Protokół
z posiedzenia Komisji Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Mogilnie
w dniu 18 grudnia 2017 r.

W posiedzeniu Komisji Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli
członkowie komisji i zaproszeni goście (lista obecności stanowi zał.). Protokół sporządziła
Weronika Czarnecka.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Społecznej Ewa Kwit, która powitała obecnych
i zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 20 listopada i 6 grudnia
2017 r.
4. Zapytania i wnioski;
5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;
6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na
lata 2017 – 2035;
7. Omówienie procedury uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018.
 wystąpienie burmistrza Mogilna w sprawie projektu budżetu Gminy Mogilno na rok 2018,
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
 odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Omówienie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata
2018 – 2035;
9. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla zakłady budżetowego na rok 2017;
10. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej, zasad poboru oraz terminów płatności;
11. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych;
12. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia – Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie;
13. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok
2018;
14. Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chabsko
położonej na terenie gminny Mogilno;
15. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości
położonej w miejscowości Żabienko;
16. Omówienie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok
2018”;

17. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno;
18. Zakończenie.
Ad.3
W punkcie nie podjęto dyskusji, protokoły przyjęto.
Ad.4
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad.5
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że zmiana budżetu polega na przeniesieniu
planów dochodów i wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w wyniku czego
dokonuje się zmniejszenia budżetu o 19.000 zł.
W wyniku przeniesień przeznacza się środki na remonty, bieżące otrzymanie dróg, w tym wycinkę
krzewów, progi zwalniające, zmiany organizacji ruchu. Ponadto środki przeznacza się na
modernizację hali widowiskowo-sportowej, projekt zamienny przebudowy bieżni. Wydatek za
rozbiórkę strzelnicy będzie niższy, niż określono w czasie tworzenia projektu uchwały i wyniesie
38.900 zł.
Radna Maria Malczewska zapytała, co się składa na usługę rozbiórki strzelnicy i
modernizację hali widowiskowo-sportowej.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Arkadiusz Grobelski
odpowiedział, że w ramach rozbiórki zostaną rozebrane ściany, fundamenty, wywieziony gruz oraz
uporządkowany teren.
W kwestii modernizacji hali widowiskowo-sportowej prezes Mogilno Sport sp. z o.o Robert
Michalski wyjaśnił, że zakupiono nagrzewnice na dużą i małą halę, a także do wszystkich
pomieszczeń zakupiono czujniki ruchu. Wszystkie działania mają na celu oszczędności.
Ad. 6
Skarbnik Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
związana jest ze zmianą planu dochodów i wydatków roku 2017.
Ad.7
Wiceprzewodnicząca rady Ewa Szarzyńska zapytała, czy można liczyć na dofinansowanie
w przyszłym roku klubu Legia Strzelce.
Burmistrz Leszek Duszyński odpowiedział, że każde stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o
dofinansowanie.
Radna Iwona Golis zapytała, czy Chabsko ma szansę na budowę kanalizacji po rozbudowie
i zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Leszek Duszyński odpowiedział, że w pierwszej kolejności zostaną skanalizowane
miejscowości przyległe do Mogilna, jak Stawiska, Świerkówiec, Wiecanowo. W późniejszej
perspektywie jest to jak najbardziej możliwe.
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa zwróciła się z pytaniem do dyrektora ZOSiP Jarosława
Lorka, czy w kwotę zakupu energii dla szkół wchodzi ogrzewanie. Zauważyła, że są bardzo duże
różnice pomiędzy kosztami energii ponoszonymi przez szkoły.
Dyrektor Jarosław Lorek powiedział, że wpływ na opłaty za energię (prąd i ogrzewanie) ma

kubatura budynków. W obecnej Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie wykonano już wymianę
okien, ocieplenie budynku, stropu, ocieplono salę gimnastyczną. Gdyby nie wykonano tych
inwestycji, koszty byłyby jeszcze większe. Zaznaczył, że Szkoła Podstawowa nr 1 jest ogromnym
budynkiem.
Radna Iwona Golis zaproponowała, by przy modernizacji miejskiego monitoringu
uwzględnić montaż kamery przy wiacie przystankowej przy ul. Łąkowej, która jest non stop
dewastowana.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że modernizacja monitoringu to długi proces, poza tym
przy ustalaniu punktów gmina będzie się posiłkować opinią KPP oraz Straży Miejskiej.
Komendant Mirosław Kuss stwierdził, że można zainstalować kamerę stacjonarną, nieobrotową.
Skarbnik Gminy przypomniała, iż na sesji nadzwyczajnej 6 grudnia podjęto uchwałę
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z realizacją inwestycji
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu”, co skutkuje koniecznością wprowadzenia zmiany
w budżecie gminy na rok 2018. Proponuje się przenieść plan z zadań „Rozbudowa monitoringu
miejskiego” – 70.000 zł oraz „Budowa nowych punktów świetlnych” – 15.177 zł. Środki wrócą na
realizację tych zadań w projekcie zmian budżetu przedłożonym na sesję w styczniu.
Ad.8
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad.9
Skarbnik Gminy poinformowała, że prócz zmiany w budżecie konieczne jest wywołanie
odrębnej uchwały w sprawie określenia stawki do 1m2.
Ad. 10
Radna Katarzyna Barczak wyraziła ubolewanie nad tym, że okres handlu poza targowiskiem
ograniczono tylko do okresów przedświątecznych.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że handlować można wszędzie, ale są różne stawki
pobierane za ten handel. Przypomniał, że gdy powstało nowe targowisko, żaden z przedsiębiorców
nie chciał na nim handlować, stąd podjęto decyzję o uporządkowaniu tej sfery. Skoro gmina
poniosła wydatki na budowę targowiska, należało zająć się uporządkowaniem kwestii handlowania.
Powiedział, że uchwała jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców,
a utrzymaniem ładu i porządku na terenie gminy.
Komendant straży miejskiej stwierdził, że handlarze protestują, gdy jednym pozwala się handlować
w bramach, a inni muszą handlować na targowisku. Jeśli każdy będzie mógł sprzedawać w bramie,
nikt z mieszkańców nie pójdzie na targowisko i w ten sposób powstaje konflikt społeczny.
Obecnie wszystkie duże markety mają możliwość handlowania na swoich parkingach w
określonym czasie.
Radna Elżbieta Sarnowska poinformowała, że w Bydgoszczy handlarze nawiązują kontakt
z danym marketem, jednak nie zna wysokości opłat.
Ad. 11
Prezes MPGK sp. z o.o. powiedział, że proponowane stawki są to stawki maksymalne, jakie
firmy odbierające odpady mogą stosować w gminie Mogilno.
Ad.12

Kierownik MGOPS w Mogilnie Agnieszka Szulc wyjaśniła, że stawka za pobyt w
schronisku od wielu lat nie była urealniana. W przypadku schroniska w Mogilnie 4 osoby ponoszą
odpłatność za pobyt, są to osoby pobierające emeryturę lub rentę. Stawka wzrasta procentowo
w zależności od dochodu osoby przebywającej w schronisku. Reszta mieszkańców, która nie
przekracza ustawowego progu dochodu 634 zł przebywa w schronisku bezpłatnie.
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa zapytała o sytuację, gdy osoby przebywające
w schronisku nie mają dochodów, ale mają rodziny.
Kierownik Agnieszka Szulc odpowiedziała, że raz na 2 lata, jednostka występuje
z wywiadem alimentacyjnym.
Ad. 13
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa poinformowała, że prawdopodobnie w maju odbędą
się 2 sesje rady miejskiej, w tym jedna uroczysta z okazji 620. rocznicy nadania praw miejskich.
Zaproponowała, by radni występowali z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla gminy
Mogilno”. Jest okazja, by osoby zaangażowane zostały wyróżnione.
Radna Alina Dobersztyn zaproponowała, by w związku z feriami, trwającymi od 12 do 25
lutego, przełożyć sesję rady przed lub po feriach.
Ad. 14
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad. 15
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Arkadiusz Grobelski
powiedział, że działka o powierzchni 100 m2 położona bezpośrednio świetlicy wiejskiej
w Żabienku. Z wnioskiem wystąpił jeden z właścicieli działki przyległej celem polepszenia
warunków zagospodarowania.
Ad. 16
Przewodniczący GKRPA Mirosław Kuss poinformował, że w tym roku stworzono jeden
dokument zawierający program przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.
Wymienił osoby biorące udział przy opracowaniu programu.
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa zapytała, czy Klub AA nadal działa. Zapytała, czy jest
dofinansowywany.
Przewodniczący GKRPA odpowiedział, że w gminie działają różne grupy wsparcia. Dodał, że
Stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików, prawdopodobnie działa. Każdy złożony wniosek
o dofinansowanie jest rozpatrywany.
Ad. 17
Przewodnicząca rady Teresa Kujawa poinformowała, że zgodnie z wolą radnych, co miesiąc
otrzymają informację z realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów
komunalnych.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolant:
/-/ Weronika Czarnecka

Przewodnicząca Komisji:
/-/ Ewa Kwit

