Protokół
posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Mogilnie 25 stycznia 2011
w sali 104 Urzędu Miejskiego w Mogilnie
W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska udział wzięli członkowie
komisji według listy obecności (zał. nr 1) i zaproszeni goście według listy obecności
(zał. nr 2). Protokół sporządziła Maria Szukała. Posiedzenie otworzył Przewodniczący
komisji S. Wojtasiński, powitał obecnych. Zaproponował następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Zapytania i wnioski.
Omówienie sprawozdania burmistrza z okresu międzysesyjnego.
Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2011.
Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Mogilnie oraz planów pracy komisji Rady Miejskiej w Mogilnie.
7. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie.
8. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców
osiedla.
9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Mogilnie.
11. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
12. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii”.
13. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Zbytowo położonej na terenie gminy Mogilno oraz zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia do realizacji planów odnowy miejscowości położonych na terenie gminy
Mogilno.
14. Omówienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Chabsko.
15. Omówienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza w Mogilnie.
16. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od PKP S.A.
w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku prawa
użytkowania wieczystego działki nr 201/2 położonej w Mogilnie przy ul. Grobla.
17. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę
Mogilno, w formie darowizny, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
18. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej
część działki nr 508/8, położonej w Mogilnie przy ul. Jana Pawła II oraz zwolnienia
z obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy dzierżawy.
19. Omówienie gminnego kalendarza uroczystości w roku 2011.
20. Omówienie sprawozdania Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju
Lokalnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie dotyczące osiągnięcia wskaźnika produktu
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tj. Liczby projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa w ramach projektu pn.
„Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację”.
21. Omówienie sprawozdania Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Architektury Urzędu Miejskiego w Mogilnie dotyczące osiągnięcia wskaźnika
rezultatu tj. Liczby zrewitalizowanych obszarów w ramach projektu pn. „Podniesienie
atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację”.
22. Omówienie sprawozdania Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Architektury Urzędu Miejskiego w Mogilnie dotyczące osiągnięcia wskaźnika
rezultatu tj. Powierzchni obszarów poddanych rewitalizacji w ramach projektu
pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego
rewitalizację”.
23. Wolne głosy.
24. Zakończenie.
Przewodniczący komisji S. Wojtasiński zaproponował, by w pierwszej kolejności omówić
sprawozdania dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego oraz
dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury w sprawie realizacji projektu
pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację”
(pkt. 21-22).
Ad. 20.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 21 - ad. 22.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Mogilnie
A. Grobelski, powiedział, że sprawozdania są jednym z wymogów formalnych otrzymania
dofinansowania projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna
poprzez jego rewitalizację”.
Ad. 3.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 4.
Skarbnik Gminy E. Gałęzewska omówiła projekt uchwały. Zmiany dot. zwiększenia planu
dochodów budżetowych o kwotę 1.073.267,86 zł. Zwiększono plan wydatków bieżących
na kontynuację prac remontowych w budynku muzeum. Nie zachodzi potrzeba zwiększenia
w budżecie gminy Mogilno rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W związku z powyższym
zwróciła się z prośbą o wykreślenie pkt 3.
Ad. 5.
Skarbnik Gminy E. Gałęzewska poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zmieniła się nazwa przedmiotu opodatkowania. Stawka
podatku od nieruchomości pozostaje bez zmian.
Ad. 6.
Przewodniczący komisji powiedział, że plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
jest planem „otwartym”. Można zgłaszać wnioski i sugestie.
Radny K. Andrzejewski zaproponował, by w planie pracy komisji uwzględnić ocenę skupu
zbóż ze zbiorów planowanych w bieżącym roku. Zapytał, czy w poprzedniej kadencji Rady
Miejskiej w Mogilnie były organizowane spotkania wyjazdowe na terenie gminy Mogilno.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie P. Molenda poinformował, że dotychczas
w miesiącu letnim, przed rozpoczęciem żniw było organizowane spotkanie członków komisji
z burmistrzem i osobami, pracującymi w różnych gałęziach przemysłu rolnego.
Radny S. Wojtasiński dopowiedział, że w ubiegłym roku w spotkaniu dot. omówienia ofert
punktów skupujących zboża na terenie gminy Mogilno oraz prognozy wielkości plonów
uczestniczyli przedstawiciele m.in: Zakładów Tłuszczowych Kruszwicy, Spółdzielni
Rolniczej „Agrola”, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie P. Molenda powiedział, że cena skupu
rzepaku z ubiegłorocznych żniw wynosiła 1770 zł (na kontrakcie), a obecnie 2100 zł za tonę.
Stwierdził, że warunki pogodowe mogą mieć niekorzystny wpływ na wielkość i jakość
tegorocznych plonów.
Ad. 7.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 8.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 9.
Prezes Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
A. Lorczak poinformował, że jest to trzecia zmiana taryfy za kadencji spółki. Dodał,
że proponowana cena za wodę jest jedną z najniższych w Polsce. Powiedział, że na stronie
internetowej www.cenawody.pl znajduje się zestawienie cen wody w miastach na terenie
kraju.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie P. Molenda stwierdził, że wszelkie
podwyżki cen są nieuniknione.
Prezes MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie A. Lorczak powiedział, żę przedsiębiorstwo jest spółką
prawa handlowego. Firma musi pozyskiwać środki finansowe na pokrycie kosztów
funkcjonowania zakładu.
Radna H. Gajewicz powiedziała, że stan wielu wodociągów na terenie gminy Mogilno jest
zły.
Radny K. Andrzejewski stwierdził, że w miejscowościach, w których nie ma kanalizacji
wywóz nieczystości ciekłych jest kosztowny.
Prezes MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie A. Lorczak powiedział, że na koszt wywozu nieczystości
ciekłych z terenów, gdzie nie ma kanalizacji wpływa wiele czynników (amortyzacja sprzętu,
pojazdu, obsługa). Poinformował, że jest wiele potrzeb inwestycyjnych (rozbudowa
oczyszczalni ścieków, wybudowanie składowiska odpadów komunalnych, ciepłownia
gazowa, itd). Zakupiono samochody ciężarowe do wywozu nieczystości stałych.
Ad. 10.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 11.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 12.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
3

Ad. 13.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 14.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 15.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 16.
Przewodniczący komisji S. Wojtasiński zapytał o sprawę przejęcia przez Gminę budynku
dworca kolejowego w Mogilnie i terenów przyległych. Powiedział, że teren przy dworcu
kolejowym jest wizytówką miasta. Zwrócił uwagę na niedostateczną liczbę miejsc
parkingowych.
Zastępca Burmistrza Mogilna J. Ciesielski poinformował, że została utworzona kolejna
spółka PKP Nieruchomości, która będzie zarządzała budynkami dworców kolejowych oraz
terenami przyległymi. Z informacji, jakie otrzymał wynika, iż spółka planuje przeprowadzić
rewitalizację dworców kolejowych. W związku z powyższym rozmowy z przedstawicielami
PKP nt. terenów przy dworcu kolejowym w Mogilnie zostały odłożone w czasie.
Ad. 17.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 18.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 19.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 23.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 24.
Przewodniczący komisji podziękował za obecność na posiedzeniu komisji i zakończył
obrady.
Protokołowała:
......................................
(Maria Szukała)

Przewodniczący Komisji:
.......................................................
(Stanisław Wojtasiński
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