Protokół Nr 12/2015
z posiedzenia
XII Sesji Rady Gminy Mogilany
w dniu 24 września 2015 roku

XII Sesja Rady Gminy Mogilany rozpoczęła się o godzinie 15.05 w sali narad Urzędu Gminy
Mogilany.
Przewodniczący rady Grzegorz Stokłosa – witam serdecznie Radnych Gminy Mogilany,
witam wójta Piotra Piotrowskiego, pracowników UG, sołtysów, mieszkańców i gości.
Otwieram XII Sesję Rady Gminy Mogilany. W sesji uczestniczy 14 -ro radnych co stanowi
quorum niezbędne do prowadzenia obrad i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów,
oraz podejmowanie ważnych uchwał. Porządek sesji został państwu doręczony z
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
I.
Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Mogilany.
II.
Informacja Wójta Gminy Mogilany.
III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr
V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku;
2.
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata
2015 – 2023;
3.
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu;
4.
przekazania z budżetu Gminy środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
5.
udzielenie Powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej na realizację
zadania drogowego w 2015 roku;
6.
przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na
terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”;
7.
przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na
terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” ze szczególnym
uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska;
8.
przyjęcia Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji
Społecznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”;
9.
przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Mogilany na lata 2015-2022”;
10.
przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Mogilany;
11.
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany
nieruchomości;
12.
pozbawienia statutu pomnika przyrody;
13.
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mogilany;
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14.

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Mogilany;

15.

zmiany Statutu Samodzielnego
Zdrowotnej w Mogilanach.

16.

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mogilany.

Publicznego

Zakładu

Opieki

IV. Interpelacje i zapytania.
V. Wolne wnioski.
Przewodniczący rady czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, wnioski do porządku obrad? Nie
ma wobec tego przechodzimy do punktu
I – przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Mogilany, kto z państwa jest za przyjęciem
protokołu? Proszę jeszcze raz – 11 osób za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał – 3 osoby
wstrzymały się. Przechodzimy do punktu II – Informacja Wójta Gminy Mogilany. Proszę
panie Wójcie.
Wójt Piotr piotrowsko - za okres od 25 czerwca do 24 września 2015 r.
Spotkania poza godzinami pracy:
1. 30 czerwca (wtorek) godz. 18.00 – udział w spotkaniu z przedsiębiorcami
2. 29 czerwca (poniedziałek) godz. 19.00– powitanie i spotkanie z uczniami szkoły

węgierskiej z SASD w ramach wymiany z miastem partnerskim
3. 3 lipca (piątek) godz. 18.00 – pożegnanie grupy węgierskiej poprzedzone prelekcją

dotyczącą pracy urzędu i wręczeniem upominków na sali narad
4.

4 lipca (sobota) – udział w festynie we Włosani

5. 23 lipca (czwartek) godz. 15.00 – udział w spotkaniu z kołem seniorów w

Mogilanach.
6. 25 lipca (sobota) – wręczenie nagród dla drużyn piłkarskich w ramach X memoriału

Wątora w Gaju.
7. 1 i 2 sierpnia (sobota, niedziela) - udział w imprezie lokalnej „Dni Włosani” we

Włosani.
8. 2 sierpnia (niedziela) – udział w akcji krwiodawstwa w Mogilanach przy SP ZOZ
9. 29 sierpnia (sobota) – odpowiadając na zaproszenie udział w imprezach w

Chorowicach i w Mogilanach – „Pożegnanie lata”. Na imprezę w Bukowie nie
zostałem zaproszony, na ten piknik w Bukowie przyznałem 2000 zł a pomimo tego nie
spełniono warunków umowy podpisanej 3 czerwca w par.8 pkt 1 jest zapis: ”
Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych od zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się
znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,
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ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących oraz w szczególności na
materiałach promocyjnych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Tak jak
mówię na materiałach nie zostało logo gminy Mogilany, tak samo w zaproszeniach na
afiszach – tutaj mam plakat oryginalny na którym niestety nie ma loga gminy
Mogilany a 2 tys. na to przeznaczyłem więc nie jest spełniona umowa i par.8. Wobec
powyższego wystosowałem pismo do Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bukowie o następującej treści:
W związku z zawarciem umowy na realizację
zadania publicznego - „Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny w Bukowie”
informuję, że przedłożone sprawozdanie z wykonania zadania jest niewystarczające.
Nie został spełniony wymóg określony w §8 umowy zawartej dnia 3 czerwca 2015r.
pomiędzy Gminą Mogilany jako Zleceniodawcą, a OSP w Bukowie jako Zleceniobiorcą
dotyczący informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków publicznych w
ramach wsparcia upowszechniania kultury fizycznej. Na żadnym z materiałów promujących
biesiadę, rozpowszechnianych przed imprezą nie znajdowało się logo Gminy Mogilany. Nie
wymagało to przecież zaangażowania dodatkowych środków finansowych, a logo Gminy
Mogilany winno znaleźć się obok organizatorów i partnerów imprezy widniejących na licznie
kolportowanych ulotkach oraz afiszach znajdujących na przystankach autobusowych .
Umieszczenie na stronie internetowej OSP w Bukowie informacji o dofinansowaniu
zadania przez Gminę po zorganizowaniu wydarzenia, nie przekłada się na takie
zainteresowanie społeczne, jak informacja podana przed piknikiem.
Przypominam, że obowiązkiem Zleceniobiorcy jest wywiązanie się ze wszystkich
postanowień umowy , a sprawozdanie końcowe powinno być sporządzone w terminie 14 dni
od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Tytułem zadośćuczynienia za błąd
polegający na braku informowania o współfinansowaniu zadana przez Gminę, proszę o
niezwłoczne przekazanie do wiadomości mieszkańców za pomocą ulotek i plakatów /czyli
takich samych materiałów jak te, promujące biesiadę/, iż Gmina Mogilany w ramach
wsparcia zadania publicznego współfinansowała piknik.
Tam oczywiście jest pisanie o nagrodach, nie przyjąłem faktury o treści „Zakup i
organizację nagród dla dzieci” zakup i organizacja – organizacja to jest usługa gdyż w ofercie
na realizację tego zadania wykazano kwotę 500,00zł na zakup nagród ,a nie na usługę
polegającą na zakupie i organizacji nagród.
1. 3 września (czwartek) godz. 18.00 – udział w spotkaniu Stowarzyszenia „Przyjazna
Gmina Mogilany”,
2. 6 września (niedziela) – II zakończenie lata na Zielonej w Konarach. Oprócz nagród

Przeora za 3 miejsce i Burmistrza Świątnik Górnych za 2 miejsce ja osobiście
ufundowałem i wręczyłem nagrodę wójta Gminy Mogilany za 1 miejsce,
3. 6 września (niedziela) godz. 18.00 – udział w uroczystości X-lecia powstania i

działalności koła Emerytów i Rencistów oddział w Libertowie.
SPOTKANIA I WYDARZENIA W GODZ.INACH PRACY:
1. 1 sierpnia – nadzwyczajne posiedzenie wójtów gmin biorących udział w programie
azbest.
2. 16 lipca spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie możliwości

sygnalizacji świetlnej w Gaju ul. Zadziele i Widokowa budowa wiaduktu.
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3. 17 lipca – Walne zebranie Metropolii Krakowskiej.
4. 21 lipca – spotkanie z projektantami kanalizacji w Gaju – etap II i etap III.
5. 30 lipca – X sesja RG dot. podjęcia uchwały na dostawę energii wraz z innymi

gminami partnerskimi.
6. 28 sierpnia – spotkanie i prezentacja techniki podziemnych przejść (spotkanie z

producentem) tutaj zastanawialiśmy się nad możliwością zastosowania przejścia
podziemnego dodatkowo oprócz wiaduktu przy ul. Zadziele i Widokowa, oraz w
okolicach DAF-a.
7. 1 września – na zaproszenie Szkoły Podstawowej we Włosani i na zaproszenie

Gimnazjum w Mogilanach – uczestniczyłem w akademii z okazji inauguracji nowego
roku szkolnego 2015/2016.
8. 2 września – spotkanie z przedstawicielami Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg i

Autostrad w Gaju dotyczące możliwości wspólnego wykonania ścieżki dla pieszych
łączących kładkę z ul. Widokową i kładką z ul. Zadziele.
9. 4 września – spotkanie z organizatorami II biegu Niepodległości który ma odbyć się w

dniu 11 listopada, podział obowiązków i sprawy organizacyjne.
10. 4 września – projekt „Urzędy – jutra” – analiza i podsumowanie dotychczasowej

realizacji projektu.
11. 8 - 10 września – udział w Forum Ekonomicznym wójtów i Burmistrzów w Krynicy.
12. 11 września – spotkanie Rady Społecznej SP ZOZ w Mogilanach
13. 15 września – spotkanie wójtów w Starostwie Krakowskim.
14. 16 września – Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury z panem ministrem Pawłem

Olszewskim w Warszawie w sprawie wiaduktu. Spotkanie zorganizowane przez panią
poseł Jagnę Marczułajtis.
15. 17 września – narada z dyrektorami szkół.

17 września - spotkanie w Mogilanach z Zarządem Dróg Powiatowych dotyczące ISów na rok 2016.
1. 22 września – spotkanie z wicemarszałkiem Kozakiem wraz ze strażakami, a po
spotkaniu godz. 10,30 spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotycząca
wiaduktu ul. Zadziele i ul. Widokowa.
2. 23 i 24 września – uczestniczyłem w zebraniu LGD (Lokalnej Grupy Działania) w

Jerzmanowicach, a stamtąd prosto na komisję i na sesję dzisiejszą przyjechałem.
Szanowni Państwo Radni,
Niniejszym również informuję, iż Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony
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Środowiska decyzją z dnia 4 września 2015 r. nałożył na Gminę karę pieniężną w
wysokości 21.516,07 zł za nieosiągnięcie w roku 2014 wymaganego poziomu
rekultywacji. Decyzja ta jest nieprawomocna i obecnie przygotowywane jest od niej
odwołanie – niemniej jednak szanse na jej uchylenie są znikome. Podczas analizy
dokumentów, w szczególności umowy z firmą odbierającą odpady, wyszło na jaw, że
gmina nie zabezpieczyła swoich interesów w sposób właściwy. W szczególności w
umowie brakuje postanowienia o możliwości przeniesienia kary umownej na
wykonawcę. Oczywistym jest, że sama gmina nie ma żadnego wpływu na poziom
rekultywacji odpadów i za tę kwestię powinien odpowiadać podmiot, który został
wytypowany do odbierania odpadów. Treść umowy obowiązującej w roku 2014 była
poddana ocenie radcy prawnego Pani Sylwii Sieńko Smaga – która zaakceptowała
treść umowy zawierającej takie istotne wady. W razie niepowodzenia odwołania od
decyzji Gmina rozważa pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej na
zasadach ogólnych wyżej wymienionego radcy prawnego, oraz wykonawcę. W chwili
obecnej nasz wzór umowy zaproponowany przez Zespół Radców Prawnych
obsługujących obecnie gminę zabezpieczania interesy gminy w tym zakresie
przerzucając odpowiedzialność za ewentualne kary na wykonawcę – co skutkuje tym,
iż obecnie z informacji uzyskiwanych od wykonawcy nie dochodzi do przekroczenia
poziomu rekultywacji.
Od 10 sierpnia do 24 sierpnia – to był okres mojego urlopu.
3 sierpnia przed urlopem mieliśmy spotkanie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy w
obecności prawnika wtedy też skierowałem prośbę, aby sesja RG była zaplanowana albo na
27 sierpnia lub 3 września, ponieważ jeden z tych terminów był dla mnie ważny, aby wręczyć
powierzenia nowym dyrektorom po konkursach i pożegnać dyrektora szkoły odchodzącego
na emeryturę. Ponieważ nie miałem takiej możliwości, bo sesja była w czasie mojego urlopu
dlatego teraz bym prosił o powstanie.
Proszę Pana Dyrektora Kazimierza Machetę, który odszedł na emeryturę. Wyrazy uznania i
podziękowania za sumienną i rzetelną pracę, podejmowanie działań służącym rozwoju szkoły
i gminy, wszelkie zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej w okresie pełnienia funkcji
dyrektora szkoły przez lat 30.
Powierzenia: Pani dyrektor Magdalena Sechman – Szkoła w Libertowie jest po konkursie
dalej dyrektorem.
Pani dyrektor Bernadetta Suder – Przedszkole samorządowe w Mogilanach.
Nowa pani dyrektor Beata Bukowska – Kosek – szkoła we Włosani.
Pani dyrektor Beata Kuszczak – SP ZOZ w Mogilanach.
Szanowni państwo dalej króciutko jak wspomniałem wcześniej podczas mojego urlop odbyła
się sesja, na której zgłoszona została rezolucja do wójta o natychmiastowe działanie w
sprawie wiaduktu. W oparciu o opinie prawników rezolucja ta jest bezprawna. Natomiast na
sesji przesłuchując materiały z sesji zwróciłem uwagę na pewne słowa. Pani radna Nowicka
na sesji wypowiedziała następujące słowa: ja chciałam wyrazić zdziwienie, że teraz się
dowiadujemy, że było jakieś spotkanie i była rozmowa na temat tak poważny i wójt, który ma
20 minut na każdej sesji, czy po prostu tyle ma czasu ile potrzebuje, żeby opowiedzieć, co
robi na ten temat radzie nic nie powiedział i nie poinformował, że było takie spotkanie. Teraz
chciałabym państwu powiedzieć, że ta rezolucja, którą dzisiaj uchwalimy to oczywiście nie
jest jakiś dokument taki wiążący wszystkich do wykonania wiaduktu, natomiast ja to traktuję,
jako zielone światło dla wójta, informację, że jest zgoda w radzie na wydanie częściowo
pieniędzy na tą koncepcję z pieniędzy gminnych. Tak jak mówię rezolucja ma być zgodą
rady na wydanie tych pieniędzy i rezolucja ma tak jakby pospieszyć wójta w tych decyzjach,
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dlatego że jak do tej pory nic w tym kierunku nie robił, przynajmniej nic do tej pory nie
mówił, że robi w kierunku polepszenia bezpieczeństwa na ,,zakopiance”. Pani radna Nowicka
w przyszłości powinna dokładniej słuchać i czytać tekst ze zrozumieniem. Informacja Pani
radnej wprowadziła w błąd opinię publiczną, ponieważ wielokrotnie w swoich
sprawozdaniach informowałem o moich działaniach dotyczących wiaduktu. A były to
następujące działania:
1. 20 maja 2015 spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotyczące wiaduktu.
Termin ustalony w kwietniu. (protokół z sesji Rady Gminy nr 9)
2. 2 czerwca umówione spotkanie w ministerstwie, również dotyczące wiaduktu, które z
powodu dymisji ministra się nie odbyło. (protokół z sesji Rady Gminy nr 9)
3. Pismo do Ministerstwa i odpowiedź Ministerstwa pana dyrektora Departamentu Dróg i
Autostrad Rafała Nowaka z dnia 27 lipca 2015 r. dot. sprawozdania z realizacji inwestycji
kładki i przyszłej inwestycji wiaduktu ul. Zadziele i ul. Widokowa. (sprawozdanie wójta z
24.09.br)
4. 16 września – odbyło się spotkanie z panem ministrem Pawłem Olszewskim w
Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie, czyli teraz 16 września. Co gmina ma zrobić aby
inwestycja wiaduktu była traktowana poważnie i aby była możliwość szybkiej realizacji. O
tym będę szerzej mówił w wolnych wnioskach, ponieważ teraz nie chcę przedłużać.
Jak widać rezolucja jest spóźniona przynajmniej o 4 miesiące. Opinie prawników wykluczają
przeznaczania finansów publicznych na drogi krajowe. Może się to stać tylko wtedy, gdy
zostanie podpisane porozumienie między gminą a generalną dyrekcją dróg. Takie
porozumienie mogło być już dawno podpisane jeszcze za poprzedniego radę i wójta i a nie
zostało. W takim stanie rzeczy jako organ wykonawczy Gminy Mogilany nie mogę wykonać
przedmiotowej rezolucja, gdyż naruszyłbym przepisy ustawy o finansach publicznych.
Pozostałe informacje:
REFERAT
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH,
POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

ROZWOJU

LOKALNEGO

I

1. Trwa realizacja projektu pn. „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”.

Uruchomiono potwierdzanie Profilu Zaufanego. Trwa promocja projektu,
rozesłane

zostały

ulotki

do mieszkańców Gminy Mogilany.
2. Trwa realizacja projektu pn. „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój

podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”.
3. Zakończono realizację projektu pn. „Wzmocnienie mechanizmów współpracy

finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako
realizatorami zadań publicznych”
4. Przekazane zostały dokumenty niezbędne do podpisania umowy dotacji dla

projektu pn. „Zakup odzieży ochronnej dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Mogilany”.
5. Zakończono realizację projektu pn. „ Zakup stołów, krzeseł, kinkietów oraz
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stojaków szatniowych do pomieszczenia w budynku remizy OSP w
Mogilanach pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej”. Na konto urzędu
wpłynęła pomoc finansowa w wysokości 16 796,60 zł.
6. Zakończono realizację projektu pn. „Budynek ogólnodostępnego zaplecza

sportowego
w miejscowości Gaj wraz z infrastrukturą techniczną – budowa budynku
pełniącego funkcje sportowe i rekreacyjne”. Na konto Urzędu wpłynęła pomoc
finansowa
w wysokości 390 720,00 zł.
7. Trwa weryfikacja ostatecznego wniosku o płatność dla projektu pn. „Budowa

chodnika wraz z budową kanalizacji opadowej w drodze gminnej w
miejscowości Gaj – Etap I”.
8. Trwa również weryfikacja ostatecznego wniosku o płatność dla projektu pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – Etap I”.
9. Złożono wniosek o płatność do projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Włosań – Etap II”. Oczekujemy na weryfikację złożonego
wniosku.
10. Rozpoczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej w Konarach na
przedszkole publiczne 3-oddziałowe wraz z instalacjami wewnętrznymi" –
termin otwarcia ofert nastąpił w dniu 14.09. 2015 r. godz.. 12.00. (przystąpiło
17 firm)
11. Rozpoczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany” termin otwarcia 14.10.2015 r.
12. W przygotowaniu do ogłoszenia procedury przetargowej w dniu 14.09.2015 r. jest

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mogilany w sezonie zimowym
2015/2016”. (przystąpiło 3 firmy)
Informacja z wykonanych prac przez pracowników BUK-a
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Teren Gminy
-Gaj/ Lusina – ul. Wzgórze / Pogórze – uzupełniono ubytki w poboczu ,
- posprzątano przystanki MPK ( 75 szt. ), - na wniosek radnych w każdy poniedziałek
- zamontowano tablicę ogłoszeniowe –wyborcze,
- koszenie poboczy dróg gminnych – Włosań x2
- koszenie poboczy dróg gminnych – Buków, Kulerzów, Konary.
ZEAS
- SP Mogilany – prace remontowo - malarskie
- Zespół Szkół w Gaju – wykonano prace remontowo – malarskie, wykonano przeróbkę
instalacji elektrycznej oraz telefonicznej w sekretariacie,
- SP Konary – zamontowano bramkę ogrodzeniową przy wejściu na boiska,
- SP Lusina – prace remontowe sal lekcyjnych, - wykonano montaż karniszy, listew
przyściennych oraz regulację drzwi w klasach,
- SP Włosań – usunięto konar modrzewia, który zagrażał urządzeniom przy placu zabaw,
wykonano drobne remonty w ubikacjach – wymieniono spłuczki, zlikwidowano wyciek
kranach i inne zgłaszane przez dyrekcję usterki,
-SP Libertów – prace remontowo – malarskie, wykonano drobne remonty w punktach
wydawania posiłków,
Konary
- droga gminna 019 ( do pętli od strony Mogilan ) – wyczyszczono korytka oraz obcięto
gałęzie, koszenie trawy na bieżąco,
- droga gminna 017 – również w Konarach wyczyszczono korytka, wykoszono trawę +
obcięto gałęzie,
- droga gminna 022 boczna – rozgarnięto gruz,
- naprawa przejazdu w drodze gminnej przez rzekę Krzywicę,
Mogilany
- ul. Krakowska – osadzono słupki na parkingu ( uszkodzone ),
- ul. Słowiańska – osadzono oznakowanie drogowe,
- ul. Rzymska ( boczna ) – wykorytowano około 120 mb.
- ul. Dębowa – obrano rów,
- ul. Parkowa – osadzono znaki drogowe,
- ul. Św. Bartłomieja - wykoszono trawę,
- ośrodek zdrowia – tam wykonano pracę przy domu nauczyciela- podpięcie do kanalizacji,
- UG – wykonano drobne remonty
- ul. Widokowa – zebrano gałęzie, poprawiono przejezdność recykliną,
- ul. Zakopiańska ( boczna) – zagęszczono wjazd koło pani Drzyzgi,
- wykonano wykop pod biletomat,( ten od dnia wczorajszego został uruchomiony tutaj przy
wejściu)
Brzyczyna
- droga gminna 059 – tam również obrano rów, obcięto gałęzie, osadzono przepust,
- układanie korytek
Kulerzów
- droga gminna 041 – ułożono korytka i ażurki, wykonano murek czołowy,
- droga gminna 124 – ułożono korytka kolejowe,
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- droga gminna 040 – ułożono ażurki, wykonano murek czołowy, osadzono rury PCV oraz
ułożono korytka,
Buków
- droga gminna 033 – zdemontowano przystanek MPK,
- droga gminna ( z powiatu w prawo za skrętem do szkoły ) – obcięto gałęzie, zamontowano
wiatę przystankową.
- droga gminna za sklepem – obieranie rowu, układanie korytek w trakcie,
Gaj
- ul Zadziele- osadzono przystanki MPK,
- LKS Gajowianka – przetransportowano ławki, stoły oraz namioty,
-ul. Księżówka ( boczna ) – rozgarnięto recyklinę, tu wielkie podziękowanie dla
mieszkańców, którzy na tej ulicy( to jest ulica o długości ok 500m) z własnej inicjatywy
zakupili recyklinę i pomogli w pracach przy jej rozgarnięciu, my jako urząd i BUK
uczestniczyliśmy udzielając sprzęt, czyli koparkę, ubijarki oraz pracowników.
Lusina
- dostarczono wodę pitna do P. Kaima x 2,
- ul. Św. Floriana – obcinanie gałęzi w trakcie,
- ułożono korytka trójkątne oraz osadzono przepust,
- układanie korytek kolejowych i utwardzenie pobocza kamieniem,
- obieranie rowu.
Włosań
- ul. Królowej Polski / droga gminna (skrzyżowanie) – wycięto gałęzie oraz wykoszono
trawę,
Libertów
- ul. Szlachecka, Zaułek Floriański – poprawiono przejezdność tłuczniem i recykliną.
Chorowice
- stara szkoła – pomalowano punkt wyborczy.
- Kozie Rogi - rów odwadniający, osadzono studzienkę kanalizacji burzowej + osadzenie rur
PCV - układanie korytek +obsypywanie, układanie akodrenów, utwardzanie pobocza
tłuczniem, profilowanie drogi oraz równanie tłucznia, podsypanie recykliną, szalowanie
murków czołowych, zalanie betonem murków czołowych, malowanie murków, poprawa
drogi tłuczniem,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
• wydała

57 decyzji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych
• w okresie od 1 sierpnia do 11 września 2015 r. wypłacono:
• świadczeń rodzinnych na kwotę – 215.223,00 zł
• zasiłku dla opiekuna na kwotę – 6760,00 zł
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 23.720 zł
SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ:
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Na dzień 11 września 2015 r. pomocą społeczną objętych jest 270 rodzin.
W celu realizacji zadań udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w okresie od 26
maja do 11 września 2015 .
- wydano 21 decyzji przyznających zasiłek okresowy,
- wydano 2 decyzje przyznające zasiłek stały oraz wydano 1 decyzję zmieniającą i 1
decyzję uchylającą,
- wydano 61 decyzji na zasiłek celowy z przeznaczeniem min. na zakup opału, odzieży,
zakupu lekarstw i pokrycia kosztów leczenia, tym dofinansowanie do obozów
sportowych,
- wydano 43 decyzji przyznających zasiłek celowy na zakup żywności,
- od 03.09.2015 r. dożywianiem w szkole objętych jest 70 dzieci, Ośrodek opłaca
dożywianie w przedszkolu dla 2 dzieci,
- w 6 rodzinach realizowane są

w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi

opiekuńcze, 7 osób objętych jest pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych w
miejscu zamieszkania,
- 9 rodzin jest objętych wsparciem asystenta rodziny,
- na prace społecznie użyteczne skierowane jest 9 osób, są to osoby bezrobotne
zarejestrowane w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej
- na bieżąco wydawane są wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, na
dzień 11.09.2015 r. wydano karty dla 196 rodzin. Liczba wydanych kart: 1 027,
opiekunowie: 380, dzieci: 647.
Na bieżąco wykonywane są zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH
za okres od 26.06.2015 r. do 24.09.2015 r.
1. Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Libertowie

Jak już wiemy przedszkole działa już od września, odebrano zadanie od
wykonawcy, wyposażono punkt wydawania posiłków i zmywalnię w urządzenia.
Budynek uzyskał pozytywną opinię od Straży Pożarnej, Powiatowego
Państwowego Inspektora Sanitarnego i wszystkie pozwolenia już mamy i obiekt
już funkcjonuje.
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1. Remonty w budynkach szkolnych

- Wymieniono drzwi i posadzki oraz pomalowano sale lekcyjne w Gimnazjum w
Mogilanach
- Zabudowano rury i pomalowano hall w Szkole Podstawowej w Mogilanach
- Wymieniono drzwi i pomalowano dwie sale w Szkole Podstawowej w Lusinie
- Wymieniono 8 szt. okien w piwnicy Zespołu Szkół w Gaju
- Pomalowano sekretariat i pokój dyrektora w Zespole Szkół w Gaju
- Pomalowano dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Libertowie
- Okuto i pokryto daszki nad wejściami w Szkole Podstawowej we Włosani
1. Przebudowa budynku Szkoły w Konarach na przedszkole

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Na etapie weryfikacje złożonych ofert.
1. Kanalizacja:

- wykonano 50mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Lusinie,
- wykonano przykanalik do budynku byłego Domu Nauczyciela w Mogilanach
oraz wykonano modernizację sterowania pompowni ścieków przy Ośrodku
Zdrowia w Mogilanach.
- uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w m/Libertów w ulicach
Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa, Płomienna, Zagajnik, Zgodna,
Przydworska,
1. Drogi

- wykonano odwodnienie odcinka drogi nr 058 o którym wcześniej wspomniałem
dość szeroko,
- zakończono przebudowę dróg gminnych, było to 12 odcinków, myśmy to mieli
czas realizacji do końca grudnia, na koniec sierpnia myśmy to mieli już
skończone. W sumie nowe nawierzchnie mamy na długości - 2773 mb.
- w Kulerzowie wykonano udrożnienie rowu na długości 400mb
6. Oświetlenie
- Zakończono budowę oświetleni ulicznych w następujących lokalizacjach:
Chorowice Centrum wsi
Libertów, ul. Spacerowiczów
Libertów, ul. Zgodna
Lusina, ul. Zdrojowa
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Mogilany, ul. Grodzka
Mogilany, ul. Południowa i ul. Wschodnia
- Odebrano dokumentację techniczną na budowę peronu przystankowego przy ul.
Jana Pawła II w Libertowie.
- Wybrano wykonawcę budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Bukowie.
Termin do 21-12-2015 r.
- Podpisano umowę dotyczącą montażu i eksploatacji automatu biletowego w
Mogilanach.
- zamontowano nową wiatę przystankową w miejscowości Buków.
GARO
1/ W dniu 03.07.2015r nie odbył się VI przetarg na sprzedaż działek w Bukowie i
Chorowicach z powodu braku oferentów.
2/ Na dzień 01.10.2015r ogłoszono przetarg na sprzedaż /gimnazjum/ w
Mogilanach na kwotę 9 000 000 zł
3/ Aktem notarialnym w formie umowy przekazania nieruchomości Gmina
Mogilany pozyskała dz. 446/11 o pow. 0.0126 ha w Libertowie przy ul. Jabłoniowej /
darowizna / w celu poszerzenia drogi gminnej
4/ W ramach programu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest
do tej pory odebrano z terenu gminy około 56 ton eternitu.
WYKAZ DZIAŁAŃ GMINEGO OŚRODKA KULTURY W MOGILANACH
W dniu 26 sierpnia br. został zorganizowany wyjazd dla dzieci uczestników zajęć w GOK - u
do największego w Polsce Parku Rozrywki „Zatorland” w Zatorze. W wycieczce
uczestniczyło 45 dzieci i 5 osób – opieki (w tym 2 pedagogów). Dzieci pokryły koszt
grupowego biletu wstępu. GOK zapewnił opiekę, pokrył koszty transportu, ubezpieczenia i
przewodnika. W ostatnią sobotę sierpnia, tj. 29 sierpnia br. GOK zorganizował wydarzenie
kulturalno–plenerowe pn. „Potańcówka – pożegnanie lata”. Zabawę poprzedziła uroczystość
wręczenia Wójtowi Gminy Mogilany wieńca dożynkowego przez mieszkańców Kulerzowa.
Podczas tej uroczystości przygrywała i śpiewała Kapela „Mogilańskie Wierchy”. W
potańcówce wzięło udział około 150 osób. 30 sierpnia 2015 roku w mogilańskim parku
odbyło się wydarzenie kulturalne pn. „Wakacyjny Rodzinny Maraton Zumby”. Maraton trwał
trzy godziny i wzięło w nim udział ponad 200 osób. Wydarzenie odbyło się pod patronatem
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, który zgodnie z umową przekazał dla
GOK-u na organizację imprezy brutto 4.920 zł. 19 września br. zespół Regionalny
„Mogilanie” wraz z Kapelą wziął udział w imprezie w Krakowie pn. Wrześniowe spotkania z
kulturą pod hasłem „Wesele” z cyklu „ETNOROK” w Małopolsce”. Zespół wykonał program
artystyczny pn.”Wesele Mogilańskie” wraz z nauką tańców i przyśpiewek weselnych. 20
września br. GOK zorganizował i sfinansował wyjazd Orkiestry Dętej OSP we Włosani do
Krakowa, która wzięła udział w przemarszu na Rynek Główny w Krakowie, na Zakończenie
12

II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej w Krakowie. Jest to ważne wydarzenie, ponieważ
było zgłoszonych kilkadziesiąt orkiestr a została nasza orkiestra wybrana i tylko ta jedna
orkiestra w tym przemarszu brała udział, więc jest to duże osiągnięcie i dowartościowanie nie
tylko miejscowości Włosań, ale również orkiestry, która reprezentuje naszą gminę Mogilany.
23 września br. zespół Regionalny „Mogilanie” wraz z Kapelą wystąpił na Kongresie Kultury
Regionów w Nowym Sączu.
Sprawozdanie z działalności ZEAS -u
•

Zatwierdzono wszystkie aneksy do arkuszy organizacji placówek oświatowych, na
rok szkolny 2015/2016, od 1 września 2015 r. ruszyła kl. I z poszerzonym j.
angielskim w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, zwiększono godziny pracy
świetlic szkolnych, zwiększono też etaty obsługi, do wydawania posiłków w
szkołach (ZS Gaj, SP Libertów, SP Buków).

• Złożono do 10 września wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku ze

zwiększeniem zadań oświatowych, aby pozyskać środki z 0,4% rezerwy ogólnejwiększa ilość dzieci w placówkach oświatowych oraz dzieci z orzeczeniami do
kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, na kwotę ok. 300 tys.
• ZEAS realizuje program Pierwszy dzwonek. O pomoc mogły starać się rodziny, w

których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684,00 zł netto. Wydano 126
decyzji, w tym 12 odmownych, ze względu na przekroczenie dochodów, 2 ze względu
na ilość dzieci (program dla rodzin 3+).
• Do 15 września złożono 148 wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny

„2015/2016”. Rozpocznie się weryfikacja wniosków. Będą przyznawane przy dochodzie
do 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.
• Realizujemy ze szkołami Program „Wyprawka szkolna 2015/2016- zgłoszono 26

uczniów, na kwotę 6.425,00 zł, w tym 8 uczniów niepełnosprawnych. (2.375,00 zł).
• Realizowano ze szkołami zadanie Darmowy podręcznik. W tym roku dotacja obejmuje

uczniów klas I i II, IV szkół podstawowych oraz I gimnazjalnych.

Rozstrzygano

sprawy, składano sprawozdania w sprawie dotacji na zakup podręczników oraz pomocy
edukacyjnych dla uczniów. Program objął 571 dzieci, na kwotę 72.830,65 zł.
•

W lipcu przeprowadzono 5 komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego.
•

Jeżeli chodzi o projekty Planeta wiedzy oraz Modernizacja oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, oba projekty zostały zakończone i rozliczone z
Wojewódzkim Urzędem Pracy. Obecnie przygotowywane są protokoły przekazywania,
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na stan szkół, pozyskanych z projektów urządzeń i materiałów.
•

Rozstrzygnięto:
•

Zapytania ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie
Krakowa i Skawiny, na rok szkolny 2015/2016 - wygrała ponownie Firma Transport
Sanitarny Konrad Budzyń z Krakowa, na kwotę: 118.372,32 zł

•

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Mogilany, na rok szkolny 2015/2016 wygrała Firma Przewozowa Marek Kalemba z
Sieprawia - ta sama, która zajmowała się dowozem do szkół w dwóch poprzednich
latach, na kwotę: 115.506,00 zł.
Zakupiono bilety MPK- do końca 2015 roku, dla dzieci z Chorowic- 32 dzieci,

•

kwota za bilet 143,60, ogółem 4.595,20.
• Podpisano 10 umów indywidualnych na dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym

transportem.
•

Zamknięto sprawy kadrowe nauczycieli na 1 września - podpisywanie umów - 44 nowe
umowy, 34 aneksy, 17 świadectw pracy,
•

Przygotowano regulację płac pracowników obsługi i administracji, od lipca 2015 roku,
w wysokości 2,5%.

• Przeprowadzona została kontrola ZUS Szkoły Podstawowej w Bukowie, wynik

pozytywny.
•

Rozpoczęła się ewaluacja całościowa w SP Włosań.
• Na bieżąco prowadzono sprawdzanie przesyłanych przez gminy not obciążeniowych i

przygotowanie informacji do not obciążeniowych za niepubliczne przedszkola, punkty i
zespoły.
• Wysłano 27 upomnień w sprawie opłat za przedszkole.
• Sporządzano na bieżąco sprawozdania, w tym z zatrudnienia, czasu pracy i

wynagrodzenia do GUS.
Przewodniczący rady – dziękuję informacyjnie, dlatego że już mamy 15 radnych i jeszcze
witam panią radną powiatu, nie zauważyłem panią Małgorzatę Mardyłę. Przechodzimy do
punktu dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy
Mogilany na rok 2015 nr V/25/2015 Rady Gminy z dnia 29.01.2015. Pani skarbnik proszę
bardzo króciutko.
Wanda Gąsior skarbnik – przedłożony projekt przewiduje zmniejszenie ogółem dochodów o
278 tys. 157, 15 zł i o taką samą kwotę zmniejszamy planowane wydatki ogółem. Jeśli chodzi
o dochody to dochody bieżące w ramach tej kwoty zwiększamy o 201 tys. 146,85 zł natomiast
dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 479 tys. 304 złote. Taką jedną z najważniejszych
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pozycji dotyczącą zmniejszenia planowanych dochodów są dochody majątkowe związane ze
sprzedażą mienia komunalnego, zmniejszamy te dochody o kwotę 504 tys. 228, 63 złote, czyli
schodzimy z tego planu, który mamy w tym momencie w budżecie gminy z tego tytułu w
wysokości 2 mln 800 tys. to zmniejszamy teraz o tę 504 tys. 228.63 zł. Mogliśmy sobie
pozwolić na to zmniejszenie dzięki temu, że mamy zaoszczędzone pewne środki na
przetargach na przeprowadzonych na zadania, które zostały zapisane w uchwale budżetowej,
jak również zaoszczędzona została kwota 120 tys. z odsetek od zaciągniętego długu w wyniku
mniejszej stawki niż zakładaliśmy. Mamy również oszczędności, odzyskaliśmy również
podatek Vat z US od zrealizowanej inwestycji budowy kanalizacji zrealizowanej w
miejscowości Włosań etap II. I to między innymi pozwala, że możemy te dochody z tego
tytułu pomniejszyć, no może tyle bo nie będę wszystkiego szczegółowo omawiać.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy są jakieś pytania do pani skarbnik w związku z tą
uchwałą? To ja tylko zapytam: urzędy gminne, wydatki na wynagrodzenie i składki od niej
naliczanej o 30 tys. przeniesione na wydatki związanej z realizacją zadań statutowych z
jednostek budżetowych. Z tego co uzyskałem informację, że jest na pokrycie oświetlenia
energii elektrycznej w sumie i opłaty związanej z zadaniami gminnymi, tak?
Wanda Gąsior skarbnik - tutaj w związku z tym, że na Bazie Komunalnej w Gaju powstał
teraz punkt wydawania posiłków ta kuchnia cateringowa i energia elektryczna z tytułu tam
wydawania, czy przygotowywania tych posiłków energia elektryczna jak również i gaz jest
pokrywany w ramach wydatków z rozdziału urzędy gminy, czyli z tego 750.23. Ja tutaj mam
akurat sobie przygotowałam jak sytuacja się przedstawiała, wiem że kuchnia cateringowa
ruszyła od września 2014 roku i do końca ja tu sobie przygotowałam zestawienie za energię
elektryczna na BUK W Gaju zapłaciliśmy w roku 2014 za cały rok kwotę 9 tys. 220 zł,
natomiast do 18.09 tego roku, bo takimi danymi dysponuję – już zapłaciliśmy prawie 15 tys.
zł. Jeśli chodzi o gaz – to za cały rok 2014 zapłacono 18 tys. 644 zł., natomiast do 18.09 br.
zapłacono już 20 tys. 750 zł, stąd też propozycja pana wójta, żeby w wyniku zaoszczędzonych
środków na wynagrodzeniach i pochodnych w administracji przenieść tą kwotę na wydatki
statutowe związane z zakupem energii, bo gmina ponosi koszty jakby wydawania tych
posiłków dla szkół. Ponieważ to jest na BUK, jest jeden licznik energii i gazu, jest 1 faktura i
my pokrywamy w ramach tego działu koszty z tego tytułu.
Przewodniczący rady – jasne, to wszystko jest oczywiste, przejdźmy do sedna. Proszę
państwa tam na kuchni potrzebna jest szatkownica za 5 tysięcy, czy w ramach tych pieniędzy
gminnych można by taką szatkownicę kupić, żeby mogli normalnie pracować, w ramach tego
przeniesienia?
Skarbnik – jeśli chodzi o wyposażenie kuchni to musi to być wykonane w ramach oświaty, to
trzeba by ewentualnie to przenieść do działu oświaty między działami, czyli z działu
administracji z działu 750 do działu 801 oświata.
Przewodniczący rady – no dobrze, zapytam tak : panie wójcie czy jest możliwość, aby 5
tysięcy w budżecie znaleźć i zakupić to? My musimy powoli myśleć o zwiększeniu
wydajności tej kuchni, bo jeszcze szkoły czekają na posiłki. Mamy w tym momencie
zatrudnione 2 kancelarie – ok taką pan decyzję podjął, niech będzie, ale czy jesteśmy w stanie
znaleźć te 5 tysięcy, czy musimy z czegoś odciąć, aby tą szatkownicę ( to jest drobnostka, ale
dla tych kobiet to jest wielka rzecz).
Wójt - ponieważ pytanie było do mnie, więc od razu odpowiem. Tak jak pani skarbnik tutaj
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przedstawiła zaoszczędzone finanse z wynagrodzeń poszły na prąd i na gaz, tak jak pani
skarbnik powiedziała w zeszłym roku było 18 tysięcy, teraz przekraczamy 20 tysięcy. Jeszcze
rok się nie skończył, bo mamy początek października za chwilę, więc przy wszelkie rezerwy,
które jeszcze ewentualnie możemy zaoszczędzić musimy przytrzymać na wydatki na gaz.
Szatkownica musi poczekać, jeżeli będą takie środki – oczywiście, ale na razie na dzień
dzisiejszy ich nie ma. Natomiast jesteśmy przed projektem budżetu i nie widzę problemu,
żeby to w nowym projekcie ująć, natomiast jeśli chodzi o radców prawnych zapewniam
państwa, że jest to kwota o wiele mniejsza niż w poprzednich kadencjach rządów w gminie.
Przewodniczący rady – oczywiście no to bardzo się cieszymy. Pani skarbnik czy 5 tysięcy nie
jesteśmy w stanie w budżecie znaleźć na jedno urządzenie?
Skarbnik – panie przewodniczący dotychczas nie było takiego wniosku, ani od pana
dyrektora, ani tutaj od ZEAS-u takiego wniosku.
Przewodniczący rady - tak, oczywiście, dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie.
Wójt – panie przewodniczący stoimy teraz przed faktem takim: szkoły zgłaszają posiłki,
każda szkoła zgłasza ile chce posiłków płatnych. My mieliśmy określone na 350 posiłków, ale
to było przy robieniu kuchni zapytanie to do obecnego wtedy wójta na ile kuchnia ma być
zaprojektowana. Odpowiedź była na 350, dzisiaj mamy wiedzę, że te urządzenia, które są w
kuchni mogą wyprodukować spokojnie nawet i 400 obiadów, z tym, że wiąże się to z
dołożeniem 1 osoby do pomocy. Ponieważ nie ma pieniędzy więc spróbujemy tutaj z ZEASem przesunąć tam osobę z robót publicznych, która by mogła obierać ziemniaki, ogórki i
pomóc w takich sprawach organizacyjnych. Tym samym zwiększylibyśmy tą ilość z 350 do
380 czy 400 i moglibyśmy zaspokoić chociażby szkołę w Bukowie - która zgłosiła 30
obiadów, szkołę która zgłosiła 25 obiadów itd. Więc ja myślę, że tutaj to jest ważniejsze w
tym momencie niż ta szatkownica. Nie wiem jak pan przewodniczący uważa, natomiast jeśli
mogę to oddałbym głos pani sekretarz, ona tam ma dokładnie wyliczenia.
Sekretarz Małgorzata Madeja – panie przewodniczący, szanowna rado ja chciałam
powiedzieć, że my tu oszczędzamy na obsłudze prawnej i tutaj żeby te moje słowa nie były
taki wypowiedziane bez żadnego uzasadnienia, to chciałam przypomnieć państwu te cyfry. W
roku 2011 obsługa prawna składająca się z 3 podmiotów – osoba na podstawie umowy o
pracę była zatrudniona, była osoba na podstawie umowy zlecenie – była osoba fizyczna, była
umowa – zlecenie z kancelarią prawną. W 2011 roku wydano na obsługę prawną UG 127 680
złotych, w roku 2012 - 139 865 złotych, w roku 2013 – 135 840 złotych, w roku 2014 – 137
886 złotych. W tym roku do końca sierpnia wydaliśmy na obsługę prawną zaledwie 42 068 zł,
do końca roku przewidujemy wydanie na cele związane z obsługą prawną 72 867 złotych,
czyli po prostu tutaj jest o połowę są te koszty obniżone, o ½. Gdybyśmy tak oszczędzali
przez 4 lata mamy 280 tysięcy oszczędności, które możemy przeznaczyć na drogi, czy
obojętnie na jaki cel, więc tutaj co do oszczędzania to na obsłudze prawnej nie ma
wątpliwości, mamy 2 kancelarie prawne na umowy zlecenie i mamy 1 osobę też na umowę
zlecenie, jest to umowa akurat osobą fizyczną. Dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję za statystykę, próbuję rozwiązać problem kuchni. Proszę o
ciszę.
Skarbnik – czy ja mogę coś jeszcze uzupełnić.
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Przewodniczący rady – bardzo proszę.
Skarbnik – chciałabym uzupełnić odnośnie wynagrodzeń dla radców prawnych, że gminie
bardziej się opłaca zatrudniać kancelarię prawną, bo jeśli jest osoba zatrudniona na umowę o
pracę, to my ponosimy wszystkie koszty związane ze składkami ZUS, z funduszem pracy, z
odpisami na fundusz socjalny, natomiast jak kancelarie prawną to że tu jest akurat w tym
momencie teraz korzystne.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy ktoś ma jakieś pytania jeszcze? Pani radna Nowicka,
proszę.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – czy mogłaby pani powtórzyć liczby, chodzi mi o te
wydatki na prawników w 2014 i w jakie są dane na 2015.
Sekretarz Małgorzata Madeja – w roku 2014 - 137 886 złotych, do końca bieżącego roku 72
867 złotych.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – a czy to jest w sumie 70, czy te 40, które już zostały.
Wójt – nie , w sumie 70.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania? Więc przechodzimy do
głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mogilany na rok 2015 nr
V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29.01.2015 r. Kto z pań, panów jest ,,za”? - 14, kto
jest przeciw? – nie ma i 1 radny wstrzymał się.
Przechodzimy do dyskusji w sprawie zmiany WPF w gminie Mogilany na lata 2015 - 2023.
Bardzo proszę pani skarbnik.
Skarbnik – przewidywany projekt aktualizuje dane budżetowe w zakresie planowanych
dochodów i wydatków, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie, które państwo
przed chwilą przegłosowaliście, natomiast 2 zmiana dotyczy jeśli chodzi o załącznik nr 1
rozchodów budżetu z tytułu wykupu obligacji komunalnych, które w obecnej WPF
planowane są do emisji w roku 2015 i proponujemy przesunięcie wykupu obligacji z lat 20162017 na lata 2020 – 2021 co daje poprawę wskaźnika w roku 2016, natomiast byłyby do
spłaty - bo to jest kwota 900 tysięcy złotych, po 450 tys. zł. Było pierwotnie państwu
przedstawiane w 2016 roku i 2017 do spłaty, natomiast propozycja przesunięcia tej kwoty na
lata 2020 – 2021 również po 450 tysięcy w tych 2 latach i druga poprawka dotyczy zał. nr 2
dotyczącego wykazu przedsięwzięć do WPF i tutaj w ramach zadania dotyczącego dostawy
energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie gminy w związku z tym, że jest
ogłoszony wspólny przetarg na dostawę energii przez gminę Czernichów wspólnie kilka gmin
podkrakowskich ogłaszamy ten przetarg, po to żeby były oszczędności, po to żeby energia
była tańsza i żeby zabezpieczyć na rok 2016 i 17, ponieważ chcemy na okres 2 lat tą umowę
podpisać – podniesienie wydatków w roku 2016 z kwoty 540 tys. do 640 tys. i w 2017 z 560
tys. na 660, czyli po 100 tys. rocznie w tych 2 latach, choć może okaże się, że to nie będzie
taka kwota akurat, bo zobaczymy co wyjdzie po przetargu, który ogłasza gmina Czernichów,
bo ona jest tą gminą wiodącą, która ten przetarg ogłasza. Druga zmiana dotyczy
wprowadzenia budowy świetlicy wiejskiej w Konarach i tutaj w związku z tym, że niestety
nie da nam się uzyskać pozwolenia na budowę tej świetlicy w roku bieżącym została
wykonana koncepcja za kwotę 2 460zł. W związku z tym jest propozycja, żeby to zadanie
wpisać do WPF na lata 2015- 2018 i w tym 2 460 zł to byłaby kwota wydatków w 2015, w
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roku 2016 proponujemy kwotę 15 tys. zł na projekt i w kolejnych 2 latach, czyli 17 i 18
proponujemy na budowę tej świetlicy po 250 tysięcy rocznie. I kolejna zmiana dotyczy też
wprowadzenia do WPF gminy zadania dotyczącego budowy drogi gminnej, ul. Wzgórze w
Gaju i tutaj również w związku z tym, że nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę w roku
bieżącym jest propozycja, żeby przesunąć żeby zadanie było wpisane w WPF. Żebyśmy za
projekt zapłacili w roku 2016, natomiast samą budowę proponuję żeby w latach 2018 i 2019.
W związku z wprowadzeniem tych dwóch zadań do WPF, czyli dotyczących budowy
świetlicy w Konarach i przebudowy drogi gminnej Gaj ul. Wzgórze zmieniają nam się
numery zadań, które są obecnie w WPF a dotyczące przebudowy drogi gminnej i przebudowy
zachodniej części budynku SP w Konarach jak również rozbudowy i modernizacji oświetlenia
ulicznego. Po prostu o 2 miejsca się zadania do przodu przesunęły, bo weszły jako pierwsze te
2 zadania związane ze świetlicą wiejską w Konarach i z przebudową drogi, natomiast jako
zadanie 3, 4 i 5 to są te kolejne zadania które już były wcześniej uchwalone i przez państwa w
czerwcu w WPF. Dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy jakieś pytania? Bardzo proszę pani radna Walczak.
Radna Ewa Walczak – przepraszam, ale no tak słucham, chodzi mi o te 2 zadanie – ta kwota
1600 w Gaju to nie jest za wysoka? 1 mln 600, przepraszam, na przebudowę chodnika, skąd
ta kwota się tam wzięła?
Kierownik IGK Zbigniew Klimończyk – jesteśmy po koncepcji, więc cena wynika z
koncepcji. To nie jest sam chodnik, to jest przebudowa drogi o szerokości 5 metrów plus
chodnik i odwodnienie, regulacji stanu odwodnienia, ponieważ na całej długości. Bo w tym
momencie mamy rowy otwarte, w koncepcji i jak gdyby z założenia jest że robimy teraz rowy
plus chodnik, plus korytka przy krawężnikach z kratkami ściekowymi i z kanalizacją plus
regulację stanu prawnego odwodnienia istniejącego, które w tym momencie odprowadza
wodę w tereny prywatne ale to jest bez papierów, bez pozwolenia. To są szacunki, tak samo
okres realizacji i to są jak gdyby wstępne szacunki i po opracowaniu projektu będziemy w
stanie więcej cokolwiek powiedzieć.
Przewodniczący rady – dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma wobec tego
przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF gminy Mogilany na lata 2015 –
2023. Kto z państwa radnych jest ,,za”? - 15 ,,za” czyli nikt nie jest przeciw i nikt się nie
wstrzymał.
Przechodzimy do punktu emisja obligacji komunalnych, oraz zasad ich i zbywania nabywania
i wykupu. Pani skarbnik bardzo proszę.
Skarbnik – w uchwale budżetowej na rok bieżący jak gdyby zapisana jest kwota 900 tys. zł z
tytułu emisji obligacji komunalnych i żeby można było tę emisję wyemitować tzn. będzie
emitował bank który wygra konkurs emisji tych obligacji potrzebna jest odrębna uchwała
odnośnie emisji obligacji komunalnych i w tej uchwale jest zawarte, że obligacje zostaną
wyemitowane w 4 seriach. Seria A 15 i B15 o wartości po 250 tys. zł, C 15 i D15 po 200 tys.
zł, czyli razem daje to kwotę 900 tys. zł i wykup tych obligacji nastąpi w roku 2020 będą
wykupione 2 serie obligacji, czyli seria A plus C, czyli jedna seria na 250 tys. i druga na 200
tys. i w roku 2021 seria B15 i D 15 – pierwsza seria o wartości 250 druga o wartości 200 tys.
zł. Jest to zapisane tak jak powiedziałam w uchwale budżetowej na rok bieżący, jak również
w WPF i ta spłata w tym momencie jest przegłosowana tutaj w WPF-ie spłata – przesunięcie
spłaty z roku 2016 na lata 2020-2021.
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Przewodniczący rady - czy jakieś pytania? Wobec tego przechodzimy do głosowania.
Podejmujemy uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu. Kto z państwa jest ,,za”? - 7, kto jest przeciw? - nie ma, kto się
wstrzymał? – 8 wstrzymujących się.
Dziękuję, przechodzimy do punktu 4 – przekazanie z UG środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Czy jakieś wyjaśnienia w tej sprawie są
potrzebne? Czyli możemy przejść do głosowani, bardzo proszę głosujemy w sprawie podjęcia
uchwały przekazania z budżetu gminy środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej straży Pożarnej w Krakowie. Kto z państwa radnych jest ,,za”?, kto jest przeciw?,
kto się wstrzymał? Jest 15 ,,za”, przechodzimy do punktu kolejnego – udzielenie powiatowi
krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w 2015 roku. Czy jakieś
pytania w tej sprawie? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w
sprawie udzielenie powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania
drogowego w 2015 roku. Kto z pań, panów radnych jest ,,za”? 14, kto jest przeciw?, kto się
wstrzymał? – 1 osoba. Przechodzimy do punktu 6 – przyjęcia Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego ,,Blisko Krakowa”, czy
potrzebne jest omówienie? Było na komisjach, przechodzimy wobec tego do głosowania w
sprawie tej uchwały przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na
terenie Obszaru Funkcjonalnego ,,Blisko Krakowa”. Kto z pań, panów radnych jest ,,za”?- 15,
kto jest przeciw?, kto się wstrzymał?. Nie powinno być. Przechodzimy do punktu 7 –
przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru
Funkcjonalnego ,,Blisko Krakowa” ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i
Ochrony Środowiska. Czy jakieś pytania w tej sprawie? Pani radna Walczak.
Radna Ewa Walczak – ja nie mam pytania w tej sprawie bo rozmawialiśmy na komisji
oświatowej nad tą strategią, ja tylko chciałam jeszcze raz zaznaczyć tak jak poprzednio, że w
tej strategii uwzględniono m. innymi ochronę środowiska. Na naszym terenie, na terenie
naszej gminy wiele osób na terenie Mogilan zgłasza, że ich działki są zalewane przez wodę.
Wody opadowe są nie uregulowane przez rowy i chciałabym zasygnalizować - wypunktować,
że przyjmując tą strategię proszę o to, żeby osoby podejmujące decyzje, które działają w
ramach tej strategii będą projektowane by pamiętać o tych wodach opadowych i o tych
rowach. Dziękuję.
Przewodniczący rady – dziękuję, nie ma więcej pytań, wobec czego przechodzimy do
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu
Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego ,,Blisko Krakowa” ze szczególnym
uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska. Kto z państwa radnych jest
,,za”?- 15, kto jest przeciw ?– 0, kto się wstrzymał ?- też nie ma. Przechodzimy do pkt 8
przyjęcia Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie
Obszaru Funkcjonalnego ,,Blisko Krakowa”. Czy jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego
przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie tego Programu Aktywizacji i Partycypacji
Społecznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego ,,Blisko Krakowa” Kto z pań, panów jest
,,za”? - 15, kto jest przeciw? – nie widzę, kto się wstrzymał?- również nie widzę.
Przechodzimy do punktu 9 – przystąpienie do opracowania ,, Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla gminy Mogilany na lata 2015- 2022”. Czy jakieś pytania? Ja tutaj zapytam
czy z tego lokalnego programu rewitalizacji bierzemy pod uwagę wszystkie miejscowości,
całą gminę? Tak, dobrze dziękuję. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w
sprawie przystąpienia do opracowania ,, Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy
Mogilany na lata 2015- 2022”. Kto z pań, panów radnych jest ,,za”? podjęciem uchwał – 15,
kto jest przeciw? - nie ma, kto się wstrzymał ?– nie ma.
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Przechodzimy do punktu 10 przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Mogilany. Pani radna Nowicka bardzo proszę.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – proszę państwa na Komisji Oświatowej poruszyłam
tą sprawę i teraz powtórzę, proponuję drobne zmiany w tej uchwale w tym projekcie,
mianowicie w paragrafie 2 w punkcie 2 mamy w projekcie uchwały takie sformułowanie:
decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami podejmuje wójt
gminy w formie zarządzenia. Ja proponuję, aby punkt ten brzmiał w sposób następujący:
decyzję o formie i terminie prowadzenia konsultacji z mieszkańcami podejmuje rada gminy w
formie uchwały. Co za tym idzie następny punkt, który brzmi: zarządzenie wójta gminy o
przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – proponuję, by konsekwentnie
brzmiał: uchwała Rady Gminy o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej UG oraz BIP i teraz gdybyśmy przegłosowali te poprawki
naturalną koleją rzeczy wypadłby nam następny punkt z projektu, który brzmi: o zamiarze
przeprowadzenia konsultacji przed ich rozpoczęciem zostaną poinformowani radni gminy
Mogilany w formie pisemnej, ponieważ wtedy by nie było już potrzeby informować radnych,
którzy by już byli na sesji i wzięli udział w głosowaniu uchwały, i w paragrafie 6, gdzie punkt
2 brzmi : wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od ich potrzeb wynikających z
zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych każdorazowo dokonywać
będzie wójt gminy Mogilany – analogicznie proponuję wyboru formy konsultacji społecznych
w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia tych okoliczności przeprowadzenia
konsultacji społecznych każdorazowo dokonywać będzie Rada Gminy na wniosek wójta.
Przewodniczący rady – bardzo proszę o ciszę.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – przepraszam, ale jeszcze nie skończyłam. Uważam,
że takie decyzje dotyczące konsultacji społecznych powinny być przegłosowywane przez
radę, nie powinny być podejmowane jednoosobowo, dziękuję
Przewodniczący rady – proszę pan wójt.
Wójt – proszę państwa, krótko mówiąc pani radna, zamiast wójt – jest rada gminy. Ja bym
prosił, aby prawnik podpowiedział czy taka opcja pani radnej może przejść.
Mecenas Antoni Piegza – boję, się że taka propozycja będzie niezgodna z przepisami prawa i
ze statutem, bo w przepisie macie państwo zapisane, że wójt wykonuje uchwały Rady Gminy,
a przy takim zapisie jak państwo proponujecie , to jest ...uchwał sama
Przewodniczący rady - ja bardzo proszę o ciszę.
Mecenas Antoni Piegza – ale same uchwały podejmuje wójt i sam wykonuje uchwały, a przy
tej propozycji śmiem twierdzić, jeśli będzie ten, który podejmuje uchwałę i po ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń, to jest jaka to uchwała. Ale ten zapis wydaje mi się niezgodny z przepisami.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – ale wydaje się panu, czy jest pan pewien.
Mecenas Antoni Piegza – tak proponowany zapis według mnie jest niezgodny z prawem.
Państwo podejmujecie uchwałę, ale państwo to rozumiecie, że taka sytuacja jak w tej chwili
to jest, ale zwróćmy jeszcze uwagę na to, że przecież konsultacja wg pkt 4 również
procedowała w ramach konsultacji może być inny podmiot, nie tylko rada, więc państwo ja
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sobie nie wyobrażam uchwały tak podjętej, jeżeli idzie o wybór podmiotu. W tym przypadku,
jeżeli rada wykonuje uchwałę tego podmiotu, bo to byłoby nielogiczne.
Wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska – jeżeli to będzie inicjatywa setki mieszkańców, to
co, to oni wykonują, bo to na tej zasadzie.
Mecenas Antoni Piegza – nie, bo w tym przypadku ta inicjatywa pochodzi od tego podmiotu,
tam państwo macie zapisane, że inicjatywa zgodnie z paragrafem 4 – konsultacje mogą być
przeprowadzane na wniosek rady, wójta i mieszkańców, więc ten inicjator może sobie np. nie
życzyć, żeby rada wykonywała uchwałę podmiotu, który reprezentuje te konsultacje.
Wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska – a proszę pana na podstawie ustawy o samorządzie
jest art. 5a i pisze w pkt 2 – zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
określa uchwała Rady Gminy.
Mecenas Antoni Piegza – zgoda proszę państwa, ale to musi być zgodne z przepisami, które
są obowiązujące: ze statutem i ustawą. A w statucie macie przyjęte, że uchwały, realizatorem
uchwał jest wójt i on je wykonuje, a przy takim zapisie państwo sami byście wykonywali
uchwały, więc nie wiem państwo jak byście to zrobili. Kto by wykonywał uchwały, czy
przewodniczący, czy jakaś osoba?
Wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska - nie chcemy wykonywać uchwał.
Mecenas Antoni Piegza – więc proszę sobie zobaczyć na par 83 statutu i tu macie państwo
powiedziane, że wójt wykonuje uchwały rady gminy, czy jeżeli państwo podejmiecie uchwałę
w sprawie konsultacji, to automatycznie realizatorem tej uchwały zgodnie ze statutem jest
wójt gminy.
Wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska – a czy ustawa to nie jest nadrzędna nad statutem?
Mecenas Antoni Piegza – ustawa jest nadrzędna, ale statut powinien być zgodny z ustawą, a
jeżeli jest niezgodny, to ja bym go w tym miejscu uchylił. Na dzień dzisiejszy skoro ten zapis
jest, to on obowiązuje i państwo musicie się dostosować do statutu, bo statut na dzień
dzisiejszy ma takie samo znaczenie jak ustawa o samorządzie, bo on jest przyjęty na
podstawie ustawy o samorządzie i takie jest moje zdanie. Państwo zrobicie co chcecie, tylko
ja tak to oceniłem i tak uważam, że należałoby postąpić.
Przewodniczący rady – panie mecenasie proszę mi powiedzieć, które zdanie mówi, że tą
uchwałę będzie wykonywała rada gminy Mogilany?
Mecenas Antoni Piegza – jeżeli chodzi o rozumienie – nie, to ja bym proponował żeby
jeszcze raz podano w jaki sposób. Proszę mi przedstawić jeszcze raz w jaki sposób państwo
proponujecie zmiany.
Przewodniczący rady – pani radna Nowicka proszę, bardzo proszę ponowić wniosek swój.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – paragraf 2 punkt 2 – decyzję o formie i terminie
konsultacji z mieszkańcami podejmuje rada w formie uchwały, chociaż punkt 1 oczywiście
mówi : organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Mogilany jest
wójt gminy. Czyli rada decyduje o formie i terminie, ale organem właściwym do
przeprowadzenia tej konsultacji jest wójt. Następnie konsekwencją jest zmiana w pkt 3, czyli
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uchwała - nie zarządzenie wójta gminy podlega ogłoszeniu tylko uchwała rady, to jest
konsekwencja wynikająca ze zmiany w pkt 2.
Mecenas Antoni Piegza – znaczy nie, przepraszam, w momencie ogłaszania uchwały to ona
zgodnie z ogólnymi zasadami podlega ogłoszeniu na BIP -ie, co do tego się nie spieramy.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – oczywiście tylko chodzi mi o pierwsze 2 słowa
zarządzenie wójta, to gdybyśmy zmienili i to byłoby jako uchwała rady, to wtedy zmieniamy
nie zarządzenie wójta tylko piszemy uchwała rady i wtedy wylatuje 4 punkt.
Antoni Piegza – musi ktoś uchwałę wykonać, musi być zarządzenie o przeprowadzeniu
konsultacji.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – no pisze wójt, tak jak wszystkie uchwały, które tutaj
za którymi głosujemy.
Mecenas Antoni Piegza – ciężko mi tutaj ustalić do czego państwo zmierzacie
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – nie rozumiem dlaczego pan mecenas, chcemy mieć
wpływ na formę konsultacji.
Przewodniczący – pan pozwoli, że ja wytłumaczę, panie mecenasie. Przeprowadzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mogilany decyduje rada .
Mecenas Antoni Piegza – na wniosek inicjatora, czyli kogo.
Przewodniczący rady – wnioskodawców tutaj nie zmieniamy, chodzi o to tylko, aby rada
decydowała o formie i terminie przeprowadzenia tych konsultacji. Chodzi o to, że w tym
momencie piętnaścioro radnych jest.
Maria Kotarba – ośmioro.
Przewodniczący rady – państwo nie jesteście radnymi? Proszę o ciszę. I o to chodzi, aby to
radni jako przedstawiciele mieszkańców podejmowali decyzję i tutaj te zmiany raczej nie
powodują żadnych nieprawidłowości.
Mecenas Antoni Piegza – zastanawiam się czy nie wkraczacie w kompetencję wójta, czyli
wykonania tej uchwały. Państwo podejmujecie tę uchwałę w sprawie konsultacji, ustalacie
zasady, a adresatem tej uchwały jest wójt, z tym że rada już na etapie konsultacji ustala
sposób jaki ma być, tak?
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – a wykonawcą ma być wójt, tak jak wszystkich
uchwał.
Przewodniczący rady – nie ma tutaj raczej żadnej sprzeczności.
Mecenas Antoni Piegza – tylko co jest z tymi wnioskami , które prawo by naruszały, bo
państwo . Inicjatorem może być tak : rada , 100 mieszkańców lub wójt, dokładnie państwo też
podejmujecie na tym pierwszym etapie od razu decyzję o formie konsultacji w imieniu
mieszkańców i wójta. No tak decyzję podejmujecie bo wybieracie formę konsultacji, jak
również na wniosku … mieszkańców.
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Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – żeby nie było to jednoosobowo decydowane, tylko
kolegialnie.
Przewodniczący – proszę pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – proszę państwa czy my musimy dzisiaj przegłosowywać ten
projekt uchwały? Nie możemy tego zrobić na następnej sesji? Nie, bo pani radna Nowicka
wprowadza zmiany daleko idące. Ja uważam, że powinniśmy dostać taki termin, żebyśmy
wiedzieli co głosujemy i powinien być zaparafowany przez radców prawnych, a teraz dla
mnie to jest – ja się pogubiłam. W ten sposób się nie wprowadza poprawek do uchwał, tak
daleko idących na sesji. Jeżeli pani miała ochotę, to trzeba było wcześniej złożyć taką
poprawkę.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – zgłaszałam to.
Radna Małgorzata Okarmus – ale my nie zdążyliśmy się z tym zapoznać. Komisji
gospodarczej, ale proszę państwa nie do nas, ale myśmy nie dostali tej poprawki.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – zmiana jest bardzo prosta, jaki ma sens wszyscy
chyba zrozumieli.
Radna Małgorzata Okarmus – ale ja nie rozumiem tego, ja akurat nie rozumiem, ja to chcę
mieć na piśmie, to żebym wiedziała co głosuję. Pan radca prawny ma tutaj wątpliwości, ja
nie rozumiem czy termin wyznaczenia konsultacji jest tak aż tak ważny, że musi go
podejmować rada? Wójt organizuje te konsultację i wójt powinien dostosować pewne rzeczy,
a nie rada. Ja nie wiem po co pani wyznaczenie terminu konsultacji?
Mecenas Antoni Piegza – jeżeli można tak jak powiedziałem rada moim zdaniem wkracza w
kompetencję wójta, bo wkracza już w drugą część czyli wykonanie uchwały. Bo państwo
podejmujecie uchwałę o konsultacjach, wybieracie formę, macie wnioskodawcę a adresatem
tej uchwały jest wójt który jest organem wykonawczym i w zasadzie sobie nie wyobrażam
jak możecie państwo wybrać termin.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – na wniosek proszę pana wójta wyboru konsultacji
społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistniałych okoliczności każdorazowo
dokonywać będzie rada gminy na wniosek wójta. Czyli akurat wójt jest wykonawcą tej
uchwały, ja tłumaczę, że uważam, że radni powinni mieć wpływ na skład konsultacji
społecznych, na formę i na termin.
Przewodniczący rady – pani radna Nowicka czy zgłasza pani formalny wniosek?
Wiceprzewodnicząca Joanna – tak, zgłaszam formalny wniosek o przyjęcie poprawek do
projektu uchwały. Wprowadza się w par. 2 punkt 3 zamiast zarządzenie wójta gminy –
proponuję uchwała Rady Gminy. W par. 3 pkt 2 zamiast decyzję o formie i terminie
przeprowadzenia konsultacji podejmuje wójt w formie zarządzenia proponuję – decyzje o
formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami podejmuje Rada Gminy w
formie uchwały. Następnie konsekwencją ewentualnej tej poprawki byłoby wykreślenie
punktu 4, czyli punktu który zobowiązuje o poinformowaniu radnych w formie pisemnej. I
następnie konsekwencją tego byłoby zmiana w paragrafie 6 pkt 2 w którym proponowana
treść zapisu tego punktu brzmi : wyboru formy konsultacji społecznej w zależności od potrzeb
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wynikających z zaistnienia okoliczności prowadzenia konsultacji społecznych każdorazowo
dokonywać będzie Rada Gminy na wniosek wójta.
Przewodniczący rady – bardzo proszę kto z pań, panów radnych jest za podjęciem ? Ja nie
widzę, czy ktoś chce zabrać głos? Proszę pani radna Kotarba. Pani radna Kotarba była
wcześniej.
Radna Maria Kotarba – ja chciałam zapytać gdzie mamy na piśmie te poprawki zaparafowane
przez radcę prawnego? Nie dostaliśmy żadnych poprawek i nic nie jest zaparafowane, więc
dlaczego chcecie przegłosowywać? Czy pani Nowicka tutaj zajmuje nie tylko stanowisk
radnej, wiceprzewodniczącej, ale również radcy prawnego?
Przewodniczący rady – pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – ja się chciałam dowiedzieć czy zgodnie ze statutem można w
ten sposób złożyć poprawkę, bo nie pamiętam. Bo każdy sobie może nie wiem w ten sposób
złożyć tak daleko idącą poprawkę, ona naprawdę bardzo poważnie zmienia treść uchwały. Nie
mając tego na piśmie i wcześniej to dla mnie to jest nie do przyjęcia.
Przewodniczący rady – proszę panie mecenasie.
Mecenas Antoni Piegza – jeżeli można to ja podtrzymuje swoje stanowisko tak jak
powiedziałem wcześniej, że tą uchwałę w takiej wersji ja zaopiniowałem i tej opinii się
trzymam. A co do tych zmian to mam wątpliwości, bo tutaj rada wkracza w kompetencję
wójta. To są moje wątpliwości.
Przewodniczący rady – ale to są tylko wątpliwości, prawda? Proszę o ciszę. Czy ktoś jeszcze
ma uwagi do wniosku zgłoszonego i chce zabrać głos?
Radna Małgorzata Okarmus – ja nie dostałam odpowiedzi, poproszę panie przewodniczący o
10 minut przerwy.
Przewodniczący rady – ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący rady – bardzo proszę o ciszę. Pani radna Nowicka podtrzymuje wniosek?
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – oczywiście podtrzymuję wniosek.
Przewodniczący rady – pani radna Okarmus, proszę.
Radna Małgorzata Okarmus - panie przewodniczący czy mógłby mi pan odpowiedzieć pan
mecenas.
Mecenas Antoni Piegza – ja uważam, że w tej formie w której teraz podano uważam, że taka
zmiana nie ma sensu, dlatego że państwo złożyli parę ogólną, a przy tym trybie żeby
praktycznie każda konsultacja to będzie odrębna uchwała – takie jest moje zdanie. Bo przy
zmianie par 2 ustęp 2 on by brzmiał w ten sposób : przy zmianie decyzji o formie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dokonuje Rada Gminy Mogilany w formie
uchwały na wniosek wójta. Czyli praktycznie o każdej konsultacji rada by podejmowała
uchwałę.
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Wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska - przepraszam, bo ja ostatnio, mając te propozycje
uchwały patrzyłam na podobne tzn. dotyczące przyjęcia zasad i trybu i okazuje się, że gminy
przed każdorazowymi konsultacjami mają obowiązek podjęcia uchwały wraz z załącznikiem
dotyczącym regulaminu przeprowadzenia konsultacji. Tak regulamin, czyli tryb i zasady,
proszę razem wszystko do kupy cuzamen.
Przewodniczący rady– proszę panie mecenasie.
Mecenas Antoni Piegza – z tego co pani tu mówi to podejmując uchwałę ogólną o
konsultacjach, o zasadach konsultacji, a przy tym trybie to państwo się będziecie blokować,
bo praktycznie każde konsultacje będą wymagać oddzielnej uchwały rady. Przepis jest bardzo
lakoniczny o konsultacjach, aby były one czytelne, aby nie było wątpliwości.
Przewodniczący rady – dziękuję, pani radna Kotarba
Radna Maria Kotarba – panie przewodniczący ja chciałabym złożyć wniosek by pani
Nowicka i reszta tzn. ta 8 radnych chce wstrzymać sprawę rynku mogilańskiego. Chodzi o to
w tym punkcie co go pani Nowicka zmieniała, tu chodzi o konsultacje społeczne w sprawie
rynku w Mogilanach. I chciałam żebyście się wypowiedzieli czy chodzi wam o to żeby nie
robić tego rynku w Mogilanach?
Przewodniczący rady – my jeszcze nie rozmawiamy jeszcze o rynku w Mogilanach,
rozmawiamy o uchwale. Proszę panie wójcie.
Wójt – pani radnej Kotarbie chodzi o to, żeby mieszkańcy słyszeli to jest nagrane, że dając
par.2 pkt2 w formie takiej, że decyzje o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami podejmuje nie wójt, tylko rada gminy. Wszystko jedno czy to na wniosek
wójta, wójt może dać wniosek, proszę bardzo 30.10 chce konsultacji a rada powie, nie – za
pół roku. A pół roku spowodowało to, że przepadł termin złożenia wniosku np. o finanse
unijne, albo o program rewitalizacji, który trzeba błyskawicznie natychmiastowo składać. Czy
państwo może, przepraszam teraz ja mówię, natomiast jak państwo interpretujecie moje
słowa, albo nie wiecie o czym ja mówię, albo po prostu nie chcecie mi dać dokończyć, więc
ja tym terminem i tymi swoimi wpisami po prostu jest niebezpieczeństwo zablokowania
wszelkich inwestycji. I o tym mówi pani radna Kotarba, czy my w grudniu mamy dać projekt
już budowlany np. rynku w Mogilanach, o to pani radnej chodzi żeby dać projekt rynku trzeba
na koniec października skończyć konsultację, po to żeby przez miesiąc po konsultacjach firma
mogła wykonać projekt, koniec listopada żeby ten wy mi termin ustalać, to jaką ja mam
gwarancję, że wy mi ten termin za miesiąc a nie za pół roku. O to chodzi pani radnej na
podstawie rynku mogilańskiego, bo w ogóle byśmy tego nie robili, gdyby nie było sprawy
rynku, bo byśmy tego nie robili i dlatego rozszerzamy ten program rewitalizacji, ponieważ są
potrzebne wstępne konsultacje, żeby w ogóle mówić o rewitalizacji, natomiast tak jak
powiedzieliśmy panu przewodniczącemu program rewitalizacji robimy na całą gminę. Czyli
nie uchwalając i mieszając w konsultacjach nie tylko wieszamy i blokujemy rynek, ale i
Buków i Gaj i Libertów i Włosań, bo wszędzie tam jest robiona rewitalizacja.
Przewodniczący rady – panie wójcie nikt tutaj nie mówi o blokowaniu, nikt nie mówi o
blokowaniu.
Wójt – to jaka różnica jest w takim razie: wójt, czy rada?
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Przewodniczący rady – a no taka różnica, że jeśli są konsultacje społeczne, a radni są
przedstawicielami społeczeństwa to dlaczego nie mamy decydować? Proszę o ciszę, proszę o
ciszę.
Proszę pani radna Brebeka.
Radna Alicja Wodziańska-Berbeka – zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Wójt – ja myślę panie przewodniczący, ja myślę że zakończmy ten spór i ja w ostatnim
punkcie piszę, że konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla
organów gminy Mogilany podejmującej w sprawie konsultacjami. Zróbcie jak uważacie, jak
wam się podoba.
Przewodniczący rady – poddaję pod głosowanie wniosek pani radnej Nowickiej. Pani radna
Joanna Nowicka proszę jeszcze raz przeczytać wniosek.
Radna Maria Kotarba – ale my nie mamy tego wniosku na piśmie, my chcemy na piśmie,
zwracała pani uwagę, że trzeba na piśmie.
Przewodniczący rady – pani radna Nowicka teraz ma głos.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – czytam paragraf 2, proszę pana, punkt 2 – moja
propozycja poprawki
do tego projektu uchwały: decyzję
o formie i terminie
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami podejmuje Rada Gminy w formie uchwały.
Następny punkt 3 powinien mieć brzmienie: uchwała Rady Gminy o przeprowadzeniu
konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy,
oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Co za tym idzie proponujemy wykreślenie punktu 4 w
paragrafie 2 i następnie w paragrafie 6 pkt 2 miałby mieć brzmienie: wyboru formy
konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności
przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie Rada Gminy na
wniosek wójta.
Przewodniczący rady – kto z państwa radnych jest ,,za”? pozytywnym przyjęciem wniosku
pani radnej Nowickiej ? Proszę o ciszę – ,,za”? 8. Panie wójcie momencik, bo teraz
głosujemy, kto jest ,,przeciw”? - 7, kto się wstrzymał? Dziękuję, głosujemy. Proszę panie
wójcie.
Wójt - skoro już uchwała przeszła w myśl tych poprawek teraz ja składam wniosek wójta. Od
1-go października do końca października termin konsultacji społecznych na temat rynku w
Mogilanach.
Przewodniczący rady – uchwała jeszcze nie przeszła, na razie został wniosek pani Nowickiej
przegłosowany. Głosujemy w tym momencie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i
trybu przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami gminy Mogilany. Ale
przepraszam głosujemy wniosek .
Radna Małgorzata Okarmus – nie może pan głosować uchwały, bo jak pan przegłosuje
wniosek pana wójta?
Przewodniczący rady – czy zgłaszał pan panie wójcie wniosek?
Wójt – państwo żeście powiedzieli tak : na wniosek wójta , więc skoro zamieniliście wójta na
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radę to teraz ja mam wniosek do państwa rady o konsultacje, które mają być od 1 do końca
października.
Przewodniczący rady – panie wójcie pan zgłasza wniosek do terminu uchwały?
Wójt – tak, bo już uchwała została przegłosowana ? To poczekamy, przegłosujcie uchwałę.
Przewodniczący rady – nie róbcie zamieszania.
Wójt – a podnoszenie rąk to do czego było przed chwilą?
Przewodniczący rady – do wniosku, tak.
Przewodniczący rady – przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały przyjęcia
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mogilany,
zgodnie z tym co przegłosowaliśmy wcześniej, czyli ze zmianami wynikającymi z wniosku
pani radnej Nowickiej. Kto z pań, panów radnych jest ,,za” - 8, kto jest przeciw – 7, kto się
wstrzymał – nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę pani radna Okarmus.
Radna Małgorzata Okarmus – z wnioskiem wcześniejszym pana wójta ja proponuję teraz
przerwę, aby pan wójt teraz przygotował projekt uchwały i żebyśmy go wprowadzili, żeby
konsultacje mogły być przeprowadzone, bo nie ma sensu żebyśmy my za chwilę znowu się tu
spotykali.
Wójt – za miesiąc, na kolejnej sesji czyli za miesiąc. To jest miesiąc zwłoki.
Radna Małgorzata Okarmus – kłopot w tym, że jeżeli to będzie za miesiąc to będzie za późno.
Panie wójcie ile panu potrzeba czasu na przygotowanie projektu uchwały? 15 minut ?
Przewodniczący – przepraszam, ale jakiego projektu uchwały?
Radna Małgorzata Okarmus – uchwały o przeprowadzeniu konsultacji do 30 października.
Wójt – jako załącznik do tej uchwały, którą żeście teraz podjęli już, to ja teraz składam.
Przewodniczący rady – proszę o ciszę, proszę teraz panie wójcie.
Wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska – ale jest 14 dni.
Wójt – a no właśnie i zaczynamy się bawić w 14 dni i 7 dni itd.
Wiceprzewodnicząca Renata Strzebońska – na publikację tak, na ogłoszenie?
Przewodniczący rady – porządek obrad został ustalony i nie będziemy wprowadzać kolejnej
uchwały w tym momencie 15 minut do porządku obrad panie wójcie, bo porządek obrad
został ustalony i przegłosowany.
Radna Małgorzata Okarmus – w każdej chwili można zmienić porządek obrad, w każdej
chwili panie przewodniczący, jeśli państwo przegłosowaliście uchwałę, która blokuje
działalność wójta. Niech wszyscy mieszkańcy to wiedzą, że państwo działacie przeciwko
rozwojowi tej gminy. W związku z tym w jaki sposób ma wójt przeprowadzić konsultację,
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jak wy chcecie decydować?
Przewodniczący rady – proszę pani radna Walczak. Proszę o ciszę.
Radna Ewa Walczak – proszę państwa to wcale nie jest tak, że 8 radnych jest przeciwko
rozwojowi gminy. Ja mam głos i proszę mi nie przerywać. Na komisji oświatowej
rozmawialiśmy właśnie na temat tego projektu tej uchwały o konsultacjach społecznych. Ze
wszech miar konsultacje są potrzebne, bo każdy obywatel czy mieszkaniec gminy chce mieć
wpływ na to jakie inwestycje są wykonywane, a zwłaszcza takie które są długo oczekiwane.
Rynek od wielu lat czeka na to, żeby zostać przebudowany, podobnie ul. Św. Bartłomieja i
podobnie ulica Szkolna. Więc proszę nie mówić, że np. nam 8 radnym nie zależy na tym,
żeby w końcu jakiś wygląd nasza gmina miała. Na komisji edukacji o tym było mówione,
właśnie to, jest 1 projekt i pan wójt mówił, że konsultacja społeczna będzie polegała na tym,
jest 1 projekt projekt i 90% osób się to podoba, bo wszystko jest lepsze od tego co jest w tej
chwili, prawda? A pani Nowicka właśnie zasugerowała, gdyby były 3 projekty i każdy, 3
koncepcje przepraszam, mógłby z tych 3 wskazać ten który najbardziej mu odpowiada. To
chyba jest właściwa konsultacja, prawda? I o to w tym chodzi, umawialiśmy się, że te
projekty, te koncepcje że będą opracowane w sposób bez finansowy.
Radna Maria Kotarba - jak to bezfinansowy?
Przewodniczący rady – proszę państwa chwileczkę, ostatni raz proszę o ciszę. Ostatni raz
proszę o ciszę, bo tak się nie da pracować.
Radna Ewa Walczak – jeszcze jestem przy głosie i chciałabym skończyć, więc proszę nie
mówić, że ktoś tutaj działa na niekorzyść naszych mieszkańców. Bo jeśli mają być
prowadzone konsultacje, to niech będą one prowadzone w taki sposób, żeby rzeczywiście
zdanie mieszkańca się liczyło, dziękuję.
Radna Małgorzata Okarmus – a my też jesteśmy mieszkańcami.
Przewodniczący rady – dziękuję, pani radna Kotarba proszę.
Radna Maria Kotarba – nie wiem czy pani Nowicka ma jakiegoś architekta, któremu chce
wepchnąć pieniądze do kieszeni, bo nie wiem skąd pani te pieniądze weźmie, chyba że z
własnej kieszeni. I to co pani Walczak powiedziała o tym, wy jesteście cała 8 przeciwni temu,
żeby zrobić ten rynek w Mogilanach i niech ludzie wszyscy mieszkańcy wiedzą o tym.
Przewodniczący rady – proszę, pan radny Staszczak.
Radny Zbigniew Staszczak – proszę państwa ja oglądałem ten projekt, który jest wyłożony i
ta makieta i mam cały szereg uwag do tego projektu, nie ma żadnej przeszkody żeby każdy z
was się w tej sprawie wypowiedział, a wy robicie tylko po to, żeby to zablokować. Przez tyle
lat tylko się łata dziury, na samym początku w styczniu pisało się o jakieś powitalnej dziurze,
wreszcie jak coś z tego ruszyło. Nikt nie przesądza, że to w takiej formie ma być, chodzi o to
żeby to po prostu to zrobić ludzie, a nie wygłupiać się z jakimś pseudo planem?
Przewodniczący rady – proszę o ciszę, jesteśmy tutaj wszyscy po to, aby zrobić coś dobrego i
państwo, proszę państwa nie będę w ten sposób prowadził sesji. Proszę pan radny Malik.
Radny Grzegorz Malik – panie radny Staszczak, jeżeli się panu ten projekt nie podoba, to
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właśnie po to dyskutujemy żeby były np. 3 czy 4 koncepcje i ludzie wypowiadają się na
temat, jednej, drugiej, trzeciej koncepcji i tyle. A nie każda koncepcja jedna porównując do
tego, co mamy jest lepsza, albo najlepsza.
Radny Zbigniew Staszczak – panie Malik, pan może swoją koncepcję zgłosić i będziemy
dyskutować a na razie to tylko propaganda. Nic żeście nie zrobili, tylko po prostu
przeszkadzacie.
Przewodniczący rady – proszę panie wójcie.
Wójt – proszę państwa, proszę o uwagę. Koncepcja jest teraz opracowana przez
Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Mogilany, przez nią sfinansowane, zostało wyłożone 01.09
na stronie internetowej. Jeżeli inne stowarzyszenia chciały do nas dołączyć, chciały zrobić
inną koncepcję – miały na to prawie miesiąc, bo 24 dni na dzisiaj. Nikt nie wyszedł z taką
propozycją, czyli rozumiem, że w tym konkursie jest 1 koncepcja, przecież my nikomu nie
zamykamy, natomiast pani Nowicka na poprzedniej komisji zaproponowała, żeby zrobić 2,3,
4 koncepcje. Ja mówię proszę bardzo, tylko za darmo, bez finansów publicznych gminy, jeżeli
stowarzyszenie nie wiem X czy stowarzyszenie Y chce wykonać koncepcję mogło ją od 01.09
wykonać, natomiast ja tylko zgłaszam radzie potrzebę konsultacji i to pilną, ponieważ mam
pilną potrzebę już zgłoszenia konsultacji w sprawie rynku w Mogilanach. I dlatego zgłaszam
taką potrzebę, jest podjęta uchwała proszę bardzo działajmy, bo w przeciwnym razie ja nie
złożę wniosku w grudniu i styczniu ja nie będę w kolejce do programu rewitalizacji. I tutaj
odnośnie pani radnej Walczak – nie mieszajmy ul. Św. Bartłomieja, nie mieszajmy innych ulic
do rynku, bo rynek jest z programu rewitalizacji i odnowy wsi, a ul. Bartłomieja to jest
całkiem co innego. To jest z kolei fundusze LGD, gdzie np. jest punkt zrobienie drogi, która
łączy 2 ośrodki szkolne z ośrodkiem zdrowia np., która ułatwia mieszkańcom dojazd itd., ale
to są 2 różne programy unijne. Nie mieszajmy rynku z tym, bo rynek to jest rewitalizacja, a
my musimy być w styczniu w kolejce jako pierwsi. I proszę państwa ja tego chcę, jak chcecie
koncepcję robić – proszę bardzo, trzeba było już robić dawno, bo od 01.09 jest to.
Przewodniczący rady – dziękuję, pan radny Malik proszę.
Radny Grzegorz Malik – jeszcze raz zapytam pana wójta czy pan ogłosił coś takiego jak
rewitalizacja czy wizualizacja rynku, konkurs albo cokolwiek czy tylko ogłosić, zrobić sobie
makietę czy zrobić to panie wójcie.
Wójt - proszę pana, widzę że jest pan do tyłu z czytaniem naszej strony. 1 września
powtarzam było ujęte na stronie do zapoznania się mieszkańców. Pan jako mieszkaniec mógł
przyjść i powiedzieć : proszę pana ujęliście swoją koncepcję i proszę też moją ująć. Do dzisiaj
nie ma a wy byście chcieli wyłożyć pieniądze gminne na koncepcję i nie wiadomo po co?
Proszę zróbcie za darmo, zróbcie makietę, która kosztuje 3 tysiące sama makieta, ale proszę
pana od czego... ja nigdy do rewitalizacji nie wejdę, bo będę pól roku konkursy ogłaszał,
trzeba było podać swoją koncepcję. $ lata było i nikt nie ruszył sprawy, a teraz jak ja ruszam
rynek to nie wójt – tylko rada, nagle terminy przesunięte. Za miesiąc będzie sesja ja według
prawa zgłaszam potrzebę radzie ustalenia terminu konsultacji już dzisiaj.
Przewodniczący rady – panie mecenasie proszę.
Mecenas Antoni Piegza - ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedno, nie wiem państwo
czytaliście paragraf 15, czy zwróciliście uwagę na paragraf 15 uchwały, który mówi tak: że
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uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Przy
państwa zapisie zmiany paragrafu 2 ta uchwała też musiałaby być ogłaszana, nie wiem jak
państwo pogodzicie to co teraz uchwalicie z zapisem aktu podstawowego, którym jest ta
uchwała o konsultacjach. To co pani zgłosiła teraz, że rada podejmuje uchwałę jest także
ogłaszana, więc proszę to sobie przemyśleć. Oczywiście to może być zgodne z prawem, tylko
w praktyce jak to będzie wykonalne ogłaszanie. Także proszę zwrócić na to uwagę, nie tylko
na samą treść uchwały, ale na konsekwencje że ta uchwała jest w planie miejscowym? Ta
uchwała którą proponuje o konsultacjach też w planie miejscowym, więc też trzeba ogłaszać.
Mieć 14 dni termin ogłoszenia itd., więc proszę to wziąć pod uwagę czy zdążycie, ja to
zgłosiłem.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – apeluję do przewodniczącego, żeby wprowadził
większą dyscyplinę, albo przerwał obrady.
Przewodniczący rady – proszę o ciszę, pani radna Berbeka, proszę.
Radna Alicja Wodziańska-Berbeka – zgłaszam wniosek formalny o przełożenie sesji na inny
termin.
Przewodniczący rady – ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący rady– proszę o ciszę, przywracamy sesję po przerwie. Proszę państwa
ogłaszam przerwę do 28.09.2015 roku do godziny 9. Panie wójcie proszę na poniedziałek
przygotować tą uchwałę, o której przed momentem rozmawialiśmy. Dziękuję państwu, do
widzenia.
Wznowione obrady w dniu 28.09.2015 po przerwie ogłoszonej w dniu 24.09.2015.
Przewodniczący rady Grzegorz Stokłosa – dzień dobry, witam wszystkich serdecznie,
kontynuujemy sesję, która została rozpoczęta 24.09.2015 o godzinie 15-tej, gdzie ogłoszona
była przerwa do dnia dzisiejszego do godziny 9 -tej.
Proszę panie wójcie.
Wójt Piotr Piotrowski – chciałem zwrócić uwagę, że do pana wpłynęła opinia prawnika.
Przewodniczący rady – tak wpłynęła opinia prawnika, która została napisana 28 września.
Niniejszym informuję, że po odsłuchaniu nagrania sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2015
roku podjąłem wątpliwości, co do legalności przerwy w sesji Rady Gminy do dnia 28
września do godziny 9- tej. Zgodnie z paragrafem 18 Statutu Gminy Mogilany sesje mogą
składać się z 1 lub kilku posiedzeń, o odbyciu sesji w formie 1 lub kilku posiedzeń decyduje
przewodniczący rady w toku przygotowania sesji. Na wniosek przewodniczącego rady i
obecnych na sesji radnych rada może postanowić o przerwaniu sesji o kontynuowaniu obrad
w innym ustalonym terminie na drugim posiedzeniu sesji. Decyzja o przerwaniu tych obrad i
wyznaczeniu innego terminu posiedzenia może być podjęta w szczególności w razie
wystąpienia braku quorum, oraz gdy przebieg obrad wskazuje na niemożliwość zrealizowania
na 1 posiedzeniu rady ustalonego porządku obrad, albo ze względu na potrzebę uzyskania
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie
właściwe obradowanie. Zgodnie z paragrafem 26 ust. 3 Statutu Gminy Mogilany w razie
potrzeby przewodniczący rady zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub
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wójtowi gminy ustosunkowania się do zgłaszanych w czasie debaty wniosków, a jeżeli
istnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. Zgodnie z
powyższym przerwa w pracach rady może mieć miejsce, jeśli przewodniczący przygotowując
sesję decyduje o dacie rozłożenia sesji na więcej niż 1 posiedzenie, lub jeśli rada podejmie
stosowną uchwałę. Z odsłuchania nagrania z sesji z dnia 24 września 2015 r. nie wynika, by
pan zamierzał rozłożyć sesję Rady Gminy na więcej niż jedno posiedzenie. Nie doszło do
podjęcia stosownej uchwały, ani nie wystąpiły też przesłanki do odroczenia sesji. W związku
z powyższym z uwagi na wskazane wątpliwości w mojej ocenie nie doszło do skutecznego
przerwania obrad sesji Rady Gminy Mogilany i co za tym idzie nie ma możliwości podjęcia
uchwał, przez Radę Gminy w dniu 28 września 2015 roku. Z uwagi na fakt, iż na ten dzień
nie zaplanowano posiedzenia Rady Gminy Mogilany uchwały podjęte w dniu 28 września
2015 roku z uwagi na wyżej wymienioną sytuację zostaną zakwestionowane przez nadzór.
Powyższe potwierdzają choćby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z
dnia 16.10.2008 r. Zgodnie z prawem tej procedury decyduje natomiast każdorazowo o
zgodności z prawem podjętej uchwały lub zarządzenia rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
małopolskiego z dnia 8.10.2008 r. Zgodnie z tym uchwała podjęta na nieprawidłowo zwołanej
sesji w istotny sposób narusza prawo, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Lublinie z dnia 19.10.2006 r. III/ SA/EW/2/28 zgodnie z którym przerwanie sesji Rady
Gminy i przełożenie jej na inny termin ma określone procedury zgodnie z którym działalność
organów gminy jest jawna. Ograniczenie jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw, jawność
działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania
informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów
posiedzenia organów gminy i komisji rady, jak również na paragraf 15 ustęp 4 Statutu Gminy
Mogilany zgodnie z którym zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
Gminy podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach publicznych
oraz o skutkach jego niezastosowania, które obowiązuje. Wyrok NSA w Warszawie z dnia
13.03.2012 r. I/NSA/2296/11 zgodnie z którym niezachowanie przyjętych w statucie gminy
terminów powiadomienia społeczności lokalnej o sesji Rady Gminy, a przede wszystkim brak
powiadomienia w formie przewidzianej w statucie gminy stanowi istotne naruszenie prawa.
Panie przewodniczący powyższe wątpliwości przekazuję panu w celu zapewnienia przez pana
legalności prowadzenia sesji Rady Gminy i stanowienia prawa. Podpisał radca prawny –
Przemysław Wędrzyk.
Przewodniczący rady – panie mecenasie w czwartek zwróciłem się do pana z pytaniem, czy
przerwa w sesji ogłoszona została w sposób prawidłowy. Odpowiedział mi pan – tak.
Mecenas Antoni Piegza- mogę odpowiedzieć? Przede wszystkim nikt mnie nie pytał
wcześniej, nie zasięgał opinii przed podjęciem decyzji o przerwaniu sesji, a w tym przypadku
mamy jasne postanowienia statutu, statut mówi wyraźnie, kiedy można przerwać sesje. Pan
mnie zapytał po sesji, czy przerwa jest prawidłowa? Ja myślałem, że chodzi o tą przerwę na
sporządzenie tego wniosku i to już było po sesji, kiedy wszyscy się rozeszli. A wcześniej nikt
mnie nie pytał jak należy wykonać prawidłowe procedowanie przy przerwaniu sesji, a w tym
przypadku przepis jest jasny i nie ma wątpliwości. Musi być uchwała rady, muszą być
rozpatrzone wnioski – czego tutaj nie było, to co pan mnie pytał – chodziło o ten drugi
wniosek, chodziło o sporządzenie do pana tego wniosku przez wójta i tak są nagrane, wydaje
mi się, że można by to odtworzyć i bardzo łatwo to wykazać. Wcześniej na pewno nikt mnie
nie pytał, tylko sesja była przerwana praktycznie bez żadnego pytania i sprawa jest jasna.
Przewodniczący rady – panie mecenasie, została ogłoszona przerwa. Ogłosiłem przerwę do
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poniedziałku do 28.09.2015 r. do godziny 9-tej po czym wstałem, podszedłem do pana czy i
zapytałem czy jest to zgodnie z prawem? Odpowiedział mi pan – tak.
Mecenas Antoni Piegza – wydaje mi się, że jak odtworzymy nagranie to wszystko można
wykazać jak było, na pewno nikt nie pytał mnie wcześniej o opinię jak można przerwać sesję,
a tylko w takim przypadku można było oprzeć się na opinii i procedować zgodnie z zasadami.
Przewodniczący rady – proszę mi powiedzieć wobec tego czy ogłoszenie przerwy w sesji jest
zgodne ze statutem, czy nie jest zgodne?
Mecenas Antoni Piegza – w tym przypadku nie jest zgodne, bo nie było wniosku i nie było
głosowania.
Przewodniczący rady – był wniosek o oogłoszenie przerwy, zatem przewodniczący może
ogłosić przerwę w trakcie sesji, prawda?
Mecenas Antoni Piegza – zgoda, ale to tylko na ewentualnie uzupełnienie materiałów i w tym
przypadku żeby uzupełnić materiały – to co miało być dokonane to było w porządku, ale nie
odraczanie na inny termin.
Przewodniczący rady– ale to nie było odroczenie sesji.
Mecenas Antoni Piegza – mamy artykuł 18 i wydaje mi się należy go odczytać i nie będziemy
dyskutować z prawem, które zostało uchwalone przez radę, bo stan prawny jest tak
skonstruowany jak ustawa i tutaj nie ma dwóch zdań, przepisy są jasne, przejrzyste i należy je
stosować.
Przewodniczący rady – panie mecenasie był pan obecny na sesji. Powiedziałem: ogłaszam
przerwę do poniedziałku do 28.09 do godziny 9 -tej. Gdzie pan wtedy był, aby powiedzieć, że
jest to niezgodne ze statutem?
Mecenas Antoni Piegza – proszę państwa w tym momencie wszyscy już wstali to jest jedno,
a po drugie ja myślałem, że chodzi o przerwę w sesji.
Radna Maria Kotarba – ale to nie było ogłoszenie przerwy, tylko przerwanie sesji.
Mecenas Antoni Piegza – chwileczkę, proszę państwa ja wyraziłem swoją opinię, uważam że
nie było powodów do przerwania sesji i została ona wykonana niezgodnie ze statutem. I to
jest moje zdanie, to jest nawet jak przeczytać artykuł 18, to bardzo łatwo z niego
wywnioskować, w jaki sposób jest procedowana przerwa w sesji. Wcześniej pan mnie nie
pytał panie przewodniczący, przecież jest - mamy nagranie, nikt ani z radnych ani pan mnie
nie pytał przed przerwaniem, bo ja bym panu wytłumaczył, kiedy można przerwać sesję.
Jeżeli ktoś zakłóca porządek, co się robi, bo to nie jest podstawa do przerwania sesji.
Przewodniczący rady – sesja nie została przerwana, została ogłoszona przerwa, przerwa. To
nie jest wyłączenie ani przerwanie.
Mecenas Antoni Piegza – ale wbrew procedurze z art.18, czyli wbrew procedurze określonej
statutem. Takie jest moje zdanie – ja tego nie zmienię.
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Przewodniczący rady – proszę pani radna Walczak.
Radna Ewa Walczak – ja chciałam zapytać czy długość przerwy jest jakaś wymagana? No
przecież może trwać 5 minut, może trwać 3 dni, prawda? Czy jest to jakoś określone w
statucie?
Mecenas Antoni Piegza – ale państwo mnie nie rozumiecie, sama decyzja o przerwie jest już
naruszeniem artykułu – sama decyzja, bo nie było głosowania, nie było wniosku formalnego.
Przewodniczący rady – proszę panie wójcie.
Wójt – proszę państwa, bo robi się awantura i a propos sprawa jest prosta. Pan
przewodniczący i przerwanie sesji już przerabialiśmy ten temat, bodajże 5 maja czy 5
czerwca, więc już wiemy jak to powinno już być zrobione praktycznie, natomiast dokumenty
też wskazują jak to ma być zrobione. Pan powiedział w ten sposób: przerywam sesję do 28,
po czym proszę państwa żeście wstali i wyszli. Panie przewodniczący proszę popatrzeć na
moją dzisiejszą sytuację, ja miałem na godzinę 8 umówione spotkanie w Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie. Dobrze, że komendant był wyrozumiały i przesunął to na godzinę 7
rano, teraz prosto gnam na... Może komentarze na boku zostawimy pani radna, teraz gnam z
Krakowa żeby zdążyć na sesję, w ostatniej chwili wpadam. Moje pytanie takie: my w tym
momencie w ogóle nie szanujemy ani radnych, ani mieszkańców, ani mnie, ani pracowników
urzędu, ponieważ nikt nie zapytał czy może być sesja w poniedziałek? Bo pan
przewodniczący wie, że powinna być uchwała o odroczeniu przerwy, nie bawmy się w takie
spekulacje czy przerwa ma mieć 10 czy 15 minut, czy przerwa może być tydzień? Bo takim
sposobem to przerwa może mieć rok. No słuchajcie to jest dziecinada, no nie. Przerwa a
przerwanie sesji, czy przeniesienie sesji na następny dzień to są dwie różne rzeczy, bo
przerwa to jest 10 – 15 minut i do tego nie potrzeba żadnej uchwały. Zresztą to już na sesjach
się już odbywało i to żadna nowość – przerywamy na 10 -15 minut i robimy tak jakby
chociażby przy Konarach przy szkole pismo i tak jest. Na dzisiaj wyraźnie statut mówi : do
przeniesienia, do przerwania i na inny termin trzeba uchwały i trzymajmy się statutu, bo na tej
podstawie żeście państwo niedawno, bo miesiąc temu, czy 2 miesiące temu żeście państwo
statut zmieniali i jak żeście państwo zmienili?
Przewodniczący rady – nie zmienialiśmy statutu panie wójcie, to po pierwsze, po drugie,
chwileczkę panie mecenasie wyprostujmy jeszcze jedną rzecz, ogłosiłem przerwę nie
przerwanie sesji. Przerwę do poniedziałku do godziny 9 -tej.
Mecenas Antoni Piegza – proszę państwa ja może odczytam przepis i uważam, że w tym
przypadku będą wszelkie wątpliwości rozwiane. Na wniosek przewodniczącego rady, lub ¼
obecnych na sesji rady rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w
innym ustalonym terminie na drugim posiedzeniu tej sesji, oczywiście, ale to musi być
uchwała.
Przewodniczący rady – oczywiście, ale gdyby rada podejmowała wniosek o przerywaniu
sesji, a ja ogłosiłem przerwę. Panie wójcie zgłasza pani radna czy pan radny wniosek o
przerwę – ogłaszam przerwę 10 minut, 15 minut, godzinę. Czy mogę ogłosić przerwę 60
godzin?
Mecenas Antoni Piegza – nie, bo to jest drugie posiedzenie.
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Przewodniczący rady – a gdyby zgłoszony wniosek został o godzinie 23.50 i ogłosiłbym 15
minut przerwy i kontynuujemy pracę?
Mecenas Antoni Piegza – chodzi o drugie posiedzenie w sensie fizycznym. Nie, nie tak jak
pan teraz powiedział, że po 20 -tej, tylko następne posiedzenie w następnym terminie, czyli w
jednym dniu przerywamy i rozchodzimy się i następny termin jest w innym dniu. Tu chodzi o
taką przerwę i tutaj musi by uchwała.
Przewodniczący rady – panie mecenasie, był pan na sali i nie zakwestionował pan tego,
powiedziałem: ogłaszam przerwę do poniedziałku 28 do godziny 9-tej. Nie zakwestionował
pan tego na sesji, w ten sposób nie możemy pracować. Proszę państwa ja apeluję o
jakikolwiek szacunek. Proszę o ciszę.
Mecenas Antoni Piegza – jeżeli mogę odpowiedzieć proszę państwa dlaczego? Bo nikt mnie o
to nie zapytał. Czy ktoś mnie zapytał wcześniej, kiedy może zostać sesja przerwana? Nikt
mnie nie zapytał, wie pan doskonale, że jakby mnie pan zapytał, to na każde pana pytanie
odpowiadam i na sesji a pan przerwał, ale bez mojej opinii. Później się pan zapytał: czy
dobrze zrobiłem o przerwaniu? Owszem w tym dniu o przerwie – jak najbardziej, ale nie na
następny termin posiedzenia, bo proszę państwa kłócimy się o coś, co jest bardzo jasne i
przejrzyste. Macie statut i nawet bez mojej opinii każdy, kto umie czytać ten art.18 wie kiedy
sesję można przerwać.
Przewodniczący rady – panie mecenasie po raz trzeci po ogłoszeniu przerwy, przerwy – nie
przerwaniu sesji, przerwy - podszedłem do pana i zapytałem czy jest to zgodne z prawem?
Powiedział pan – Tak.
Mecenas Antoni Piegza – nie w innym ustalonym terminie. Ja nie słyszałem, aby pan
wyznaczał inny termin, zrobił się na sali tumult. Proszę pana ja odpowiadam za swoją opinię,
jeśli ktoś mnie zapyta wcześniej i żeby nie było wątpliwości, to najlepiej to jest na piśmie, bo
potem jest sytuacja różna. Nikt mnie nie zapytał, jest to nagrane i to już nie jest moja wina –
to jest wina proszę pana, to pan prowadzi sesję i pan powinien wcześniej zapytać : kiedy
możemy przerwać sesję? A druga sprawa... i sprawa jest prosta, a tutaj została wcześniej
podjęta decyzja, radni się rozeszli, no więc nawet gdyby pan zapytał to jakie by to miało
znaczenie? Decyzja już została podjęta.
Przewodniczący rady – takie znaczenie panie mecenasie, że pan jest na sesji po to, aby
pilnować przebiegu tych obrad. I skoro ja ogłaszałem przerwę, proszę o ciszę i skoro ja
ogłaszałem, że ja ogłaszam przerwę do poniedziałku do 28 – w tym momencie pan powinien
powiedzieć, że jest to niezgodne ze statutem. Pan tego nie zrobił, w ten sposób nie będziemy
pracować. Proszę pan radny Malik.
Radny Grzegorz Malik – panie przewodniczący składam wniosek formalny o kontynuowanie
sesji po ogłoszonej przerwie i zakończenie tej dyskusji.
Przewodniczący – pani radna Okarmus proszę.
Radna Małgorzata Okarmus – panie przewodniczący przed chwilą podpisywaliśmy się na
liście, jeżeli była przerwa w sesji to normalnie nie powinniśmy się podpisywać na liście, bo
podpisywaliśmy się we czwartek, natomiast dzisiaj ponownie podpisywaliśmy się na liście i
ja rozumiem, że to jest drugie posiedzenie, prawda? No bo po co myśmy się podpisywaliśmy?
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W związku z tym tutaj nie ma wątpliwości, że dzisiaj jest drugie posiedzenie, a nie
kontynuacja sesji.
Przewodniczący – to jest kontynuacja sesji, nie ja byłem autorem listy. Proszę panie wójcie.
Wójt – ja myślę zakończmy wreszcie tą awanturę, pan przewodniczący ma opinię słowną
jednego prawnika, na piśmie drugiego prawnika. Pan przewodniczący decyduje dzisiaj –
jeżeli sesja jest dalej sesja będzie nieważna, wszystkie uchwały które dzisiaj będą podjęte
nieważne i będą zgłoszone do Wydziału Prawnego Wojewody, lub przerwanie i już nie
kłóćmy co gdzie i jak było.
Przewodniczący – podejmuję decyzję o kontynuacji sesji.
Wójt – czyli panie przewodniczący ja i radca prawny już jesteśmy dzisiaj niepotrzebni, no bo
tak jak pani Berbeka mi powiedziała: do widzenia.
Przewodniczący – proszę o ciszę, proszę pani radna Nowicka.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – zapytam pana mecenasa czy jest taka konieczność i
obowiązek wzywania wójta na sesję?
Radna Małgorzata Okarmus – nie, no jaja są, przepraszam, to jest nie do wiary, nie do wiary,
wychodzimy.
Mecenas Antoni Piegza – to przewodniczący decyduje.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – to przewodniczący zaprasza, jeżeli wójt ma inne
obowiązki w tym czasie.
Mecenas Antoni Piegza – obowiązków nie ma, przeważnie, jeżeli chodzi o sesję,
konsekwencje wyciąga przewodniczący.
(Żenada, żenada panie przewodniczący).
Przewodniczący rady – przepraszam, proszę o ciszę.
Radna Maria Kotarba - wstyd, wstyd, hańba. Macie teraz wójta Musiała, boście go próbowali
dalej pchać, kompromitacja. Przyszedł specjalnie żebyście mieli wójta, macie wójta proszę.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – niewłaściwe zachowanie może być powodem
przerwania sesji. Uważam, za takie zachowanie pani.
Przewodniczący rady – proszę o ciszę.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – i kilkoro osób z publiczności uniemożliwiają nam
pracę i ja będę pierwszą osobą, która będzie zgłaszać wniosek o przerwanie sesji jeśli
atmosfera na sali kilka osób wśród publiczności i kilkoro osób, które w tym momencie
profanują. To dotąd będziemy pracować, dopóki nie będzie spokoju na sali.
Przewodniczący rady– ogłaszam 5 minut przerwy.
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Przewodniczący rady – wznawiamy obrady, panie mecenasie ja chciałem zadać pytanie: czy
pan będzie uczestniczył w sesji? Czyli nie będzie pan uczestniczył w sesji tak? Albo pan
uczestniczy w sesji, albo pan nie uczestniczy? Proszę się określić.
Mecenas Antoni Piegza – może tak, ja jestem do dyspozycji, określił bym, że ja do siebie idę.
Przewodniczący rady – czyli mam ogłosić 10 minut przerwy i da nam pan odpowiedź, tak?
Dobrze, dziękuję, ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący rady – panie mecenasie możemy skrócić tą przerwę? Dobrze, w przerwie
zadaję pytanie: czy będzie pan obecny na sesji, czy dostał pan zgodę wójta, aby pan był
obecny na sesji?
Mecenas Antoni Piegza – w tej chwili jak by mnie wezwał do innych bardzo pilnych spraw.
Przewodniczący rady – czyli pilniejsze niż sesja.
Mecenas Antoni Piegza – skoro opinia prawnika nie jest brana pod uwagę, to też nie jest na
sesji. Państwo wiecie, że kilka razy wydawałem opinię i w zasadzie nikt ją nie brał pod
uwagę, więc ta też opinia, bo akurat mam bardzo pilne sprawy teraz z gospodarki
nieruchomościami, które muszę zrobić. Ja jestem do dyspozycji, wiecie doskonale o tym, bo
kto się do mnie zwrócił o opinię to wydaję, dla mnie nie liczy się żadna opcja, czy ta czy ta,
tylko jest jedna zasada. Jak każdy prawnik chce żeby wydać opinię to żeby się kierować tą
opinią, po drugie jak wydaję opinię, to najlepiej jak się ktoś zwróci pisemnie, bo wtedy już
nie ma wątpliwości, w jakich kategoriach.
Przewodniczący – panie mecenasie w takcie sesji co jest nawet zapisane przez panią Sylwię,
powiedziałem: ogłaszam przerwę do 28.09 do godziny 9-tej. W tym momencie pan tego nie
zakwestionował – to jest jedno, drugie – czy zgadza się pan z opinią, którą napisał pan
mecenas Wędrzyk?
Mecenas Antoni Piegza – częściowo odnośnie przerwania sesji to się zgadzam, co do
pozostałych kwestii to musiałbym się zapoznać, co do przerwania sesji, że była z naruszeniem
prawa – to się zgadzam. Artykuł 18 mówi tu wyraźnie, ale proszę państwa to jest moja opinia,
ja zachowałem się w porządku i wielokrotnie były sesje przerywane, sesje odraczane i każda
rada powinna się kierować statutem. Tym się trzeba kierować co państwo sami ustaliliście,
statut jest uchwalony przez radę no i ten art.18 naprawdę on jest jasny. Mamy drugie
posiedzenie, więc jeśli chodzi o wykładnię literalną to nie wiem, na czym ona polega, ale to
jest stricte w znaczeniu przepisu literalnym. I tam się nie da innego wniosku z tego wyciągnąć
niż taki, jaki jest w zapisie.
Przewodniczący rady – tak panie mecenasie, zaraz pani Nowicka. Po to jest radca prawny na
sesji, że momencie, kiedy jest coś niezgodnego ze statutem, z uchwałą, z ustawą – ma
zareagować. My nie mamy obowiązku znać KPA, KC, KK i wszystkich ustaw, jakie są, bo od
tego mamy zatrudnionego prawnika. Znowu wychodzi, że rada jakby nie ma prawnika,
ponieważ sesja trwa, pan wójt pana wzywa do innych obowiązków. Mamy zatrudnione 2
kancelarie – rada nie ma prawnika. Radna Nowicka Proszę.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – w piśmie pana mecenasa Wędrzyka, pan mecenas
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pisze, że decyzja o przerwaniu obrad i wyznaczeniu innego terminu sesji może być podjęta i
wymienia kilka powodów m. innymi inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające
radzie właściwe obradowanie. Pod te inne nieprzewidziane przeszkody może być
podciągnięte niewłaściwe zachowanie publiczności: krzyki, przerywanie, wchodzenie bez
prawa głosu, co moim zdaniem absolutnie przekraczające wszelkie normy.
Mecenas Antoni Piegza – przewodniczącemu jak i policja sesyjna, czuwanie nad porządkiem
obrad i jeśli ktoś się źle zachowuje, przeszkadza, to pan go upomina, to pan go wyprasza, ale
to nie jest przyczyna do odroczenia sesji. Tym sposobem praktycznie może pan go upomnieć,
wezwać do zachowania zgodnego z zasadami określonymi, lub ewentualnie wyprosić i takie
pan ma obowiązki i pan może z tego skorzystać. A jeżeli chodzi o przerwanie – no chyba, że
byłaby to sesja nadzwyczajna, nie wiem czy wójt, czy pan by wezwał policję, ale w tym
przypadku to jest czuwanie nad porządkiem obrad i jest to rola przewodniczącego. Jak pan to
sobie ułoży – to już jest pana autorytet i pan decyduje i w stosunku do publiczności i w
stosunku do radnych, w stosunku do publiczności ma pan większe prawo, w stosunku do
radnych na podobnej zasadzie. To tak z doświadczenia, bo byłem na wielu sesjach, gdzie były
i awantury, bo jestem w samorządach od roku 2009 w 12 samorządach, no więc tu jest
sytuacja trochę dziwna, ponieważ pan ma przepisy z których może skorzystać. Jeżeli by pan
zapytał co możecie zrobić powiedziałbym od razu: statut upomina pan, wyprasza i koniec. Bo
tak to tym sposobem to byśmy blokowali posiedzenia rady.
Przewodniczący – no i właśnie tak wygląda sytuacja. Minęło 10 minut w takim razie
kontynuujemy, pana mecenasa żegnamy, ponieważ nie dostał zgody na to, aby z nami
pracować, dziękuję. Wznawiamy obrady, to może się wydarzyć w Gminie Mogilany chyba.
Przechodzimy do punktu 11 – wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Mogilany
nieruchomości, – czyli dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie przez gminę Mogilany nieruchomości. Czy jakieś pytania? W takim razie
przechodzimy do głosowania, przypomnę jeszcze tylko, że w sesji uczestniczy 8-ro radnych,
pozostali radni opuścili salę – w sesji nie uczestniczą nikt z urzędu, wójt, pracownicy, pan
mecenas również dostał polecenie, aby nie uczestniczyć w tej sesji, został wezwany przez
pana wójta. Myślę pani Sylwio, że z tych najważniejszych rzeczy to chyba wszystko, czy coś
jeszcze powinno się tutaj znaleźć w protokole? Myśli pani, że wszystko, wobec tego
przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez
gminę Mogilany nieruchomości. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? – 8 ,,za”, kto
przeciw ?– nie ma, kto się wstrzymał? – nie ma.
Przechodzimy do punktu 12 pozbawieniu statutu pomnika przyrody, czy jakieś pytania w tej
sprawie? Nie ma, w takim razie głosujemy uchwałę w sprawie pozbawieniu statutu pomnika
przyrody, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? - 8 ,,za”, kto przeciw? – nie ma, kto się
wstrzymał ?– nie ma.
Przechodzimy do punktu 13 – ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest gmina Mogilany, czy jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy
do głosowania, kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w
szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilany. Kto jest ,,za”? - 8 ,,za”, kto
przeciw? – nie ma, kto się wstrzymał ?– nie ma.
Przechodzimy do punktu 14 – ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole
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Samorządowe i Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Mogilany. Kto chce jakieś pytania zadać? No nie bardzo komu, ale wszystko jest jasne,
w takim razie przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez Przedszkole Samorządowe i Oddziały Przedszkolne w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Mogilany. Kto z radnych jest ,,za”? - 8 ,,za”, kto
przeciw? – nie ma, kto się wstrzymał? – nie ma.
Przechodzimy do punktu 15 – zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mogilanach, czy jakieś pytania? Radna Nowicka.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – ja chciałabym, abyście państwo sprawdzili czy
mamy parafę radcy prawnego, bo generalnie wiele projektów uchwał, które pochodzą są
parafowane. Nie mamy, tak? Nie ma w tym momencie mecenasa, ale z tego, co pamiętam nie
ma takiego obowiązku, jeśli chodzi o projekty uchwał radnych nie ma, w przypadku urzędu
być może, natomiast mnie akurat uderzyło, że w tym przypadku nie ma parafy radcy
prawnego. Proszę państwa ja proponuję poprawkę do tego projektu uchwały, mianowicie
proponuję wykreślenie paragrafu 3 z treści tej uchwały. Uzasadnieniem do tego paragrafu 3
jest zdanie ostatnie zdanie, które mamy w uzasadnieniu na końcu w projekcie uchwały, to
zdanie brzmi: ponadto w związku z powołaniem nowego dyrektora SP ZOZ w Mogilanach,
który nie jest lekarzem konieczne jest powołanie zastępcy dyrektora ds. lecznictwa oraz
wprowadzenie zapisu o zastępstwie dyrektora w razie jego nieobecności. Proszę państwa w
mojej opinii to jest niekompetencja i elementarny brak wiedzy wójta – powoływać na
stanowisko dyrektora SP ZOZ- u osobę nie będącą lekarzem w sytuacji w której statut SP
ZOZ-u nie przewiduje takiego stanowiska (nie przewiduje stanowiska dyrektora ds.
Lecznictwa). Kolejność powinna być absolutnie odwrotna, tzn. jeśli wójt chciał powołać na to
stanowisko osobę nie będącą lekarzem - najpierw powinien uzyskać zgodę rady na zmianę
statutu. Dla mnie niepojętym jest, że działa się odwrotnie i jakby w kontekście chęci
zdeklarowanych chęci współpracy z radą uważam, że to właśnie świadczy wręcz odwrotnie o
kompletnym braku chęci współpracy z radą, stawianiem nas w sytuacji, że teraz musimy
nanosić zmiany w statucie, ponieważ wójt podjął taką a nie inną decyzję, absolutnie powinno
być odwrotnie. Poza tym wszystkim w tak małej gminie i w tak małym ośrodku nie ma
potrzeby powoływania zastępcy i nie ma potrzeby wydatkowania dodatkowych pieniędzy na
taki cel – na stanowisko zastępcy dyrektora. To wszystko, dziękuję. W związku z tym
proponuję taką poprawkę, tzn. proponuję uchwalenie tego projektu uchwały z moją
poprawką.
Przewodniczący – czyli poprawka dotyczy skreślenia paragrafu 3, tak? W takim razie poddaję
pod głosowanie poprawkę pani radnej Nowickiej, która dotyczy skreślenia paragrafu 3 w
uchwale w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mogilanach, kto z radnych jest ,,za” przyjęciem poprawki? - 8 ,,za”, kto przeciw? – nie widzę,
kto się wstrzymał? – nie widzę .Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie
zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach wraz
z przegłosowaną przed chwilą poprawką. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? - 8 ,,za”,
kto przeciw? – nie ma, kto się wstrzymał? – nie ma.
Przechodzimy do punktu 16 trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy
Mogilany. Ja chciałem jeszcze zgłosić poprawkę do zał. nr 2 w sprawie trybu prac nad
projektem Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany – tutaj jest literówka w par. 1 pkt 3
uzasadnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przewidzianych w
rozdziałach 7523 tutaj zgłaszam literówkę 75023, w punkcie 3 tak samo jest powtórzone
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dokładnie. Może przeczytam całość: w paragrafach 410 zawierających informację o odrębnie
odnośnie wydatków zaplanowanych w każdym z w/w rozdziałów o zobowiązaniach gminy z
tytułu tych wynagrodzeń na dzień sporządzenia protokołu o progach planowanych podwyżek
i nagród, oraz odnośnie rozdziału 75 jest 7523 a winno być 75023, oraz w uzupełniam tutaj o
rozdział 60016. Czyli pkt 3 będzie brzmiał: uzasadnienie wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników przewidzianych w rozdziałach 75023, 80101, 80103, 80110 w
paragrafach 49 zawierających informację odrębnie odnośnie wydatków zaplanowanych w
każdym w/w rozdziałów zobowiązania gminy z tytułu tych wynagrodzeń na dzień
sporządzenia projektu o kwotach planowanych podwyżek i nagród oraz odnośnie rozdziału
75023, oraz 60016 – informację o zobowiązaniach gminy z tytułu tych wynagrodzeń na dzień
sporządzania projektu o kwotach planowanych podwyżek i nagród odrębnie dla pracowników
BUK. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki -8 ,,za”, kto przeciw – nie ma,
kto się wstrzymał – nie ma. Pani radna Strzebońska.
Radna Renata Strzebońska – w załączniku 3 par. 7 zapisane jest dane również poprawek
zgłoszonych przez kluby rannych winno być radnych.
Przewodniczący – czyli poprawka literowa, kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tej
poprawki literowej - 8 ,,za”, kto jest przeciw – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę.
Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie trybu prac nad projektem. Pani
radna Nowicka jeszcze.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – ja przed głosowaniem jeszcze panią Berbekę, która
jest członkiem Komisji Budżetowej, żeby powiedziała kilka słów celem uzasadnienia takiej
uchwały, po to żeby to nasze uzasadnienie znalazło się w protokole.
Przewodniczący – radna Berbeka, bardzo proszę.
Radna Alicja Wodziańska-Berbeka – ponieważ pracownicy gminy sprzeciwiali się
wprowadzeniu uszczegółowieniu budżetu i była to bardzo burzliwa komisja tak można
powiedzieć, chciałam powiedzieć, że jeżeli przepisy prawa pozwalają radzie określić taką
szczegółowość budżetu jaką proponujemy – to należy z tego prawa skorzystać, żeby było
łatwiej dla nas i żebyśmy mogli bardziej szczegółowo kontrolować wydatki i koszty, tak że
dziękuję bardzo.
Przewodniczący – dziękuję, wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie
trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany, wraz z przyjętymi
wcześniej poprawkami. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? - 8 ,,za”, kto
przeciw? – nie ma, kto się wstrzymał?– nie ma.
Wobec tego przechodzimy do punktu „Interpelacje i zapytania”. Czy ktoś ma jakieś zapytania,
interpelacje? Nikt? Pani radna Nowicka.
Wiceprzewodnicząca Joanna Nowicka – ponieważ są te „Interpelacje i zapytania”, to ja
pytałam najczęściej, to ja myślę, że można pominąć ten punkt, zwłaszcza że nie ma
przedstawicieli urzędu.
Przewodniczący – dziękuję, wobec tego że... Pan radny Malik bardzo proszę.
Radny Grzegorz Malik – dziękuję panie przewodniczący, ja tylko w imieniu druhów
młodszych z OSP Konary chciałem serdecznie podziękować panu Przewodniczącemu Rady
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panu Grzegorzowi Stokłosie, że w imieniu Urzędu Gminy podziękował druhom za ich wkład
i zaangażowanie oraz reprezentowanie gminy Mogilany w zawodach powiatowych grup
młodzieżowych w dniu 30.09.15 i za osobiste przybycie do Zarządu Straży i przekazania
Listu Gratulacyjnego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący rady – dziękuję, nie ma więcej pytań. Przepraszam, pan radny Gniadek
jeszcze proszę.
Radny Tadeusz Gniadek – to że nie ma pana wójta, chciałem zadać pytanie i oczekuję
pisemnej odpowiedzi. Inwestycja kanalizacja Włosań II została zakończona, Vat rozliczony.
Chciałem się dowiedzieć ile domów jest podłączonych, ile gospodarstw domowych podpisało
umowy na odbiór ścieków? Dziękuję.
Przewodniczący – czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do
punktu Wolne wnioski. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego wyczerpaliśmy program
XII sesji, zamykam obrady XII sesji Rady Gminy Mogilany, dziękuję państwu.
Sesja zakończyła się o godz. 10.00.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa

Protokołowała: Sylwia Jarosz
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