Protokół
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Komisji
Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Społecznej w dniu 24 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Społecznej udział wzięli członkowie komisji i zaproszeni goście (lista obecności stanowi
zał.). Protokół sporządziła Weronika Czarnecka.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Katarzyna Barczak,
która powitała obecnych i zaproponowała następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Ustalenie porządku obrad.
Zapytania i wnioski.
Omówienie raportu o stanie gminy.
Omówienie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna.
Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno na 2018 rok.
7. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy Mogilno na 2018 rok.
8. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019.
9. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na
lata 2019 – 2033.
10. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Mogileński
Dom Kultury w Mogilnie.
11. Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Mogilna w sprawie
ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno.
12. Omówienie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników na kadencję 2020-2023.
13. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie.
14. Omówienie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno.
15. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. (dz. nr 66/4)
16. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. (dz. nr 66/6)
17. Informacja na temat inwestycji drogowych w gminie Mogilno w 2018 r. i pierwszym półroczu
2019 r.
18. Informacja dotycząca przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny.
19. Zakończenie.
Ad. 2
Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Ad.3
Radny Zbigniew Spólnik wyraził swoją obawę na temat przejezdności autobusów i większych
pojazdów przez mające powstać na ul. Grobla ronda. Zapytał, co z parkowaniem pojazdów przy
posesjach na tejże ulicy.
Radny Stanisław Redmann zapytał możliwość renowacji boiska w Gozdaninie. Wymienił
imprezy, które się na nim odbywają, m.in. po raz 36 odbędzie się turniej piłki nożnej. Stwierdził, że
w ostatnich latach zainteresowanie udziałem w organizowanym przez radnego turnieju spadło.
Przyczyny tego stanu rzeczy radny upatruje w złym stanie boiska.
Radna Barbara Lech stwierdziła, że stan koszenia traw na terenie gminy jest skandaliczny.
Zdaniem radnej, firma która wygrała przetarg nie wywiązuje się z umowy. W ubiegłych latach
zadanie było wykonywane idealnie. Ponadto zapytała o sytuację ze ściekami, które dostają się do
rzeki w parku.
Wiceprzewodnicząca Ewa Szarzyńska zapytała o powód wypowiedzenia zarządzania przez
Mogileńskie Domy w Mogilnie bloku przy ul. Kasztanowej. Od 11 czerwca mieszkańcy bloku nie
mają gazu, ani wody.
Radna Teresa Kujawa zapytała, czy w tym roku zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu
wodnego na Jeziorze Mogileńskim.
Prezes Mogilno Sport odpowiedział, że wypożyczalni nie będzie z dwóch powodów: 1) kwestie
formalne, 2) spółka czeka na odpowiedź na wniosek o dofinansowanie.
Wiceprzewodnicząca rady Ewa Szarzyńska zapytała o całkowity koszt budowy domu
wielorodzinnego w Padniewie oraz czy lokale otrzymają rodziny znajdujące się na liście
oczekujących na przydział lokali.
Radny Łukasz Drzazgowski zapytał o możliwość rozstawienia kurtyny, bądź kurtyn wodnych
w parku miejskim na wzór dużych miast.
Wiceprzewodniczący rady Karol Nawrot zaapelował, by wzdłuż chodnika w Padniewku
postawić kilka koszy na śmieci, obecnie nie ma żadnego na odcinku od ul. Padniewskiej, do
centrum Padniewka.
Radna Małgorzata Źrałka zapytała o zainteresowanie firm dialogiem technicznym w sprawie
budowy parkingu przy ul. Sądowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Radna Zofia Gąsior poprosiła o przyspieszenie remontu placu zabaw w Wyrobkach. Zgodziła
się z radną Barbarą Lech w kwestii złego wykonania wykoszeń trawy.
Radna Maria Malczewska zapytała, jak daleko są posunięte prace na budowa ronda na
skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z obwodnicą Mogilna.
Radny Robert Przepiórka poruszył problem braku oznaczenia ulic, bądź nieczytelności tablic z
nazwami na Osiedlu Zachodnim. Ponadto zapytał o termin rozpoczęcia budowy chodnika wzdłuż
ul. Piastowskiej.
Radna Wioleta Michalak zapytała, czy został ogłoszony przetarg na oświetlenie.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska UM Arkadiusz Grobelski
odpowiedział, że przetarg nie został jeszcze ogłoszony.
Radny Przemysław Majcherkiewicz zapytał czy jest opracowany plan zagospodarowania
terenu, tzw. łąki pomiędzy ul. Padniewską, ul. Kilińskiego i ul. Kausa, czy zasadzenie platanów
zostało dokonane ad hoc. Podał przykład planu zagospodarowania parku miejskiego, który był
realizowany przez kolejnych burmistrzów. Radny zauważył, że usychają liście na drzewach
platanowców zasadzonych na „łące”, jest konieczność uzupełnienia nasadzeń roślin w parku
miejskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda poinformował, że do rady

skierowano 2 wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla gminy Mogilno”. Zapytał o sugestie na
temat terminu podjęcia uchwał – w czerwcu, czy też we wrześniu. Ponadto, zapytał, czy utrzymać
przyjętą propozycję organizacji wspólnych przedsesyjnych posiedzeń komisji.
Radny Przemysław Majcherkiewicz zaproponował, by wnioski o nadanie tytułu były omawiane
na sesję we wrześniu.
Radna Ewa Kwit stwierdziła, że propozycja wspólnych posiedzeń w jej opinii jest bardzo
dobra, godzina posiedzeń zależy od radnych. Jej zdaniem, wcześniej radni nie mieli pełnej wiedzy,
jakie tematy podejmowano na pozostałych posiedzeniach. Nie będzie potrzeby powtarzania pytań.
Radny Zbigniew Spólnik zgodził się z opinią radnej Ewy Kwit. Zauważył, że w punkcie sesji wolne głosy czasem wiele czasu zajmuje niemerytoryczna dyskusja.
Radny Robert Przepiórka zaproponował wcześniejszą godzinę posiedzeń komisji.
Radna Teresa Kujawa również podzieliła opinię radnej Ewy Kwit. Podczas sesji dublowały się
pytania, zadane wcześniej na posiedzeniu komisji, w której dany radny nie brał udziału.
Przewodniczący Paweł Molenda poprosił o przegłosowanie propozycji wspólnych posiedzeń
komisji.
Większością głosów przyjęto propozycję wspólnych posiedzeń komisji. Następnie przegłosowano
godzinę posiedzeń – godz. 12.00.
Radna Katarzyna Barczak powiedziała, że zwrócili się do niej rodzice dzieci dojeżdżających
do szkoły w Kwieciszewie, skarżąc się że po ich dzieci autobus przyjeżdża bardzo wcześnie - ok.
godziny 6.00. Zaproponowali, by co roku trasy były modyfikowane.
Następnie powiedziała, że w ubiegłym tygodniu zostało zamknięte wejście do świetlicy
w Zbytowie. Zapytała o powód, do tej pory nie było problemu z możliwością korzystania ze
świetlicy przez mieszkańców, teraz z dnia na dzień została zamknięta.
Radny Zbigniew Spólnik zapytał, czy boisko treningowe przy „Orliku” jest przygotowane do
„odbioru”.
Radna Wioleta Michalak zwróciła się z prośbą o nagradzanie dzieci - społeczników. Jej
zdaniem należy docenić chęci i pracę dzieci na rzecz innych. Następnie wymieniła mieszkańców
rozsławiających ziemię mogileńską - Wiktor Kuśmierczak (Mistrz Europy w quadach w kategorii
cross), Jakub Januchowski (srebrny i brązowy medalista ogólnopolskiego turnieju w karate), także
Jurand Lisiecki Adam Kinowski i Kinga Podhorodecka.
Radna Katarzyna Barczak – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM
poinformowała, iż na ostatnim posiedzeniu komisji podjęto wątek regulaminu przyznawania
stypendiów sportowych. Radna konsultowała się z prawnikiem, są obwarowania prawne, zmiana
regulaminu nie jest prosta do wykonania. W regulaminie muszą być wskazane preferowane
dyscypliny sportu. Stwierdziła, że jest wielu mieszkańców osiągających międzynarodowe sukcesy,
a w gminie nie ma możliwości nagrodzenia ich.
Burmistrz Leszek Duszyński zapytał radną Wioletę Michalak, czy mówiąc o nagradzaniu
społeczników ma na myśli gratyfikacje finansowe. W jego opinii bycie społecznikiem jest tożsame
z wolontariatem.
Radna Wioleta Michalak odpowiedziała, że raz w roku można by było o tym pomyśleć.
Burmistrz zauważył, że dla przekazywania środków należałoby podjąć stosowną uchwałę. Nie
widzi problemu, by się spotkać i dziękować społecznikom.
Radna Teresa Kujawa zauważyła, że każda szkoła w regulaminie nagradzania posiada zapisy
o dostrzeganiu osiągnięć, zdolności uczniów. Powinny o to zadbać rady pedagogiczne. Uczniowie
wyróżniający się są dostrzegani.
Radna Wioleta Michalak przychyliła się do propozycji spotkania z młodymi mieszkańcami.

Burmistrz Leszek Duszyński odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Spólnika stwierdził, że
na tym etapie nie ma szans na zmianę projektu remontu ul. Grobla. Przypomniał, że uzyskanie
dofinansowania nie zostało jeszcze potwierdzone przez ministerstwo. Kiedyś podważano sens
rondo, teraz zdaniem burmistrza spełnią swoje zadanie, ponieważ rozwija się tam budownictwo
mieszkaniowe. Prawdopodobnie nie będzie miejsc postojowych przy posesjach.
W odpowiedzi na pytanie radnego Stanisława Redmanna stwierdził, że oryginalna piłkarska
murawa na pewno nie zostanie położona na boisku w Gozdaninie, choćby z tego względu że boisko
nie służy tylko do gry w piłkę nożną, również do zaprzęgów konnych. Na pewno na boisku trzeba
by zrobić niwelację terenu, w jednym miejscu jest uskok. Na terenie gminy jest kilka boisk do piłki
nożnej – w Dąbrówce, 2 w Mogilnie oraz 2 w Gębicach.
W odpowiedzi na pytania radnej Ewy Szarzyńskiej stwierdził, że jeśli wspólnota mieszkaniowa
większością głosów podejmie decyzję o zmianie administratora, to ma takie prawo. Następnie
powiedział, że mieszkania w Padniewie, zgodnie z przepisami prawa będą proponowane osobom
z listy osób oczekujących. Problemem może się okazać chęć przejęcia mieszkań, ponieważ są one
w stanie deweloperskim. Lokatorzy będą musieli je wykończyć.
Następnie, odpowiadając na propozycję radnego Łukasza Drzazgowskiego, burmistrz Leszek
Duszyński poddał w wątpliwość pomysł marnowania wody, w czasie suszy. Przypomniał, że na
najbliższej sesji radni będą sankcjonować zarządzenie w sprawie ograniczenia poboru wody, będące
efektem posiedzenia zespołu ds. zarządzania kryzysowego.
Następnie burmistrz powiedział, że dialog techniczny trwa do 24 czerwca. Na chwilę obecną nie ma
zainteresowania firm, które chciałyby wybudować parking w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Natomiast jest zainteresowanie, by w ramach partnerstwa budować schronisko dla
bezdomnych zwierząt. Pozostałe gminy powiatu mogileńskiego także są zainteresowane
powstaniem takiego obiektu na naszym terenie.
W odpowiedzi na pytanie radnej Zofii Gąsior dyrektor Mogileńskich Domów Jerzy Padoł wyjaśnił,
że trwają przeglądy placów zabaw, ale nie we wszystkich sołectwach.
Burmistrz zapewnił, że jeśli nie było przeglądu placu w Wyrobkach, to zostanie on wykonany.
Następnie poinformował, że Starosta Mogileński wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie budowy
ronda na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z obwodnicą, również ma otrzymać dofinansowanie w
wysokości 50%. Gmina Mogilno dofinansuje budowę ronda w 25%.
Jeśli chodzi o budowę chodnika na ul. Piastowskiej zadeklarował, że remont zostanie wykonany
w tym roku, podtrzymał obietnicę złożoną mieszkańcom o dołożeniu środków z budżetu ogólnego.
W kwestii planu zagospodarowania ”łąki” na ul. Kilińskiego, chciałby pozostawić tam otwartą
przestrzeń, bez wytyczanych alejek, polbruku na wzór dużych miast, gdzie zachowuje się naturalną
przestrzeń. Platany mają stanowić naturalną ochronę przed smogiem. Sprawa opadania liści jest
sprawdzana, pod kątem czy nie wdała się choroba. Jeśli tak, rośliny będą reklamowane
u sprzedawcy. Bliżej ul. Piastowskiej widziałby miejsce na „miasteczko rowerowe”.
Zdaniem radnego Przemysława Majcherkiewicza powinien powstać jakiś plan
zagospodarowania, wizualizacja tego terenu.
Radny Łukasz Drzazgowski wyraził opinię, że w pierwszej kolejności należałoby porozmawiać
z mieszkańcami, by poznać ich opinię na temat zagospodarowania „łąki”. Uważa, że pomysł
burmistrza jest dobry.
W odpowiedzi na pytania radnej Katarzyny Barczak burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że
problem dojazdów do szkoły rodzice powinni sygnalizować dyrektorowi szkoły, następnie
dyrektorowi ZOSiP. Przypuszcza, że może nie było innej możliwości ustawienia trasy. Obiecał
zająć się sprawą przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Następnie wyjaśnił, że dyrektor Mogileńskich Domów w Mogilnie poinformował, że stan świetlic
wiejskiej w Zbytowie grozi katastrofą budowlaną. Na remont świetlicy jest wykonywany projekt,
zostanie zakończony do końca października br. Zapowiedział, że przez najbliższe lata nie będzie
dofinansowań remontów świetlic wiejskich. Świetlice w Zbytowie, Palędziu Dolnym oraz we
Wszedniu zostaną wyremontowane ze środków własnych gminy.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot poprosił, by w przyszłości powinno się informować
sołtysów o tego typu posunięciach.
Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Spólnika o odbiór boiska, burmistrz stwierdził, że
jeszcze się nie odbył.
Odnośnie ścieków, znajdujących ujście w parku miejskim powiedział, że wykonywane są prace, by
te ścieki były eliminowane. Oczyszczalnia ścieków jest modernizowana m.in. w celu przyjęcia
większej ilości ścieków. W mieście występuje kanalizacja ogólnospławna, dopiero przy obecnych
remontach rozdziela się nią na deszczową i sanitarną. Planuje się zmodernizować oczyszczalnię,
następnie rozdzielić kanalizację ogólnospławną w mieście. 1 lipca zostanie podpisana umowa z
firmą, która ma realizować remont i modernizację oczyszczalni.
Radna Zofia Gąsior poprosiła o informację na temat planów budowy obwodnicy zachodniej
Mogilna.
Burmistrz Leszek Duszyński poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury jest zainteresowane
pilotażowym pomysłem budowy dróg lokalnych przy udziale „firm strategicznych”. Ministerstwo
ma świadomość, że kończą się środki unijne. Podczas spotkania z udziałem innych samorządów
przedstawiono propozycję, jak miałaby wyglądać obwodnica zachodnia o długości 1,7 km. Prosili
o przesłanie informacji, gdy będą podejmowane konsultacje. Niezależnie od wszystkiego, Gmina
Mogilno będzie projektować tę drogę. Zostaną stworzone koncepcje, konsultowane z mieszkańcami
i radnymi.
Wypowiedź burmistrza o zamknięciu świetlicy w Zbytowie uzupełnił dyrektor Jerzy Padoł.
Stwierdził, że jednostka przez niego prowadzona jest zobowiązana rokrocznie przeprowadzać
przeglądy świetlic wiejskich. W wyniku przeglądu stwierdzono, że w elementach konstrukcyjnych
więźby dachowej są ugięcia. Stwierdzono również ugięcie stropu w pomieszczeniu przeznaczonym
na garaż dla OSP. Korzystanie ze świetlicy grozi katastrofą budowlaną.
Następnie powiedział, że Mogileńskie Domy od kilku lat sygnalizują potrzebę przebudowywania
instalacji gazowej. Wszystkie bloki pobudowane w latach 60-tych XX w. instalacje pionowe
i poziome mają prowadzone w ścianach. Od kilku lat Wspólnocie Mieszkaniowej na ul.
Mickiewicza 1 przekazywano informacje o nieszczelności gazu. W ubiegłym roku na podstawie
uchwały wspólnoty wykonano kosztorys. Mogileńskie Domy w Mogilnie zostały zobowiązane do
uzyskania pozwolenia na budowę, które uzyskano. W drodze zapytania ofertowego, zapytano 3
lokalnych wykonawców robót o możliwość wykonania inwestycji. Otrzymano tylko jedną
odpowiedź, o ofercie został poinformowany zarząd wspólnoty, który zrezygnował z naprawy. Po
stwierdzeniu wycieku gazu, poinformowano o tym fakcie gazownię. Gazownia, dla bezpieczeństwa
mieszkańców zamknęła dopływ gazu.
Ponadto poinformował, że z informacji jakie posiada, Wspólnota od dłuższego czasu chciała
zmienić zarządcę. Zastrzegł, że Mogileńskie Domy w Mogilnie, jako zarządca co roku otrzymywali
absolutorium. Wcześniej wspólnota nie wyrażała zgody na zwiększenie kwoty funduszu
remontowego służącemu finansowaniu inwestycji. Na koszty eksploatacji wpłacano 1,20 zł.
Gmina Mogilno we wspólnocie ma udział ok. 13%, tj. 3 lokale mieszkalne.
Dopowiedział, że podobna sytuacja miała miejsce w budynkach na ul. Mickiewicza w październiku
ubiegłego roku. Mimo niezadowolenia mieszkańców była konieczność odcięcia gazu, ze względu

na ich bezpieczeństwo.
Następnie dyrektor Jerzy Padoł wyjaśnił, że nowe mieszkania w budynku w Padniewie 40 oglądało
już kilka osób z listy wnioskodawców o przydział lokalu. Jeden wnioskodawca już otrzymał
przydział - lokal o powierzchni 22m2. Zobowiązał się wykończyć go na własny koszt.
Zakończenie budowy zostało już zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Mogilnie, Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Mogilnie.
Prezes MPGK sp. z o.o Artur Lorczak uzupełnił wypowiedź burmistrza w kwestii wycieku
nieczystości. Stwierdził, że w związku z tym, że w Mogilnie istnieje kanalizacja ogólnospławna, do
czasu modernizacji oczyszczalni, przelew wody będzie możliwy. W tym konkretnym przypadku,
przyczyną są zanieczyszczenia, które nie powinny się znaleźć w ściekach. Przy skrzyżowaniu
ul. Ogrodowej z ul. Hallera nastąpiło przelanie w kanalizacji deszczowej, która po przepełnieniu ma
ujście do rowu przy sklepie „Pepco”. Obecnie, gdy do oczyszczalni blokowany jest napływ
ścieków, podnosi się poziom ścieków w kanalizacji w całym mieście, co powoduje, że nieczystości
które nie powinny się znaleźć w kanalizacji, zamiast się samooczyszczać, blokują przepływ
ścieków. Często zablokowanie ścieków następuje właśnie na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej
z ul. Hallera. W najbliższym czasie planowana jest wymiana i przebudowa sieci kanalizacji.
Ponadto, w planach jest rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ciągu ul. Piłsudskiego.
Wszystkie te inwestycje pozwolą zminimalizować możliwość wystąpienia zatorów.
Komendant Straży Miejskiej Mirosław Kuss dopowiedział, że w razie stwierdzenia wylewu
nieczystości do rowu MPGK od razu go czyści. Ostatnia blokada miała miejsce 18 czerwca,
19 czerwca cieki były czyste.
Burmistrz Leszek Duszyński przypomniał, iż wczesną wiosną był czyszczony cały rów w parku
miejskim. Zapowiedział, że podczas sesji będzie obecny Prezes Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego Przemysław Stranz.
W kwestii koszenia rowów, dyrektor Arkadiusz Grobelski wyjaśnił, iż w tym roku po raz pierwszy
ogłoszono przetarg, przygotowano specyfikację spełniającą warunki ustawy o zamówieniach
publicznych. W specyfikacji ciężko jest określić, jak szybko będzie rosła trawa. Teraz kwota za
koszenie jest niższa, jednak z drugiej strony wykonawca nie działa „na telefon”, jak było w latach
poprzednich. Podał przykłady informacji przekazywanych przez sołtysów z zapotrzebowaniem na
koszenie trawy, które odbywają się poza wiedzą pracowników Urzędu.
Radna Małgorzata Źrałka poprosiła, by kontaktować się z sołtysami w sprawie terminu
koszenia poboczy w sołectwach.
Radna Barbara Lech stwierdziła, że nie ma pretensji do dyrektora Grobelskiego, prosi o nadzór
nad wykonywaniem zadania. Powiedziała, że 4 tygodnie wcześniej zgłaszała potrzebę skoszenia
trawy, dopiero po interwencji u burmistrza została skoszona. Wkrótce w sołectwie będą odbywać
się festyny, obawia się że zieleń nie zostanie wykoszona na czas.
Burmistrz Leszek Duszyński zwrócił uwagę na fakt, iż po ubiegłorocznych wskazaniach na wysoką
cenę usługi koszenia podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu. Do przetargu niezbędne jest
ogłoszenie specyfikacji zamówienia, m.in. ilość i częstotliwość koszenia.
Radny Grzegorz Stochliński poinformował, że we Wrocławiu władze zastanawiają się nad
sensem koszenia trawy, ze względu na aspekt biologiczny, hydrologiczny, przyrodniczy.
Stwierdzono, że częste koszenie trawy nie sprzyja gospodarce wodnej. Zdaje sobie sprawę, że trawa
może wyglądać mniej estetycznie, jednak należy sobie zadać pytanie, czy ważniejsza jest ekologia,
czy estetyka.
Przewodniczący rady Paweł Molenda stwierdził, że pomysł przedstawiony przez radnego

Grzegorza Stochlińskiego został już wdrożony w rolnictwie. Łąki mogą być koszone tylko
w określonych terminach.
Ad. 4
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy
narzuciła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Przedstawiono w nim m.in. informacje
statystyczne, sprawozdania jednostek, informacje o zasobach komunalnych.
Radny Robert Przepiórka zauważył, że liczba ludności zameldowanych na pobyt stały
i czasowy, ma się nijak do liczby osób, które złożyły deklaracje na odbiór odpadów. Różnica
wynosi 4000 mieszkańców. Zdaniem radnego deklaracje powinny zostać zweryfikowane, są
nierzetelne, bądź niektórzy mieszkańcy ich nie złożyli.
Burmistrz Leszek Duszyński zauważył, że deklaracji nie składają osoby zameldowane tylko
zamieszkałe.
Radny Robert Przepiórka stwierdził, że dane GUS na 2017 rok wskazują, iż na terenie naszej
gminy zamieszkuje ponad 24 tysiące osób. Zdaniem radnego, by być fair wobec płacących za
odpady powinno się dążyć, by liczba osób zameldowanych i tych które złożyli deklaracje była
zbliżona.
Radna Małgorzata Źrałka stwierdziła, że zapis dotyczący rewitalizacji obszaru
zdegradowanego w Marcinkowie jest nieprawdziwy. Nie jest przewidywany remont świetlicy
wiejskiej w Marcinkowie. Zapytała, kto wykonał projekt świetlicy.
Burmistrz Leszek Duszyński stwierdził, że raport dotyczy roku 2018, kiedy w planach jeszcze był
remont świetlicy. Rozmawiał z radną w tym roku, wyjaśnił że nie ma możliwości wybudowania
nowej świetlicy, ponieważ rewitalizacja dopuszcza tylko możliwość dofinansowania dobudowy
50% powierzchni. W przypadku świetlicy wiejskiej w Marcinkowie o powierzchni 30 m2 można by
dobudować jedynie 15 m2.
Radna Małgorzata Źrałka poprosiła o poprawę, gdyż jej zdaniem raport jest błędny.
Burmistrz Leszek Duszyński powtórzył, że raport przedstawia sytuację w 2018 roku.
Następnie radna Małgorzata Źrałka odniosła się do programu rewitalizacji Gębic. Stwierdziła,
że w sąsiedztwie placu zabaw nie ma biblioteki oraz szkoły.
Wiceprzewodnicząca rady Ewa Szarzyńska zapytała gdzie miałyby powstać te lokale, które
wskazano w perspektywie na rok 2021.
Burmistrz Leszek Duszyński zauważył, że jest to prognoza, liczy że uda się oddać więcej lokali.
Przypomniał, że praktykuje się adaptację lokali na mieszkania, m.in. po byłej drukarni, gdzie
powstało 5 mieszkań. Ponadto są plany adaptacji lokali po byłym przedszkolu w Kwieciszewie, tam
powstaną 3 mieszkania.
Ad. 5
W punkcie nie podjęto dyskusji
Ad. 6
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że sprawozdania zostały przesłane radnym
w ustawowym terminie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Ad. 7
Skarbnik Gminy poinformowała, że w ubiegłym roku zrealizowano dochody w wysokości
102.769.256 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%. Wykonane dochody są większe o 5%

w stosunku do dochodów z 2017 r. Przedstawiła wykonanie dochodów, wydatków oraz źródła
finansowania. Omówiła spłaty zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów, pożyczek
i obligacji. Wymieniła najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2018 roku oraz wydatki
w poszczególnych działach budżetu gminy.
Radny Robert Przepiórka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący rady Paweł Molenda przypomniał, by w ramach gwarancji usunąć usterki,
które powstały na nowo wybudowanym łączniku ul. 11 Listopada i ul. Padniewskiej.
Ad. 8
Skarbnik gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że radnym przesłano autopoprawkę projektu
zmiany budżetu. Autopoprawka jest wynikiem wniosku złożonego przez Sołtys Sołectwa Kunowo.
Ad. 9
Skarbnik Gminy powiedziała, że w wieloletniej prognozie finansowej ujęto 2 zadania – remont
ul. Grobla oraz remont ul. Polnej. Zadania zostały wprowadzone na podstawie pisma z KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sfinansowanie zadań zostanie zrealizowane
w 2020 roku
Ad. 10
Burmistrz Leszek Duszyński wyjaśnił, że dotacja celowa będzie przekazana na dalsze prace
modernizacyjne budynku kina.
Ad. 11
Radny Robert Przepiórka zapytał o zasadność ograniczenia poboru wody, skoro
w ostatnim czasie na terenie gminy Mogilno obficie padał deszcz.
Burmistrz Leszek Duszyński wyjaśnił, że zarządzenie porządkowe musi być zatwierdzone przez
radę. W jego opinii należy się wstrzymać z odwoływaniem ograniczenia poboru wody, ponieważ
prognozy wskazują na brak opadów w najbliższym czasie.
Radny Robert Przepiórka zapytał o możliwe konsekwencje dla mieszkańców, którzy się nie
podporządkują.
Komendant Mirosław Kuss odpowiedział, że za niezastosowanie się do zakazu grozi mandat.
Ad. 12
Radni: Maria Malczewska, Małgorzata Źrałka, Wioleta Michalak, Barbara Lech, Zofia Gąsior
oraz Robert Przepiórka wyrazili chęć pracy w zespole.
Ad. 13
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad. 14
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad. 15-16
Radny Robert Przepiórka zapytał o lokalizację działki.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Arkadiusz Grobelski wyjaśnił,

że działka znajduje się na drodze prowadzącej na plażę w Kopczynie, ostatni zakręt w lewo.
Radna Barbara Lech zapytała o termin uchwały w sprawie przejęcia 816 m drogi w Żabnie.
Wielokrotnie interweniowała w tej sprawie.
Burmistrz Leszek Duszyński zapewnił radną, że droga zostanie przejęta.
Ad. 17
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad. 18
Radna Zofia Gąsior zwróciła uwagę na błąd w sprawozdaniu. Wskazano, iż na krytej pływalni
znajduje się punkt gastronomiczny. Jest to nieprawda, znajdują się automaty.
Prezes Mogilno Sport Robert Michalski potwierdził, przeprosił za błąd.
Na koniec burmistrz Leszek Duszyński poprosił o poszerzenie porządku obrad sesji o projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Goryszewo. Plan ma dotyczyć terenów
przy drodze krajowej, powierzchnia ok. 30 ha. Miałaby tam powstać strefa ekonomiczna.
Z wnioskiem wystąpił Starosta Mogileński.
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