Protokół
posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Mogilnie 21 lutego 2011
w sali 22 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.

Otwarcie posiedzenia.
Zapytania i wnioski.
Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.
Omówienie analizy ze stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
oraz zagrożeniach pożarowych występujących na terenie powiatu mogileńskiego
za 2010 r.
5. Omówienie informacji dotyczącej działalności Komendy Powiatowej Policji
w Mogilnie w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Mogilno
w 2010 roku.
6. Omówienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Mogilnie za 2010 r.
7. Omówienie sprawozdania ze współpracy Gminy Mogilno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2010.
8. Omówienie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji gminy Mogilno.
9. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Mogilno na rok
2011”.
10. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Mogilno na rok 2011”.
11. Omówienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Chabsko.
12. Omówienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza w Mogilnie.
13. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Procyń 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 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Kunowo położonej na terenie gminy Mogilno oraz zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia do realizacji planów odnowy miejscowości położonych na terenie gminy
Mogilno.
15. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wasielewko położonej na terenie gminy Mogilno oraz zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wasielewko położonej na terenie gminy
Mogilno.
16. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Niestronno położonej na terenie gminy Mogilno oraz zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia do realizacji planów odnowy miejscowości położonych na terenie gminy
Mogilno.

17. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości
położonych na terenie gminy Mogilno oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
do realizacji planów odnowy miejscowości położonych na terenie gminy Mogilno.
18. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mogilno w latach 2009-2032”.
19. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia
gminnego, wybudowanego w ramach projektu pod nazwą „Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”.
20. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad pozyskania, organizacji
sprzedaży i cen drewna pochodzącego z lasów stanowiących mienie Gminy Mogilno
oraz terenów gminnych, nie będących lasami.
21. Wolne głosy.
22. Zakończenie
Ad. 3.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 4.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 5.
Radna H. Gajewicz powiedziała, że dużym problemem na drogach powiatowych są pojazdy
ciężarowe, które są nadmiernie obciążone i poruszają się z dużą prędkością. Poinformowała,
że uczestniczyła w zebraniu wiejskim sołectwa Kunowo. Mieszkańcy apelowali, by
wprowadzić ograniczenie prędkości dla pojazdów przejeżdżających przez Goryszewo,
Kunowo, w kierunku Marcinkowa. Poinformowała, że ww. wniosek przedstawi na najbliższej
sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, w obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji
w Mogilnie.
Ad. 6.
Radna H. Gajewicz stwierdziła, że sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mogilnie
jest bardzo szczegółowe i wyczerpujące.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie dopowiedział, że sprawozdanie
przygotowane przez komendanta Straży Miejskiej w Mogilnie M. Kussa jest obszerne.
Podziękował za zaangażowanie strażników miejskich w bezpieczeństwo i ład na terenie
gminy Mogilno.
Radna
H.
Gajewicz
podziękowała
komendantowi
Straży
Miejskiej
w
Mogilnie za podjęcie szybkiej i sprawnej interwencji w stosunku do błąkającego się psa na
terenie sołectwa Kwieciszewo.
Ad. 7.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 8.
Skarbnik Gminy E. Gałęzewska poinformowała, że kwota w wysokości 3.300.000 zł zostanie
przekazana na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Powiedziała, że w latach 2009-2010
wiele gmin, w tym gmina Mogilno miały problemy z wpływem do budżetu należności z
tytułu podatku od osób fizycznych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie P. Molenda powiedział, że w poprzedniej
kadencji sygnalizował burmistrzowi, że wpływy z podatku będą mniejsze niż zakładano.
Powiedział, że zaciągnięty kredyt nie powinien być spłacany kolejną pożyczką.
Zastępca Burmistrza Mogilna J. Ciesielski stwierdził, że zaciąganie pożyczki na spłatę
kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji, nie jest niczym dziwnym i przerażającym.
Wiele gmin zaciąga pożyczki na zadania bieżące. Planowana pożyczka będzie przeznaczona
na obsługę długu.
Ad. 9.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie P. Molenda zapytał o finansowanie
działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałanie narkomanii: wydatków: m.in. 10.000 zł na świetlicę środowiskową, 10.000
zł - III elementarz – gimnazja, 23.000 zł - zajęcia świetlicowe na wsi (preliminarz wydatków
w roku 2011).
Skarbnik Gminy E. Gałęzewska poinformowała, że ww. kwoty wynikają z zawartych z
nauczycielami umów zleceń. W szkołach prowadzone są zajęcia profilaktyczne z dziećmi.
Radna H. Gajewicz zapytała, czy we wszystkich szkołach na terenie gminy Mogilno są
prowadzone zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania problemów alkoholowych i
narkomanii.
Skarbnik Gminy E. Gałęzewska poinformowała, że zajęcia profilaktyczne z dziećmi
prowadzone są we wszystkich świetlicach szkolnych na terenie gminy, oprócz szkoły w
Bielicach.
Radny K. Andrzejewski zapytał, czy ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, można by wyodrębnić środki finansowe na zatrudnienie
animatorów ,,,, przy świetlicach wiejskich w miejscowościach na terenie gminy Mogilno, w
których nie ma placówek oświatowych.
Skarbnik Gminy E. Gałęzewska powiedziała, że ww. wniosek należałoby złożyć na ręce
przewodniczącego GKRPA w Mogilnie.
Zastępca Burmistrza Mogilna J. Ciesielski poinformował, że środki finansowe w budżecie
gminy Mogilno zapisane na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii nie
mogą być przeznaczone na żaden inny cel. Działalność animatorów musiałaby obejmować
działania profilaktyczne w ww. zakresie.
Radny K. Andrzejewski stwierdził, że działalność animatorów przy świetlicach wiejskich
opierałaby się na profilaktyce zdrowotnej i odciągałaby od wszelkich form uzależnień.
Zastępca Burmistrza Mogilna J. Ciesielski stwierdził, że nie wykluczałby możliwości
wygospodarowania środków finansowych z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych animatorów Mogilnie na działalność animatorów przy świetlicach
wiejskich.
Skarbnik Gminy E. Gałęzewska powiedziała, że budżet GKRPA w Mogilnie wynosi 270.000
zł. W przypadku zwiększenia wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych, budżet w
trakcie roku zwiększy się.
Ad. 10.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.

Ad. 11
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 12.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 13 - ad. 17.
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego
w Mogilnie B. Motyka poinformowała, że zatwierdzenie planów odnowy przez Radę Miejską
w Mogilnie jest warunkiem do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji na
terenach wiejskich.
Przewodniczący komisji S. Wojtasiński stwierdził, że przedłożenie projektów uchwał jest
uzasadnione.
Ad. 18.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie P. Molenda zapytał, czy będzie możliwość
uzyskania dofinansowania z budżetu gminy Mogilno przy udziale środków zewnętrznych
do zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Radny K. Andrzejewski poinformował, że w planie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta i gminy Mogilno przewidziano dofinansowanie z budżetu gminy Mogilno
w wysokości 30.000 zł na rok. Zapytał, czy ww. kwota będzie wystarczająca w stosunku
do potrzeb związanych ze zdjęciem pokryć dachowych, bądź utylizacji.
Zastępca Burmistrza Mogilna J. Ciesielski powiedział, że burmistrz nie wyklucza
w przyszłości wyodrębnienia w budżecie gminy Mogilno większej kwoty na usuwanie
wyrobów azbestowych. W chwili obecnej nie ma żadnego programu, z którego można by
uzyskać dofinansowanie na zdjęcie i utylizację azbestu.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury A. Grobelski powiedział,
że kwota w wysokości 30. 000 zł, która jest przewidziana w budżecie gminy Mogilno miałaby
zostać przeznaczona na akcję informacyjną oraz dofinansowanie rozbiórki pokryć dachowych
z budynków gminnych. Dodał, że nie ma żadnego programu unijnego, z którego można by
uzyskać dofinansowanie.
Radna H. Gajewicz stwierdziła, że pokrycia dachowe niektórych budynków gminnych
wymagają pilnego remontu.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Architektury A. Grobelski Urzędu Miejskiego
w Mogilnie powiedział, że koszt rozbiórki i utylizacji płyt azbestowych z pokryć dachowych
jest bardzo duży.
Wiceprzewodniczący Rady Miej w Mogilnie P. Molenda powiedział, że przestarzałe
wodociągi, wykonane z rur azbestowych wymagają renowacji.
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego B. Motyka powiedziała, że
zaplanowano wymianę 1,5 km odcinka wodociągu w ciagu ulicy Kościuszki w Mogilnie.
Koszt demontażu, wywozu i utylizacji wyniesie około 80.000 – 200.000 zł.
Ad. 19.
W punkcie tym nie podjęto dyskusji.
Ad. 20.
Przewodniczący komisji S. Wojtasiński powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest

wyczerpujący i nie wymaga omówienia.
Ad. 21.
Przewodniczący komisji S. Wojtasiński powiedział, że na najbliższym spotkaniu komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska będą omawiane kwestie z funkcjonowania Gminnej Społki
Wodnej w Mogilnie. Na komisję zostanie zaproszony przedstawiciel Gminnej Spółki Wodnej
w Mogilnie p. M. Wierzbicki (21 marca 2011).
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie P. Molenda zaproponował, aby
zorganizować spotkanie z przedstawicielami kółek rolniczych oraz z przedstawicielkami kół
gospodyń wiejskich celu przyznania wyróżnień dla rolników z terenu gminy Mogilno.
Przewodniczący komisji S. Wojtasiński poinformował, że spotkanie z przedstawicielami
kółek rolniczych i przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich odbędzie się 14 kwietnia br.
o godzinie 14.00.
Ad. 22.
Przewodniczący komisji podziękował za obecność na posiedzeniu komisji i zakończył
obrady.
Protokołowała:
......................................
(Maria Szukała)

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

