztorysu wychodzi skrzydło 1mln. 400 coś.
Przewodniczący rady – pan radny Malik, bardzo proszę.
Radny Grzegorz Malik – dokładną kwotę i tak będziemy wiedzieć wcześniej, bo w tym roku będą
ogłoszone przetargi i dokładną kwotę poznamy w 2015. Po ogłoszeniu przetargów zaczynamy
roboty, a w 2016 rozliczenie, tak?
Wójt – ja celowo operuję tą kwotą, ponieważ państwo żeście mnie też obrażali i operowaliście
kwotą szacunkową przy kanalizacji, mówiąc, że 4 mln 370 tys., a potem wyszło, co innego, więc ja
też operatem szacunkowym.
Radny Grzegorz Malik – panie wójcie, tą kwotę nie my radni podaliśmy w tym momencie do WPFu, tylko od pana urzędnicy, którzy na czymś bazują.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy ktoś jeszcze chce. Pani Nowicka proszę.
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Radna Joanna Nowicka – ja chciałam zapytać pana, jakie ma pan plany odnośnie pozyskiwania
funduszy unijnych, z jakich programów, ponieważ już wiemy, na co będą przeznaczone pieniądze i
na co będziemy mogli je pozyskać. Jakie urząd podejmie kroki w tym celu?
Wójt – odpowiem na piśmie.
Przewodniczący rady – dziękuję, ktoś jeszcze. Proszę pan z publiczności.
Mieszkaniec Mogilan Andrzej Goliński – mam takie pytanie do przewodniczącego rady. Moim
zdaniem w demokracji jest tak, że jak jest wyłoniony marszałek sejmu to jest marszałkiem sejmu,
całego sejmu, a nie tylko jednej opcji politycznej. I mam do pana pytanie. Dlaczego pan jest tylko po
jednej stronie medalu, a drugą pan stronę bez przerwy tępisz. To jest jedno - pierwsze pytanie.
Drugie pytanie mam takie do stowarzyszenia, bo widzę, że są tu przedstawiciele stowarzyszenia. Jak
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jak gmina dostała od powiatu krakowskiego dwór w
dzierżawę wszyscy członkowie tego stowarzyszenia wzięli się za boisko do siatkówki, które jest za
dworem. To już jest rok czasu, ponad rok minęło, rozgrzebali to wszystko i zostawili, i teraz jest
cisza. Mam pytanie do nich, kiedy oni, czy oni zrobią w tym wieku XXI to boisko, czy będzie
krajobraz księżycowy. Dziękuję.
Przewodniczący rady – a to pytanie do kogo konkretnie jest adresowane?
Mieszkaniec Mogilan Andrzej Goliński – może do pani Nowickiej.
Przewodniczący rady – proszę pani Nowicka.
Radna Joanna Nowicka – przepraszam, ale nie jestem upoważniona, nie jestem w zarządzie
stowarzyszenia. Proszę skierować takie pytanie do członków zarządu, do zarządu stowarzyszenia.
Przewodniczący rady – pani, jeszcze pani Ewa Walczak. Bardzo proszę.
Radna Ewa Walczak – ja jestem członkiem stowarzyszenia i ja tak jak tu pan powiedział
„rozgrzebałam” to boisko, ale wydaje mi się, że w tej chwili rozgrzebane wygląda lepiej niż było
nierozgrzebane. Jest po prostu uprzątnięte, śmieci zostały wywiezione. Tam jest porządek, natomiast
stowarzyszenie wystąpiło do pana wójta z propozycją współpracy, ale pan wójt wykazał brak
zainteresowania. Jeśli pan wójt wykaże chęć współpracy, to jak najbardziej my możemy kończyć,
nie ma sprawy - chętnie.
Przewodniczący rady – pan wójt proszę.
Wójt – proszę państwa stowarzyszenie spotkało się ze mną, że chcą współpracować, oczywiście
współpraca jest, ale zostało tylko na tym, że chcieli w Dworze spotykać się bez opłaty i to też jest
ustalone. Raz na kwartał stowarzyszenie może sobie w Dworze zrobić spotkanie bezpłatne.
Zaproponowałem ławki w parku żebyśmy ufundowali z tabliczką, które stowarzyszenie – nie
podjęto tego tematu. Następnie czekałem na jakieś oferty, tych ofert do dzisiaj nie ma. Mam ofertę,
że należałoby, aha – zapytanie publiczne było ostatnio, jaki jest harmonogram cięcia żywopłotu i ile
on będzie kosztował. Takie ostatnio pytanie było ze Stowarzyszenia Mieszkańców, więc reszty nic
nie ma na piśmie. To jest jedyne pismo, więc ja myślę, że tutaj samo spotkanie się ze
stowarzyszeniem to już jest z mojej strony przedstawienie woli pozytywnego współdziałania, bo
gdybym był nastawiony negatywnie nie spotkałbym się z państwem. Proszę państwa, jeśli jeszcze
mogę na koniec, żeby nam nie umknęło mam jeszcze dwie ważne informacje, pan Zbigniew
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Klimończyk dotycząca z Krakowa pisma odnośnie wody w Libertowie, tam będzie przerwa w
dostawie wody 1- 2 lipca. Panie inżynierze proszę bardzo, żeby jeszcze to nie zapomnieć.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – ja rozumiem, że państwo wszystko wiecie, bo nie było
pytania, więc Internet przeglądacie, ale na poważnie; pisemko z zakładów wodociągowych jest już
strasznie późno, więc nie będę czytał, jest na stronie internetowej. W dniach od 1 lipca od 1 w nocy
do 2 lipca do 13-tej będzie ciągła przerwa w dostawie wody od strony Krakowa (to nie jest żadna
awaria, czyli to nie będzie 3-4 godziny) jest to związane z modernizacją magistrali głównej
wodociągowej w Krakowie. Może państwo telewizję oglądaliście i było już to w Kronice
Krakowskiej, więc ja mam taką prośbę, zwłaszcza do państwa Sołtysów z Libertowa i Lusiny, jakby
się mogli zapoznać na stronie internetowej z naszymi propozycjami. I jeszcze jakby komuś z
państwa przyszedł jakiś pomysł gdzie te beczki mogą stać, w jakim trybie, to możemy, bo
planujemy(są 3 beczki) planujemy sukcesywnie 2 przynajmniej jakoś przewozić po
miejscowościach, co ileś godzin, ale i tak mieszkańcy zostali poinformowani, więc najlepszym
rozwiązaniem jest no zabezpieczyć się w wodę na te 36 godzin.
Radna Małgorzata Okarmus – ale czy mieszkańcy wiedzą, którzy są z Krakowa – mają podłączoną
wodę z Krakowa, bo ja np. nie wiem czy mam wodę z Krakowa, czy ze Skawiny.
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – na stronie internetowej, jak są wątpliwości, to proszę
dzwonić, powiem tak, myśmy w ramach bieżącego utrzymania sieci wodociągowej zlecili w rejonie
szkoły podstawowej montaż studni z reduktorem i będziemy chcieli zasilić ul. Zgodną całą górę
Libertowa ze zbiornika z Mogilan. Przy tej pogodzie mamy nadzieję, że nam się uda jak gdyby
zminimalizować brak wody na tej górnej części Libertowa. Nie mamy możliwości na Lusinie, więc
na Lusinie pozostanie tylko beczka. Jana Pawła Szczerze nie wiem, część jest od Brzyczyny, czyli
rejon wzgórze Pogórze i chyba dochodzimy prawie do kościoła z tego, co kojarzę ze Skawiny.
Wójt – ze Skawiny się może udać, że będzie woda, natomiast tylko Kraków nam sygnalizuje tak, że
tutaj jeszcze będziemy, tak jak powiedział inżynier, zabezpieczać beczki, organizować w jakiś
sposób tą wodę, bo jest to ciągłe, że wody nie będzie. To nie jest, że chwilowo, tylko ciągle przez 2
dni nie będzie wody. I ostatnia jeszcze informacja, ostatnio też pojawił się syndyk, jeśli chodzi o
Panoramę w Libertowie i prosił, czy może ewentualnie by przedstawić razem z nowym inwestorem
problem dokończenia Panoramy. Ja obiecałem, że spytam pana przewodniczącego ewentualnie na
następną sesję, jeżeli pan przewodniczący sobie życzy, to żeby oni wystąpili i powiedzieli, jakie
mają plany i tą koncepcję itd.
Przewodniczący rady – oczywiście i nawet na Komisji Gospodarczo – Komunalną, pewnie.
Wójt – czyli uważam, że to już teraz jest zgoda, tak. Bo tu nie będzie decyzja moja podejmowana, to
państwu ja powiedziałem, niech przedstawią państwu tą propozycję, co oni tam chcą kończyć itd.,
co tam robić, nie wiem, tak, że ja myślę, że wystarczy na radzie, bo na komisji to oni nie będą 2 razy
te rzutniki rozkładać i tam pokazywać, więc myślę, że może by to na sesji zrobić.
Przewodniczący rady – dobrze, oczywiście.
Radny Grzegorz Malik – ja byłbym za tym, żeby to zrobić na spotkaniu roboczym, a nie na sesji,
czyli albo na komisji, albo na spotkaniu stricte poświęconemu, no, ale…
Wójt – no ja to pozostawiam państwu do zadecydowania.
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Przewodniczący rady – myślę, że to jest do uzgodnienia, czy na komisji czy na sesji, tak, aby było
wygodnie dla wszystkich. Jeszcze wcześniej zgłaszał się pan Goliński.
Mieszkaniec Mogilan Andrzej Goliński – ja mam jeszcze jedno pytanie, ale tym razem to może pani
Nowicka mi już odpowie. Kiedyś był program w telewizji, występowała pani Nowicka, pan Szefer i
pan prof. Zoll i tam pani reprezentowała Stowarzyszenie Gminy Mogilany, a tutaj pani mówi, że
pani nic nie reprezentuje. Ale chodzi mi o te ogrody, które pani powiedziała, że jak pani przyjechała
do gminy Mogilany, to pani zaczęła robić jakieś ogrody. Ja pamiętam moja matka ma już trochę lat
też jakiś ogródek miała i tutaj też są starsi ludzie i też mówią, że mają jakiś ogródek, to niech pani w
telewizji nie mówi takich bzdur, że jak pani przyjechała do Mogilan, to pani oświeciła całą gminę, a
wcześniej to był ciemnogród. To jest nie do zaakceptowania, żeby pani w telewizji takie bzdury
opowiadała, niech pani przegląda program to pani zobaczy, Dziękuję.
Radna Joanna Nowicka – ja pamiętam, co powiedziałam, albo pan nie dosłyszał, albo pan nie
zrozumiał.
Przewodniczący rady – pan radny Malik jeszcze, proszę.
Radny Grzegorz Malik – pani wcześnie, bardzo proszę.
Przewodniczący rady – proszę pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – ja mam prośbę panie przewodniczący, żeby sesje odbywały się w
godzinach późniejszych, ponieważ jeśli chcemy, żeby uczestniczyli mieszkańcy, to wydaje mi się, że
o 15-tej, poza tym pracujemy. Godzina 13-ta to najgorsza godzina, jaka może być, bo ani człowiek
nie weźmie urlopu ani nie jest cały dzień w pracy, nie ma sensu brać urlopu na 3 czy 4 godziny, jeśli
państwo, jeśli pan ma pracę taką, że pan się nie musi zwalniać, czy brać urlopu, no to tutaj jest kilka
osób, które pracują i po prostu 13-ta godzina to jest za wcześnie i dla nas i dla mieszkańców.
Przewodniczący rady – pani radna, a pani tę komisję zrobiła jeszcze godzinę wcześniej.
Radna Małgorzata Okarmus – ale zrobiłam przed sesją.
Przewodniczący rady – ale przecież na czas pełnienia obowiązków radnego i tak pani przysługuje
dzień wolny.
Radna Małgorzata Okarmus – ale, chodzi o to, żeby mieszkańcy uczestniczyli na tych sesjach, niech
mieszkańcy widzą, co się dzieje, my jesteśmy wybrani przez mieszkańców.
Przewodniczący rady – pan radny Malik proszę.
Radny Grzegorz Malik – ja tylko gwoli informacji dla państwa sołtysów, będę państwa zapraszał na
komisje gospodarcze z tego względu, że na Komisji Gospodarczej są poruszane problemy
mieszkańców związane z całą infrastrukturą i bym chciał, żeby państwo, jako sołtysi zabierali głos i
rozmawiali po prostu na problemy, jakie są w danym sołectwie. Dziękuje, jeszcze po ostatnich
ustaleniach, też będę zapraszał panią radną powiatową, bo mamy też drogi powiatowe na terenie
gminy, dziękuję.
Przewodniczący rady – proszę bardzo pan Kiebuła.
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Mieszkaniec Mogilan Stanisław Kiebuła – bardzo dziękuję pani radnej Okarmus, to jest szczera
prawda, po prostu o 13-tej to jest sesja tylko dla wybranych, a tak to po prostu jeszcze raz
powtarzam, argument jest po najprostszy – finansowy. Jak ja nie pracuję to gmina nie ma podatków.
Tak samo proszę się przyjrzeć stronie internetowej ,,wyczaić’’ sesję, tamta strona była troszeczkę
lepsza, bo można po prostu przegapić, że jeżeli będzie 5 jednego dnia jakichś wystąpień, to sesja
gdzieś spada, nie jest w ogóle czytelna, kiedy jest dokładnie sesja i nie mamy tej informacji. Bardzo
proszę o 15-tej, to jest tak powiedzmy minimum, dziękuję.
Przewodniczący rady – proszę państwa, należy jeszcze wziąć pod uwagę pracowników, którzy są od
godziny 7 rano. Jeśli sesja zacznie się od 15-tej to oni są po 14 godzin w pracy.
Wójt – panie przewodniczący, jeśli chodzi o moich pracowników, czyli UG, to nie ma się, co
martwić, oni na pewno nie będą narzekać.
Przewodniczący rady – oczywiście, że nie. Proszę państwa nie ma więcej pytań, w takim razie
zamykam obrady IX sesji Rady Gminy Mogilany. Dziękuję.
Sesja zakończyła się o godzinie 16.45.

Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa
Protokołowała: Sylwia Jarosz
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