Protokół
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mogilnie 14 grudnia 2012
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.). Protokół sporządziła
Maria Szukała. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Alina Dobersztyn powitała obecnych i zaproponowała następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z komisji Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2012 r.
Zapytania i wnioski.
Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012.
Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok
2013.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mogilno na lata 2013 – 2025.
8. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2012.
9. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Mogilnie na rok 2013.
10. Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Mogilno.
11. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno.
13. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
15. Omówienie projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Mogilno na rok 2013”.
16. Omówienie projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla gminy Mogilno na rok 2013”.
17. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wylatowo oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji planów
odnowy miejscowości położonych na terenie gminy Mogilno.
18. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do zarządu
mieszkańców osiedla nr 2 w Mogilnie.
19. Omówienie Planu rozwoju biblioteki na lata 2012-2014.
20. Zakończenie.

Ad. 3.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn zapytała, czy są uwagi do protokołu z komisji
Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 listopada 2012 r.
Nie wniesiono uwag do protokołu z komisji. W związku z powyższym protokół został
przyjęty.
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Ad. 4.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa przeprosiła radnych
za przesyłanie tylu dodatkowych materiałów na sesję RM i komisje RM. Zostały przesłane
autopoprawki 5 projektów uchwał. Natomiast w dniu dzisiejszym rozdano radnym m.in. dwie
autopoprawki do zmienionych już projektów uchwał oraz preliminarz wydatków Gminnej
Komisji Alkoholowej w Mogilnie w rok 2013, który przez nieuwagę nie został dołączony
do wcześniej wysłanych materiałów.
Ad. 5.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że autopoprawka do projektu uchwały
polega na uszczegółowieniu opisu podziału dochodów budżetowych w paragrafie 1.
Poinformowała, że wpłynęła decyzja zwiększająca dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mogilnie o 24.000 zł. Największą zmianą w budżecie gminy na br. jest
zmniejszenie dochodów majątkowych (na realizację budowy obwodnicy Mogilna)
o 1.164.681,00 zł z tytułu środków przyznanych z Unii Europejskiej oraz z budżetu marszałka
o 469.000 zł.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn zwróciła uwagę na dział 758. Wyraziła
zadowolenie związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej. Zapytała, na co mają być
przeznaczone dodatkowe środki.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska poinformowała, że dodatkowe środki wprowadzone
do budżetu będą przeznaczone na wszystkie zadania budżetowe. Z działu 758 kwota
182.000 zł pochodzi z rezerwy budżetowej – z części oświatowej. Natomiast 149.000 zł,
to kwota na odprawy dla nauczycieli. Dodała, że subwencja z Ministerstwa Finansów stanowi
refundację kosztów poniesionych przez Gminę.
Ad. 6.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu odbyła posiedzenie, na którym analizowano projekt budżetu gminy Mogilno na rok
2013. Zwrócono uwagę na poszczególne działy w projekcie budżetu związane z oświatą
gminną. Na spotkaniu był obecny dyrektor ZOSiP w Mogilnie, który udzielił szczegółowych
odpowiedzi. Komisja przedstawiła wnioski dot. działu oświaty gminnej. Poinformowała,
że z powodu nieobecności kompetentnych osób, Komisja nie miała możliwości zadawania
pytań dot. innych działów budżetowych. W związku z powyższym nie wydała opinii
dot. projektu budżetu gmin Mogilno na rok 2013.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w budżecie zaproponowano zwiększenie wkładów
do spółki prawa handlowego - Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. – o kwotę 500.000 zł. Zapytał, na co ma być przeznaczona powyższa kwota.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński poinformował, że 100% udziałów w majątku spółki
prawa handlowego ma Gmina Mogilno. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie prowadzi działalność gospodarczą na majątku gminnym.
Poinformował, że jest wiele potrzeb inwestycyjnych, chociażby pilna modernizacja
oczyszczalni ścieków. Dodał, że czekamy na odpowiedni program unijny, dzięki któremu
będzie można zrealizować przedsięwzięcie. Innymi potrzebnymi inwestycjami są: budowa
spinki wodnej w Świerkówcu. Stwierdził, że kwota w wysokości 500.000 zł dla MPGK
Sp. z o.o. w Mogilnie to „kropla w morzu potrzeb”.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w budżecie gminy Mogilno na rok 2013 zaplanowano
m.in. wpływy ze sprzedaży kotłowni (3.000.000 zł).
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Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że nie należy łączyć sprawy modernizacji
ciepłowni z jej sprzedażą. Dodał, że jest wiele potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki
komunalnej. Najważniejszą z nich jest modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa spinki
wodnej, która stanowiłaby alternatywę w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców
Mogilna.
Radny Karol Nawrot zapytał, co miałoby być modernizowane w ciepłowni.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że zachodzi potrzeba modernizacji rusztów
w kotłach grzewczych. Szczegółowe pytania dot. modernizacji ciepłowni należy kierować
do prezesa MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie Artura Lorczaka.
Radny Karol Nawrot zapytał, czy po ewentualnej zmianie paliwa grzewczego z gazowego
na miałowe, opłacałoby się sprzedać miejską kotłownię.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że Gmina nigdy nie sprzedawała tanio
majątku. Dodał, że obecnie nie ma zainteresowania kupnem ciepłowni miejskiej.
Radny Karol Nawrot zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu zaplanowano przychody dla
Mogileńskich Domów w Mogilnie w wysokości 270.000 zł. Zapytał, czy w tej kwocie jest
suma 200.000 zł, o które wnioskowała Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Mogilnie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że z pełną powagą podchodzi do wniosków
komisji Rady Miejskiej w Mogilnie. Poinformował, że w przyszłym roku chciałby, aby
została zakończona adaptacja budynku po byłej drukarni. W miarę możliwości finansowych
jest modernizowany budynek w Marcinkowie, a w kolejnych latach planuje się oddać obiekt
do użytkowania.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w paragrafie 9 ustalono limity zobowiązań z tytułu
kredytu. Zapytał, czy Gmina ma zaciągnąć kredyt, by spłacić wcześniejsze zobowiązania.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że jest to zapis księgowy. Poinformował,
że na III kwartał powinna być nadwyżka budżetowa. Dodał, że każdą nadwyżkę budżetową
przeznaczaliśmy na kolejne inwestycje.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że uzyskujemy nadwyżkę budżetową, po to
by mieć środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Są podejmowane działania, by nie
zaciągać kredytów na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w przyszłorocznym projekcie budżetu uwzględniono
remont ulicy Mostowej. Zapytał, czy w sytuacji nieprzyznania Gminie dofinansowania,
inwestycja będzie zrealizowana.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że na razie nie grozi nam zamknięcie
wiaduktu. Poinformował, że będą podjęte wszelkie możliwe działania, by zrealizować
inwestycję na ul. Mostowej w Mogilnie. Dodał, że remonty dróg po kolektorze sanitarnym
zostały przesunięte w czasie, z uwagi na inne pilne inwestycje. Powiedział, że 2013 r. będzie
trudnym czasem dla gminnego budżetu.
Radny Karol Nawrot zapytał, czy wśród nowych punktów świetlnych zaplanowano
postawienie lamp przy ul. Miłosza w Mogilnie.
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Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że przy ul. Miłosza powstało kolejne
osiedle mieszkaniowe. Dodał, że w miarę możliwości finansowych są instalowane kolejne
punkty świetlne na terenie gminy.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w projekcie budżetu gminy Mogilno na rok 2013
zaplanowano m.in. nabycie nieruchomości przy ul. Kasztanowej i Mickiewicza w Mogilnie.
Zapytał, która to nieruchomość.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że jest to działka przy skrzyżowaniu ulic:
Kasztanowej i Mickiewicza w Mogilnie (łuk przy dawnej mleczarni).
Radny Karol Nawrot zapytał o kolejne zaplanowane w projekcie budżetu zadanie – replikę
orła w Gębicach.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński w odpowiedzi na pytanie radnego Karola Nawrota
powiedział, że jest to pomysł mieszkańców sołectwa Gębice, którzy zwrócili się z prośbą
o odbudowanie pomnika, zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej.
Poinformował, że kolejne obchody związane z rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego
odbędą się na rynku w Gębicach. Dodał, że w sołectwie został utworzony komitet obchodów
tej rocznicy. Inwestycja byłaby zrealizowana w ramach rewitalizacji rynku w Gębicach.
Znaczna część środków na realizację przedsięwzięcia będzie pochodziła ze zbiorki pieniężnej,
przeprowadzonej przez mieszkańców sołectwa.
Radny Karol Nawrot wyraził zadowolenie w związku z wykonaniem projektu na realizację
inwestycji – budowy placu zabaw oraz boiska do piłki plażowej przy krytej pływalni
w Mogilnie. Zapytał, czy przy okazji realizacji ww. inwestycji uda się zainstalować
oświetlenie na boisku wielofunkcyjnym.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że w przypadku boisk „Orlik 2012” było
wymagane oświetlenie obiektów. Natomiast nie jest wymagane oświetlenie boisk
wielofunkcyjnych.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w związku z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach, zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 2.250.000 zł na
realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Zapytał, jak wyliczono powyższą kwotę.
Czy jest to wystarczająca suma?
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że projekt budżetu gminy był
opracowywany wcześniej, przed opracowaniem projektów uchwał w zakresie gospodarki
odpadami. Kwota 2.250.000 zł została wyliczona w oparciu o liczbę mieszkańców gminy i
pomnożona przez kwotę 15 zł (na podstawie sporządzonych kalkulacji). Dodał, że jest
to uproszczony rachunek, który będzie wymagał korekty.
Radny Karol Nawrot zapytał, czy wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych można
by przeznaczyć w całości na gospodarkę mieszkaniową tak, jak wnioskowała Komisja
Społeczna Rady Miejskiej w Mogilnie.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że jest możliwe, by wpływy
ze sprzedaży lokali przeznaczyć w całości na gospodarkę mieszkaniową.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że dotacja na wydatki inwestycyjne dla
Mogileńskich Domów w Mogilnie wynosi 270.000 zł. Powyższa kwota może być
przeznaczona na adaptację budynków na lokale mieszkalne.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, z czego wynikają
dysproporcje w budżecie – na sport przeznaczono 4.500.000 zł, a na mieszkalnictwo
(remonty) 270.000 zł.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że gdyby radni podjęli uchwałę
o sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki w Mogilnie, byłyby dodatkowe wpływy do
budżetu gminy, które można byłoby przeznaczyć na gospodarkę mieszkaniową.
Radny Karol Nawrot zapytał, czy będzie zatrudniona dodatkowa osoba w Urzędzie Miejskim
w Mogilnie na stanowisku pełnomocnika ds. informacji niejawnych.
Sekretarz Gminy Mariola Źrałka powiedziała, że osoba pełniąca funkcję pełnomocnika
ds. informacji niejawnych jest zatrudniona w ramach umowy-zlecenia (po zmianie zapisów
ustawowych). Do niedawna taką funkcję mógł pełnić pracownik danej jednostki. Z uwagi na
wygórowane wymagania w stosunku do takiej osoby (szczegółowa i wybiórczą wiedza
z dziedziny informacji niejawnych), podjęto decyzję o zatrudnieniu dodatkowej,
wykwalifikowanej osoby. Merytoryczna strona wykonania zadań pełnomocnika
ds. informacji niejawnych jest bardzo fachowa. Dodała, że koszty umowy zlecenia nie są
wysokie.
Radny Karol Nawrot zwrócił uwagę na projekt budżetu oddziałów przedszkolnych.
W wynagrodzeniach osobowych – w projekcie widnieje kwota 115.000 zł, a plan wynosi
53.000 zł. Zapytał, z czego wynika powyższa różnica.
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie Jarosław Lorek powiedział, że
m.in. na wniosek radnego Karola Nawrota (podczas spotkania w Kwieciszewie) został
utworzony drugi oddział.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w projekcie budżetu gminy Mogilno nie ma żadnych
środków w ramach symbolicznej pomocy SPZOZ w Mogilnie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że radni klubu SLD-PSL głosowali za
odrzuceniem uchwały o sprzedaży działki przy ul. Kościuszki w Mogilnie, dzięki której
można by pozyskać dodatkowe wpływy do budżetu gminy na realizację kolejnych
przedsięwzięć.
Radny Karol Nawrot powiedział, że radni klubu PSL i SLD nie zgodzili się na sprzedaż
nieruchomości w danym terminie. Nie jest powiedziane, że w późniejszym terminie nie
wyrażą zgody na sprzedaż działki. Dodał, że w ubiegłym roku udało się wspomóc finansowo
SPZOZ w Mogilnie – przekazano środki na remont toalet w przychodni zdrowia.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że w trakcie roku budżetowego udało się
pozyskać środki na pomoc finansową dla SPZOZ w Mogilnie, dzięki której zostały
wyremontowane toalety.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski dopowiedział, że nigdy nie zdarzyło się,
żeby prośba dyrektora SPZOZ w Mogilnie o wsparcie finansowe nie została zrealizowana.
Radny Karol Nawrot zwrócił się z prośbą do burmistrza, by w trakcie roku budżetowego miał
na uwadze pomoc dla SPZOZ w Mogilnie.
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Radna Elżbieta Sarnowska powiedziała, że przez ostatnie 10 lat Gmina wspierała finansowo
SPZOZ w Mogilnie.
Radny Karol Nawrot powiedział, że w projekcie budżetu gminy Mogilno zaproponowano
niewiele środków na ochronę zabytków w gminie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że w miarę możliwości finansowych są
podejmowane działania, by zaspokoić potrzeby mieszkańców w każdej dziedzinie życia.
Staramy się pomóc właścicielom zabytków. Dodał, że w ostatnim czasie uczestniczył
w spotkaniu z ks. Dziekanem Andrzejem Panasiukiem. Powiedział, że ks. Dziekan złożył
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie prac
konserwatorskich i restauratorskich, a także zwrócił się z prośbą o partycypowanie
Gminy w kosztach realizacji przedsięwzięcia.
Burmistrz poinformował, że złożył wstępną deklarację dot. partycypowania w kosztach.
Powiedział, że do radnych należy decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania prac
konserwatorskich i restauratorskich w klasztorze.
Radny Karol Nawrot zapytał, ile środków w przyszłorocznym budżecie zaproponowano
na kluby sportowe, działające na terenie gminy Mogilno („Pogoń” Mogilno, „Noteć” Gębice).
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że nie podjął jeszcze decyzji o podziale
środków pomiędzy kluby sportowe. Dodał, że po uchwaleniu budżetu gminy Mogilno na rok
2013 spotka się z przedstawicielami klubów sportowych w sprawie dofinansowania z budżetu
gminy. Dodał, że priorytetem jest trzecioligowy klub „Pogoń” Mogilno.
Radna Iwona Golis poprosiła, by przy okazji budowy kolejnych punktów świetlnych,
pamiętać o miejscowościach Gozdawa i Stawiska.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn ponowiła swoją prośbę sprzed dwóch lat.
Wnioskowała o położenie nawierzchni na ulicy Rzemieślniczej, która ma już ponad 20 lat.
Dodała, że jest to krótka ulica.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że jest wiele ulic w mieście, których
nawierzchnie wymagają odbudowy (po wybudowanym kolektorze sanitarnym). Te ulice, na
które sporządzono dokumentację projektową będą w pierwszej kolejności wyremontowane.
Dodał, że liczy na to, iż w trakcie roku budżetowego uda się pozyskać środki na odbudowę
ulic po kolektorze sanitarnym.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn powiedziała, że łączny koszt utrzymania fontanny
wynosi 42.200 zł (energia elektryczna i woda 12.200 zł, a utrzymanie fontanny 30.000 zł.).
Zapytała, jakie czynniki wpływają na koszty utrzymania fontanny.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że utrzymanie fontanny dotyczy
konserwacji, wymiany dysz, czyszczenia obiektu.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że jest podpisana umowa z MPGK
Sp. z o.o. w Mogilnie na utrzymanie i konserwację fontanny.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn powiedziała, że szczegółowe pytanie nt. kosztów
związanych z utrzymaniem fontanny skieruje do prezesa MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie Artura
Lorczaka.
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Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na rozdział 90015 dot. oświetlenia ulic. Powiedziała,
że należałoby jeszcze raz przeliczyć kwoty w powyższym rozdziale, ponieważ nie wszystkie
obliczenia się zgadzają.
Radny Stanisław Redmann zwrócił uwagę na wydatki budżetowe - dotacje celowe na
finansowanie zadań związanych z kulturą fizyczną, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, pożytku publicznego, stowarzyszenia. Zapytał, w jaki sposób organizacje, które
nie są organizacjami pozarządowymi (koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie) będą mogły
pozyskać dofinansowanie na realizacje planowanych przedsięwzięć.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że współpraca z kołami gospodyń
wiejskich zawsze układała się pomyślnie.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie
będą mogły pozyskiwać środki na realizację przedsięwzięć, częściowo poprzez fundusz
sołecki (jeśli Zebranie Wiejskie wyrazi zgodę), Gminną Radę KGW.
Radny Stanisław Redmann zapytał, czy będą środki na realizację przedsięwzięć w ramach
inicjatyw lokalnych.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że zawsze były środki na realizację zadań
w ramach inicjatyw lokalnych.
Stanisław Redmann zapytał, na czym będzie polegać regeneracja boiska piłkarskiego
KS „Pogoń” Mogilno.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że wiele czynników wpływa na regenerację
boiska piłkarskiego: właściwe nawodnienie, utrzymanie trawy, itd.
Radny Stanisław Redmann zapytał, jakie są perspektywy związane z kontynuacją budowy
kanalizacji w Gębicach i okolicy. Zapytał, czy będą budowane przydomowe oczyszczalnie
ścieków w Ratowie, Strzelcach, Lubieszewie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński poinformował, że w latach 2014-2015 będą budowane
przydomowe oczyszczalnie ścieków w Procyniu, Ratowie, Lubieszewie i w Strzelcach. Jest to
kosztowne przedsięwzięcie. W przyszłym roku będzie przygotowany projekt na
skanalizowanie kolejnych posesji w Gębicach. Dodał, że jeżeli będzie możliwość pozyskania
środków zewnętrznych, to pozostałe tereny Gębic będą skanalizowane. W pierwszej
kolejności muszą być sporządzone projekty budowy kanalizacji. Powiedział, że w miarę
możliwości finansowych będą realizowane kolejne inwestycje.
Radny Stanisław Redmann zapytał o budowę nowych punktów świetlnych. Ile środków
będzie przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że w przyszłorocznym budżecie
zaproponowano kwotę w wysokości 40.000 zł na budowę nowych punktów świetlnych.
Radny Stanisław Redmann stwierdził, że powyższa kwota jest za niska.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński zgodził się z radnym Stanisławem Redmannem.
Powiedział, że możliwości finansowe budżetu gminy Mogilno są ograniczone. Dodał,
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że punkty świetlne mają oświetlać miejsca publiczne, a nie jak to jest jeszcze w wielu
przypadkach – prywatne posesje.
Radny Stanisław Redmann powiedział, że powstają nowe osiedla, na których brak
oświetlenia. Należy pamiętać również o starszych, czterdziestoletnich osiedlach. Podkreślił,
aby w ramach oszczędności nie zakładać lamp na każdym słupie.
Zwrócił uwagę na opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, strażnicach. Zapytał,
czy Gmina ponosi koszty zużycia energii elektrycznej w poszczególnych świetlicach, czy
niektóre sołectwa same opłacają rachunki za prąd.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że jest różnie z regulowaniem rachunków
za zużycie energii elektrycznej w poszczególnych sołectwach. Wiele świetlic na terenie
gminy zostało wyremontowanych. Dzięki temu sołectwa mogą indywidualnie regulować
wszelkie należności.
Radny Stanisław Redmann powiedział, że rachunki za zużycie energii elektrycznej można
regulować również z funduszu sołeckiego. Stwierdził, że fundusz sołecki jest jedną z lepszych
decyzji burmistrza. Społeczności lokalne mogą same decydować, na co przeznaczyć środki
z funduszu sołeckiego.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że decyzja o wyodrębnieniu w budżecie
gminy środków w ramach funduszu sołeckiego była słuszną decyzją.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała burmistrza,
czy w najbliższej przyszłości planuje rozwiązać problem z kanalizacją przy ul. Narutowicza
w Mogilnie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że ma na uwadze powyższą sprawę.
Radna Elżbieta Sarnowska ponowiła wniosek, złożony 2-3 lata temu, dot. uregulowania
sprawy korzystania i użytkowania świetlic wiejskich. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę,
iż przepisy prawne nie pozwalają na uregulowanie powyższej kwestii. W świetlicach
wiejskich jest prowadzona różnego rodzaju działalność gospodarcza. Są różne formy
rozliczeń, często nieudokumentowane. Stwierdziła, że należałoby uregulować sprawę
rozliczania prywatnych imprez organizowanych w świetlicach wiejskich.
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa poinformowała, że wpłynęły
pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcze, dot. projektu budżetu
gminy Mogilno na rok 2013 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodała, że na
jej ręce przedłożono opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie dot. projektu
budżetu gminy na rok 2013. Opinie będą odczytane na najbliższej sesji RM.
Ad. 8.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Ad. 9.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Ad. 10.
Radny Stanisław Redmann powiedział, że regulamin utrzymania i porządku w gminach jest
niezbędny. Jest za tym, aby wszyscy obywatele byli obciążeni za wywóz nieczystości z terenu
posesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zwróciła uwagę na rozdział 2
regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. Jeżeli właściciele nieruchomości
zadeklarują, że będą segregować odpady, to kto będzie odpowiadał za lokatorów, którzy nie
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będą segregować odpadów. Czy mieszkańcy, którzy zadeklarują, że będą segregować odpady,
będą zobowiązani do wyposażenia posesji w 14 pojemników na różnego rodzaju odpady?
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że obecnie jest już prowadzona
selektywna zbiórka odpadów (segregujemy papier, plastik, oddajemy zużyty sprzęt rtv,
akumulatory do punktów, gdzie kupujemy nowy sprzęt). Ponadto w MPGK Sp. z o.o.
znajduje się punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego. Nowe regulacje w zakresie
segregacji odpadów, będą dotyczyły zwiększenia liczby tzw. gniazd do segregacji odpadów
oraz zwiększenia masy odpadów zielonych odbieranych z nieruchomości jednorodzinnych.
Powiedział, że właściciel nieruchomości odpowiada za segregację odpadów, zgodnie
z wcześniej złożoną deklaracją. Poinformował, że opłata zryczałtowana za wywóz odpadów
nie stanowi żadnego dochodu do budżetu gminy. Jesteśmy zobowiązani do podjęcia uchwały
o zryczałtowanych stawkach, które muszą pokryć koszty funkcjonowania całego systemu
gospodarowania odpadami w gminie. Powiedział, że zmiany w przedkładanych radnym
projektach uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi nie są spowodowane
błędnymi zapisami. Jest to dynamiczny temat, związany ze zmieniającymi się przepisami
prawa. Wymiana projektów uchwał, jest reakcją na zmiany, jakie miały miejsce m.in.
w województwie.
Najważniejszą kwestią w przedłożonych projektach uchwał jest stawka za wywóz odpadów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, czy na terenie gminy
działa firma deratyzacyjna.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że właściciele nieruchomości są
zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji na terenie swoich posesji. Powyższą kwestię
kontroluje straż miejska.
Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss powiedział, że w określonym czasie
były wystawiane trutki na gryzonie. Dodał, że dzięki właściwym działaniom spadła liczba
gryzoni.
Sekretarz Gminy Mariola Źrałka dopowiedziała, że pan burmistrz – jako kierownik jednostki
jest również zobowiązany do spełnienia tych samych wymagań, które dotyczą właścicieli
nieruchomości w zakresie zwalczania gryzoni.
Radna Halina Gajewicz zapytała, czy pojemniki na odpady w miejscach publicznych będą
opróżniane na dotychczasowych zasadach. Powiedziała, że często zdarzają się sytuacje, że do
pojemników typu dzwon są wyrzucane niewłaściwe rodzaje odpadów. Czy pojemniki typu
dzwon zostaną zlikwidowane?
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że pojemniki typu dzwon będą
nadal wykorzystywane. Nie ma możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
wyłącznie przy pomocy worków. Liczba punktów do zbiorczej segregacji odpadów będzie
musiała ulec zwiększeniu. Za niewykonanie wskaźnika odzysku będą naliczane kary
finansowe przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W interesie gminy będzie
segregowanie odpadów. Dodał, że wskaźniki co roku są podwyższane. Stwierdził, że
większość mieszkańców zadeklaruje, iż będzie segregowała odpady. Dzięki temu środowisko
będzie bardziej czyste.
Ad. 11.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
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Ad. 12.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, jakie są przewidziane
sankcje dla właściciela nieruchomości za niewywiązywanie się z wcześniejszej deklaracji
dot. segregowania odpadów.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że będzie wówczas wystawiona
administracyjna decyzja o podwyższeniu stawki (w wysokości za niesegregowane odpady).
Radny Karol Nawrot powiedział, że w drugiej wersji projektu uchwały określono termin
do dnia 15 lipca 2013 r., a w otrzymanym w dniu dzisiejszym projekcie uchwały jest termin
do 31 marca 2013 r.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że poprawki w przedkładanych
radnym projektach uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi są związane
ze zmieniającymi się przepisami prawa. Pani mecenas Jolanta Zagórska słusznie zwróciła
uwagę, że 15 lipca 2013 r. jest to termin wątpliwy, ponieważ wyprzedza wejście przepisów w
życie. W międzyczasie okazało się, że nadzór wojewody przyjął kilka uchwał, które zawierały
terminy sprzed wejścia w życie przepisów ustawy. Po konsultacji z nadzorem wojewody,
otrzymaliśmy zapewnienie, że nie będzie uwagi związanej z wcześniejszym terminem (przed
wejściem w życie ustawy).
Powiedział, że nie ma podatku o takiej skali, jak opłata za wywóz nieczystości. W związku
z powyższym potrzeba więcej czasu, żeby uporządkować sprawy związane z ustaleniem opłat
na podstawie złożonych deklaracji.
Radna Halina Gajewicz zapytała, czy deklaracje będą przesyłane wszystkim mieszkańcom,
czy będzie inny sposób ich wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Mogilnie.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że kwestia organizacyjna
związana z przekazaniem mieszkańcom deklaracji celem ich uzupełnienia i dostarczenia do
Urzędu będzie uzgodniona w późniejszym terminie. Dodał, że każdy sposób dostarczenia
deklaracji mieszkańcom będzie właściwy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, czy w deklaracji należy
podać liczbę osób zameldowanych, czy zamieszkujących daną nieruchomość.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że opłaty będą naliczane
na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dodał, że zdarzają się
sytuacje, iż osoby zameldowane nie zamieszkują w danej nieruchomości (np. studenci).
Wówczas jeżeli będzie taka możliwość to będą przeprowadzane kontrole krzyżowe między
gminami (dot. mieszkańców zameldowanych na terenie gminy, którzy zamieszkują inne
gminy i w związku z tym odprowadzają opłaty za odpady komunalne do gminy, w której
przebywają).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, jak będą naliczane
opłaty za wywóz odpadów komunalnych właścicielom domków letniskowych.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski stwierdził, że należy podejść do powyższej
kwestii „elastycznie”. Powiedział, że na razie mamy ustanowić ogólne przepisy. Nie
wyobraża sobie, aby właściciele działek letniskowych nie uiszczali opłat za wywóz odpadów
komunalnych.

10

Ad. 13.
Radna Halina Gajewicz zapytała, czy obowiązkiem właściciela posesji będzie wyposażenie
nieruchomości w pojemniki i worki na odpady.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski stwierdził, że jest to dyskusyjny temat.
Powiedział, że słyszał, iż w nowelizacji przepisów ustawy jest taka propozycja, aby po stronie
przedsiębiorcy był obowiązek zaopatrzenia mieszkańców w pojemniki i worki na odpady.
Dodał, że w kwestii zbiórki u źródła (przy pomocy worków) nie zrezygnujemy z tej akcji.
Powiedział, że w chwili obecnej trudno sprecyzować szczegóły techniczne związane
z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady.
Ad. 14.
Radny Stanisław Redmann powiedział, że wszyscy obywatele produkują różne ilości śmieci.
Stwierdził, że stawka która obowiązywała dotychczas – raz w miesiącu właściciel posesji
uiszczał kwotę 13 zł za wywóz odpadów, była na właściwym poziomie. W projekcie uchwały
zaproponowano stawkę 16 zł od 1 osoby (za nieczystości mieszane). Powiedział, że kierując
się głosem mieszkańców, stawki za wywóz odpadów są za wysokie. Wielu mieszkańców
przestałoby płacić za wywóz odpadów.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że chciałby wrócić do
poprzedniego projektu uchwały. Główną zmianą w zakresie wywozu nieczystości stałych jest
przejęcie przez gminę wszelkich obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Wiele
gmin przyjęło, że pomimo opłaty zryczałtowanej, ograniczy liczbę dopuszczalnych
pojemników, w których zgromadzono odpady. W gminie Mogilno nie będzie żadnych
ograniczeń, związanych z liczbą odstawianych pojemników z odpadami przez właścicieli
nieruchomości.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn zapytała, czy mieszkaniec, który wystawi
np. 5 pojemników, w których zgromadził odpady, będzie płacił stawkę 14 od osoby (bez
względu na liczbę pojemników) lub 9 zł (jeżeli zadeklaruje, że będzie segregował odpady).
Powyższe nie dotyczy odpadów remontowych.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że nie będzie żadnych
ograniczeń związanych z liczbą odstawianych pojemników z odpadami. Dodał, że większość
mieszkańców (prawdopodobnie 99,9%) zadeklaruje, że będzie segregować odpady. Znaczna
część społeczeństwa segreguje odpady. Stawka za segregowane odpady wyniesie 9 zł
od osoby. Natomiast różnica między stawką 16 zł, a 9 zł ma pokryć kary finansowe nałożone
na gminę, gdyby się okazało, że 100% mieszkańców zadeklaruje, że nie będzie segregowało
odpadów. Powiedział, iż nie wyobraża sobie sytuacji, że chociaż 3% mieszkańców nie
zadeklaruje, że będzie segregowało odpady. Wyjaśnił, że pierwsze szacunki dot. wysokości
stawek za odpady były oparte na stawkach sąsiednich gmin. W pierwszej wersji ustalono
stawkę 15 zł. Powiedział, że starano się jak najprecyzyjniej obliczyć stawkę za odpady,
w przeliczeniu na mieszkańca. Tak naprawdę nie wiemy, ile śmieci produkuje się w gminie
Mogilno. Poinformował, że w ubiegłym roku przyjęto na składowisko odpadów
w Szerzawach 5.426 ton odpadów. Powiedział, że jest dokument z 2008 r. (Plan Gospodarki
Odpadami dla Gminy Mogilno) który wskazuje, że co roku w gminie jest produkowanych
7.500 ton odpadów. Powiedział, że co roku wartość wytwarzanych odpadów zwiększała się
o około 3%. Uzyskany wynik wytwarzanych odpadów pomniejszono o 10% (odpady
wytwarzane przez przedsiębiorstwa, sklepy, instytucje, itd.), ponieważ nie wszystkie
jednostki wchodzą do systemu. Dokonano korekt, m.in. zmniejszono o 15% - tzw. efekt
funkcjonowania systemu w pierwszym roku.
Powiedział, że w Polsce około 1/3
mieszkańców nie płaci za wytwarzane odpady. Przyjęto, że w gminie Mogilno liczba
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niepłacących za śmieci jest mniejsza. Otrzymano wynik, że w przyszłym roku w gminie
Mogilno będzie wyprodukowanych 6.940 ton odpadów. Najkosztowniejszym elementem
będzie transport odpadów do Inowrocławia. Szacunkowy koszt transportu odpadów w jedną
stronę wyniesie 233 zł plus 238 zł za opłatę marszałkowską (po uwzględnieniu wzrostu tej
opłaty – od 1 stycznia 2013). Koszt odbioru odpadów z posesji specjalistycznym pojazdem –
65 zł za tonę. Przedstawił kalkulację opłaty za wywóz odpadów: 6940 ton x 536 zł brutto (po
zsumowaniu kosztów: transportu odpadów, opłaty marszałkowskiej i odbioru odpadów)
+ system obsługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, który musimy rozbudować
(400.000 zł + koszty obsługi 70.000 zł). Łączne koszty gospodarowania odpadami 4.150.000 zł rocznie, a na jednego mieszkańca 13,90 zł (na podstawie danych, które nie są
wygórowane). Powiedział, że stawka za odpady została oparta na konkretnych liczbach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, czy firma do której
będą dostarczane odpady z gminy Mogilno będzie płaciła za selekcję odpadów.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że niektóre firmy płacą za
dostarczenie segregowanych odpadów. Poinformował, że dokonano drugiej kalkulacji
(na podstawie informacji, które opracował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Średnia masa
odpadów wyprodukowana przez mieszkańca (średnia z 2 lat dla mieszkańców wsi i miasta)
wynosi 276 kg na rok. Dodał, że reszta czynników kalkulacyjnych była taka sama, jak w
przypadku sporządzonej kalkulacji. Wynik jest bardzo zbliżony. Stawka wyniosła 14,14 zł.
Powiedział, że rozumie obawy radnego Stanisława Redmanna, ale ideą ustawy jest to, że
system gospodarowania odpadami ma być sfinansowany z opłat za ich wywóz.
Poinformował, że autopoprawka do projektu uchwały wynika z przekonania, iż stawki za
odpady mogą być niższe, ponieważ przewiduje się osiągnięcie niższych stawek w wyniku
przetargu. Być może po przetargu na wywóz nieczystości stałych, stawka w wysokości 9 zł
(od 1 mieszkańca) sfinansuje cały system gospodarowania odpadami. Powiedział, że może
być taka sytuacja, że stawka 9 zł ulegnie zmniejszeniu, bądź podwyższeniu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, czy po podjęciu
uchwały dot. wywozu nieczystości stałych, mieszkańcy będą mogli indywidualnie odstawiać
papier, metal i szkło.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że taki sposób odstawiania odpadów
będzie dodatkowo funkcjonował.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że oprócz przedstawionych
kalkulacji należy przeanalizować stawki, które obowiązują dotychczas. Na podstawie
informacji od mieszkańców wspólnot mieszkaniowych – koszt wywozu odpadów wynosi
średnio 8 zł od osoby. Niektórzy mieszkańcy płacą 12 zł, a inni 7,50 zł w zależności od
ustaleń wspólnoty mieszkaniowej.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że od 1 stycznia 2013 wzrastają ceny
wywozu odpadów, ponieważ będą wywożone do Inowrocławia.
Radna Elżbieta Sarnowska powiedziała, że jest to problem nie tylko dla mieszkańców naszej
gminy. Jest to zadanie narzucone z zewnątrz. Dodała, że jest członkiem wspólnoty
mieszkaniowej i płaci 8.30 zł miesięcznie za wywóz odpadów komunalnych, bez względu na
to, czy wyprodukuje określoną ilość odpadów.
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Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn zaproponowała, by zastosować ulgi dla rodzin
wielodzietnych. Bardzo często są to rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej
i finansowej. Podała przykład siedmioosobowej rodziny, dla której wydanie prawie 36 zł
za 1 osobę na miesiąc za wywóz odpadów to nierealna kwota.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne, w których mieszkańcy mieli do wyboru metodę obliczania stawki za wywóz
odpadów. Powiedział, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej otrzymują
zasiłek rodzinny, dodatek mieszkaniowy.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn zapytała, dlaczego stawki za wywóz nieczystości
stałych nie obliczono na podstawie wyprodukowanej ilości odpadów.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że powyższy sposób obliczania opłat za
wywóz nieczystości stałych obowiązywał dotychczas.
Radny Stanisław Redmann powiedział, że zaproponowane stawki są za wysokie. Wspomniał,
że w 1998 r. pełnił funkcję sołtysa sołectwa Gozdanin. Wówczas straż miejska
przeprowadzała kontrole w zakresie przestrzegania regulaminu gospodarowania odpadami.
Powiedział, że sołtysi rozprowadzali wśród mieszkańców pojemniki na odpady. Większość
posesji była wyposażona w pojemniki na odpady. Stwierdził, że stawka powinna być
adekwatna do sytuacji materialnej rodzin, aby mieszkańcy sprzedawali odpady. Powiedział,
że ustawodawca, a następnie Rada Miejska jako organ uchwałodawczy „uderzają
w społeczeństwo”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, jak będą obciążane za
wywóz nieczystości stałych osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że osoby prowadzące
działalność gospodarczą mają obowiązek podpisania umowy na wywóz odpadów
na dotychczasowych zasadach.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że może i dobrze, że radny przedstawił
swoje zdanie nt. zaproponowanych stawek jeszcze przed przedstawieniem kalkulacji przez
zastępcę burmistrza. Stwierdził, że wg radnego Stanisława Redmanna jakakolwiek
proponowana stawka byłaby za wysoka. Opracowanie kalkulacji trwało od dłuższego czasu.
Wymagało to wielu obliczeń. W autopoprawce do projektu uchwały zaproponowano
obniżenie stawki za wywóz odpadów o 30%, ponieważ na podstawie informacji z innych
gmin, wierzymy że po przetargu stawki byłyby niższe. Powiedział, że mieszkańcy gminy
będą składać deklaracje dot. wyboru metody obliczenia stawki za wywóz nieczystości. Zależy
nam na zwiększeniu segregacji odpadów. Stwierdził, że żadna gmina nie może zarabiać na
odpadach. Nie możemy nadwyżki przeznaczyć na inne zadania zapisane w budżecie gminy.
Jeżeli okaże się, że stawka 9 zł będzie za wysoka, to będzie ona obniżona, a jeśli stawka
będzie za niska, to będzie konieczność jej podwyższenia.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn powiedziała, że do godziny 12.00 radni
dysponowali projektem uchwały, w którym zaproponowano znacznie wyższe stawki (14 zł
i ponad 20 zł). Stwierdziła, że bardzo dobrze byłoby gdyby gmina zarabiała na śmieciach, bo
gminy, które wybudowały składowiska będą zarabiały na odpadach.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński nie zgodził się z przewodniczącą komisji w powyższej
kwestii. Powiedział, że wiele gmin zainwestowało w budowę składowisk na odpady, a na
szczeblu województwa podjęto decyzję o przypisaniu gmin w zakresie wywozu odpadów do
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określonego składowiska na odpady. Naszą gminę przyporządkowano do Inowrocławia,
a odpady z gminy Dąbrowa będą dostarczane do składowiska odpadów w Bydgoszczy.
Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski powiedział, że zgodnie z nowymi
przepisami, składowiska odpadów mogą być tworzone w gminach tylko wtedy, gdy będą
w stanie przetworzyć odpady od minimum 120.000 mieszkańców.
Ad. 15.
Radny Stanisław Redmann powiedział, że organizuje wiele imprez z LZS Gozdanin, kołem
gospodyń wiejskich. W przeszłości była możliwość otrzymania dofinansowania na różnego
rodzaju imprezy, na zakup nagród. Obecnie nie ma takiej możliwości. Jedynie organizacje
pozarządowe mogą ubiegać się o środki z budżetu GKRPA w Mogilnie.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kinga Lukstaedt
powiedziała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
obejmuje działania z zakresu profilaktyki alkoholowej. Od 2012 roku dostosowaliśmy
regulamin do obowiązujących przepisów dot. przeznaczenia środków z budżetu GKRPA
w Mogilnie na zadania z zakresu profilaktyki. Pieniądze otrzymują organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia realizujące przedsięwzięcia dot. profilaktyki. Koło gospodyń wiejskich,
które nie ma prawnej osobowości nie może skorzystać ze środków GKRPA w Mogilnie.
Dodała, że nie możemy prowadzić „rozdawnictwa pieniędzy”.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn powiedziała, że z budżetu GKRPA w Mogilnie
są przekazywane znaczne kwoty na sport. Zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków na
zimowiska dla dzieci.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kinga Lukstaedt
powiedziała, że na ferie zimowe, półkolonie przeznaczono w budżecie gminy kwotę 6000 zł,
na 2013 r. zaproponowano podobną kwotę. Dobrze byłoby przeznaczyć większe kwoty.
Dodała, że być może uda się przeznaczyć dla szkół dodatkowe środki w ciągu roku
budżetowego.
Radna Iwona Golis zapytała, czy byłaby możliwość, aby zajęcia dodatkowe dla dzieci
w szkołach (w świetlicach) przenieść do świetlic wiejskich. Powiedziała, że podobny wniosek
złożył radny Konrad Andrzejewski.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kinga Lukstaedt
stwierdziła, że zajęcia dodatkowe w świetlicach szkolnych nie mają nic wspólnego
z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Powiedziała, że jeżeli będzie opracowany
program profilaktyczny realizowany w świetlicy, to będzie możliwość otrzymania
dofinansowania z budżetu GKRPA w Mogilnie. Dodała, że prowadziła rozmowy z panem
sołtysem sołectwa Gębice. Pod egidą stowarzyszenia działającego na terenie sołectwa
miałyby być prowadzone zajęcia profilaktyczne w świetlicy wiejskiej. W styczniu 2013
będzie ogłoszony konkurs ofert na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.
Radna Elżbieta Sarnowska zwróciła się z prośbą o umożliwienie Komisji Społecznej
uczestniczenia w posiedzeniu GKRPA w Mogilnie.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kinga Lukstaedt
serdecznie zaprosiła Komisję Społeczną na spotkanie GKRPA w Mogilnie.
Ad. 16.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
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Ad. 17.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Ad. 18.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Ad. 19.
Radna Elżbieta Sarnowska podziękowała pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mogilnie za szczegółowe i wnikliwe opracowanie planu rozwoju biblioteki na lata 2012-2014.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn podziękowała za zorganizowanie akcji czytania
książek w ramach ogólnopolskiej akcji w czasie adwentu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa powiedziała, że biblioteka jako
jedna z niewielu instytucji hołduje czytaniu i pisanemu słowu, a nie tylko internetowemu
przekazowi.
Ad. 20.
Przewodnicząca komisji Alina Dobersztyn podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady
komisji.

Protokołowała:
......................................
(Maria Szukała)

Przewodnicząca Komisji:
.......................................................
(Alina Dobersztyn)

15

