Protokół
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mogilnie 17 czerwca 2015 r.
w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Społecznej udział wzięli
członkowie komisji i zaproszeni goście. Lista obecności stanowi zał. protokołu.
Protokół sporządził Krzysztof Krajewski.
Ad.2.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Piotr Kaźmierczak.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa wyjaśniła, że radni otrzymali
przed posiedzeniem komisji projekty uchwał w sprawie odwołania przewodniczącej
i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mogilne, które wpłynęły do Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Mogilnie zbyt późno, by radni otrzymali te dokumenty razem z innymi
materiałami sesyjnymi. Poinformowała, że na sesji Rady Miejskiej złoży wniosek o
poszerzenie porządku obrad o projekty uchwał w tej sprawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie 20 maja 2015 r.
4. Zapytania i wnioski
5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015.
6. Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Mogilno
za rok 2014.
7. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
8. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2015.
9. Omówienie uchwały w sprawie ustanowienia flagi i herbu Gminy Mogilno.
10. Omówienie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
11. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno.
12. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 291
położonej w Dzierzążnie.
13. Sprawozdanie z działalności Mogileńskich Domów w Mogilnie za 2014 r.
14. Informacja dotycząca przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz oferty na
okres wakacyjny 2015.
15. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2015/16.
16. Zakończenie.
Ad. 3.
Do protokołu z posiedzenia komisji z 20.05.2015 r. uwag nie wniesiono.
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Ad.4.
Radna Katarzyna Barczak powiedziała, że w ostatnim czasie mieszkańcy Gębic otrzymują
dużo mandatów od Straży Miejskiej. W imieniu mieszkańców zapytała, na jakiej podstawie
Straż Miejska przychodząc kontrolować mieszkańców, posiada dane typu, zużycie wody i
ilość wywożonych odpadów?
Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss powiedział, że w ostatnim czasie
Straż Miejska kontrolowała mieszkańców Gębic, Goryszewa i ul. Poznańskiej w Mogilnie,
ponieważ otrzymali informacje o odprowadzaniu ścieków z szamb przy pomocy rur
bezpośrednio do rzeki. Stwierdził, że nie jest prawdą, że strażnicy przychodzą z gotowymi
danymi. Strażnicy mają wiedzę na podstawie doświadczenia, ile gospodarstwo domowy
może zużyć wody i ile powinno być wywiezionych ścieków. Informacje podają właściciele
posesji, którzy mają obowiązek na podstawie ustawy udokumentować ilość wywożonych
odpadów ciekłych. Poinformował, że ustawa o Straży Miejskiej upoważnia w momencie
popełnienia wykroczenia do przetwarzania danych osobowych. Straż Miejska kontroluje
dane z ostatniego roku i na tej podstawie występuje do firm o informacje dot. zużytej wody i
wywożonych ścieków. Strażnicy posiadają w momencie kontroli dane szacunkowe dot.
kontrolowanej posesji. Poinformował, że skala odprowadzanych nielegalnie do Noteci
nieczystości jest ogromna. Dodał, że kontrolowane były osoby wskazane pismem i
dokumentacją fotograficzną. Wszystkie osoby otrzymały ustny termin do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
Ad.5.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska poinformowała, że projekt zmiany uchwały budżetowej
zakłada zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy
o 70 tys. zł z przeznaczeniem na remont lokali, zwiększenie dotacji przedmiotowej dla
Mogileńskiego Domu Kultury o 55 tys. zł, zwiększenie dotacji dla Mogileńskiej Biblioteki
Publicznej w Mogilnie o 25 tys. zł, zwiększenie dotacji dla Ośrodka Sportu Rekreacji
i Rehabilitacji o 31 tys. zł, z tego 25 tys. zł z przeznaczeniem na prace związane
z bezpieczeństwem i komfortem użytkowania kąpieliska w Wiecanowie i 6 tys. zł na
zabezpieczenie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Mogilno.
Poinformowała, że zaoszczędzone środki w wydatkach majątkowych z dwóch inwestycji
oświatowych, przeznacza się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów
dydaktycznych, na wyposażenie klas, na odprawę emerytalną. Dokonuje się także zmian
w funduszu osiedlowym. Dodała, że tylko nieznacznie różni się przedłożony projekt zmian w
funduszu osiedlowym od zaplanowanego w budżecie gminy.
Ad. 6.
Dyskusji nie podjęto.
Ad.7.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującą uchwałą wnioski
do projektu budżetu są składane do 15 września. Przyjęcie zaproponowanej zmiany
spowoduje, że wnioski dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz
dyrektorów merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego w Mogilnie będą mogły być
składane do Burmistrza Mogilna w terminie do 30 września.
Ad.8.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że omawiany projekt uchwały wynika ze
zmiany budżetu, w którym zwiększa się plan dotacji przedmiotowej i w związku z
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powyższym należy wywołać odrębną uchwałę, w której przelicza się dotację w stosunku do
1m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych. Wynika to z ustawy o finansach
publicznych.
Ad.9.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa powiedział, że jest to
konsekwencja wieloletnich prac na projektem flagi Mogilna. Są tylko drobne uwagi Komisji
Heraldycznej dotyczące kolejności ułożenia krzyży i linii konturowej. Po podjęciu uchwały
będziemy mogli zgodnie z prawem używać flagi Mogilna.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Elżbieta Sarnowska powiedziała, że
problem flagi gminy Mogilno trwa od pewnego czasu i wynika z faktu podjęcia w przeszłości
uchwały w sprawie herbu gminy Mogilno. W 1997 r. Zarząd Gminy podaje propozycję flagi,
która byłaby zgodna z barwami herbu. W czerwcu 1997 r. na posiedzeniu Zarządu pada
propozycja pana Przemysława Majcherkiewicza w sprawie flagi gminy Mogilno, potem
propozycja dotycząca proporca. Zabrakło projektu uchwały w sprawie flagi gminy Mogilno.
Obecny projekt uchwały, to pierwszy projekt w tej sprawie na przestrzeni 25 lat samorządu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa powiedziała, że dotychczas
używana flaga Mogilna nie była usankcjonowana prawnie i nie można jej używać. Nie można
także z tamtej flagi wykonać proporca, jako oficjalnych barw naszego miasta. Zgodnie z
prawem proporzec musi być zgodny z flagą.
Ad.10.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa powiedział, że ze względu na
różne zmiany w prawodawstwie i po przyjęciu projektu w sprawie flagi gminy Mogilno
trzeba będzie zmienić Statut Gminy Mogilno i dlatego nalezy powołać Komisję Statutową.
Poprosiła, by radni zastanowili się, kto powinien w komisji statutowej pracować. Dodała, że
to trudna praca, która wynika ze zmian w przepisach prawa.
Ad.11.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Arkadiusz Grobelski
wyjaśnił, że przed sprzedażą nieruchomości należy uporządkować kwestie dostępu firmy
ENEA do znajdującego się na nieruchomości kabla energetycznego.
Ad.12.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Arkadiusz Grobelski
poinformował, że nieruchomość obecnie jest dzierżawiona, ma powierzchnię 8,2 ha.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, jakie mogą być wpływy
do budżetu ze sprzedaży nieruchomości?
Radna Ewa Szarzyńska powiedziała, że hektar ziemi może kosztować nawet 50 tys. zł.

Ad.13.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ewa Kwit podziękowała panu dyrektorowi Mogileńskich
Domów Jerzemu Padołowi za współpracę z komisją. Zapytała, jaka kwot jest potrzebna na
całkowite wykończenie budynku w Marcinkowie?
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Dyrektor Mogileńskich Domów Jerzy Padoł wyjaśnił, że do całkowitego zakończenia
inwestycji łącznie z utwardzeniem placu i jego ogrodzeniem potrzeba około 350 tys. zł.
Ad.14.
Dyskusji nie podjęto
Ad.15.
Radna Iwona Golis, zapytała, kiedy można spodziewać zamontowania tablic interaktywnych
w szkołach?
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jarosław Lorek powiedział, że od momentu
podpisania umowy firma ma pół roku na zamontowanie tablic interaktywnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa poinformowała, że w 2014 r. w
naszej gminie urodziło się około 120 dzieci mniej niż w roku 2013. Niż demograficzny to
będzie problem oświaty i to radni będą musieli się nad tym problemem „pochylić”. Pojawią
się puste klasy, puste szkoły.

Ad. 16.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Piotr Kaźmierczak podziękował za
uczestnictwo i zakończył obrady komisji.

Protokołował:

Przewodniczący Komisji:

......................................
( Krzysztof Krajewski )

.......................................................
( Piotr Kaźmierczak )
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