Protokół
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mogilnie 31 sierpnia 2011
w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, Komisji Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział
wzięli członkowie komisji według listy obecności (zał. nr 1) i zaproszeni goście (zał. nr 2).
Protokół sporządziła Maria Szukała. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Ryszard Strzelecki, witając obecnych zaproponował następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Ustalenie porządku obrad.
Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2011.
Omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy
Mogilno do projektu „Niezwykłe podróże z fizyką”.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie
w trybie bezprzetargowym sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami
oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z urządzeniami niezbędnymi dla
zapewnienia funkcjonowania sieci i gruntem przez nie zajętym, stanowiących
własność Gminy Mogilno.
7. Zakończenie.

Ad. 3.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że autopoprawka do projektu uchwały
dotyczy wycofania zadania pn. „Budowa hotelu przy hali widowiskowo-sportowej
w Mogilnie wraz z niezbędną infrastrukturą”. Środki finansowe na opracowanie dokumentacji
i aktualizacji kosztorysu będą przeznaczone na zwiększenie środków dla stowarzyszenia
„Sąsiedzi (w tym na składkę członkowską). Zmiany w planie wydatków dot. mi in.
zwiększenia planu w dziale 801 o kwotę 956.800 zł. Wprowadzono nowe zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko. Zadanie będzie dofinansowane ze środków
budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zapytała, czy istotna zmiana
budżetu gminy Mogilno na br. wynika z podwyżki dla nauczycieli. Czy budżet gminnej
oświaty został niedoszacowany?
Skarbnik Gminy Emila Gałęzewska powiedziała, że zmiana w budżecie dot. m .in podwyżki
dla nauczycieli.
Radny Konrad Andrzejewski zapytał, czy dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie przy opracowaniu projektu budżetu oświaty miał na uwadze podwyżki
wynagrodzeń dla nauczycieli, niedoszacował budżetu gminnej oświaty.
Burmistrz Mogilna L. Duszyński powiedział, że fakt, iż gmina będzie coraz więcej dokładać
na oświatę gminną nie jest niczym nowym. Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie Jarosław Lorek, jak i pozostali kierownicy oraz dyrektorzy przedstawiają
propozycje budżetów jednostek przed uchwaleniem budżetu gminy na dany rok. Przy
konstrukcji budżetu trzeba było z czegoś zrezygnować. Dotyczy to każdego szczebla
samorządu. Dodał, że priorytetem dla niego są inwestycje. Wiadomo było, że w ciągu roku
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budżet się zmieni, dlatego przedłożono radnym autopoprawkę do budżetu gminy Mogilno.
Powiedział, że na pierwszej stronie Gazety Prawnej widnieje artykuł pt. „Nauczyciele rujnują
budżety gmin”. Funkcjonowanie oświaty, to nie tylko problem gminy Mogilno. Podczas
rządów koalicji SLD-PSL podjęto decyzję o zamykaniu szkół. Obecnie dążymy do
utrzymania wszystkich placówek oświatowych. Dopowiedział, że z roku na rok maleje liczba
uczniów.
Poinformował, że nigdy nie zrezygnuje z realizacji inwestycji, kosztem innych zadań. Dodał,
że od ubiegłego roku trwają działania, aby odzyskać VAT i zmniejszyć koszty związane
z realizacją inwestycji. Stwierdził, że jeżeli będzie zachodzić potrzeba dofinansowania
oświaty gminnej, a znajdą się wolne środki, to nie widzi przeciwwskazań, by przeznaczyć
środki na funkcjonowanie oświaty (dyrektor ZOSiP w Mogilnie wnioskował o kwotę
1.000.000 zł).
Radna Alina Dobersztyn stwierdziła, że budżet oświaty jest niedoszacowany. Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu wskazywała pewne braki przy konstrukcji budżetu oświaty.
Zwrócono uwagę m.in. na zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Mimo tego
dyrektor ZOSiP w Mogilnie nie wziął pod uwagę sygnałów Komisji Oświaty. Zapytała, czego
dokładnie dot. zmiany w projekcie budżetu gminy Mogilno na br. w dziale 801.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że zmiana w dziale 801 dotyczy podwyżki dla
nauczycieli, zakupu energii, węgla oraz bieżące utrzymanie placówek – wywóz nieczystości.
Radna Alina Dobersztyn zwróciła uwagę na rachunki telefoniczne. Poprzednio było 6.000 zł,
a obecnie jest 7.000 zł. Kwota ta dotyczy tylko jednego wydziału (ZOSiP w Mogilnie).
Natomiast wszystkie szkoły podstawowe – było 5.000 zł, a jest 6.000 zł. Poprosiła o
wyjaśnienie powyższej sytuacji.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński wyjaśnił, że ZOSiP w Mogilnie nadzoruje wszystkie
placówki oświatowe na terenie gminy Mogilno. Realizuje wiele programów unijnych
z Kapitału Ludzkiego. W związku powyższym prowadzonych jest wiele rozmów
telefonicznych.
Radna Alina Dobersztyn zapytała, dlaczego na dzisiejszym posiedzeniu komisji nie jest
obecny dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa powiedziała, że ze względu
na nadzwyczajny tryb zwołania sesji RM i komisji, nie zaproszono dyrektorów wydziałów
UM w Mogilnie. Dodała, że dyrektor ZOSiP w Mogilnie będzie obecny na najbliższej sesji
RM w Mogilnie.
Radny Przemysław Majcherkiewicz zwrócił uwagę na dział 801. Kwota w wysokości
487.000 zł jest przeznaczona na płace, a pozostałe środki w tym dziale nie są przeznaczone na
inwestycje, lecz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół. Można stwierdzić, że
budżet oświaty jest niedoszacowany. Jest to dziwne, ponieważ w ubiegłej kadencji
pokazywano, jak to za poprzedniego naczelnika marnotrawiono pieniądze oświatowe. Dodał,
że wiele razy wspominano, że od czasu przekształcenia wydziału oświaty, dyrektor J. Lorek
wspólnie z burmistrzem uzyskał oszczędności w oświacie (1.000.000 – 1.500.000 zł co roku).
Jak to się ma do obecnego dochwalania środków na oświatę gminną. Stwierdził, że jeżeli
zachodzi taka potrzeba, to trzeba dochwalić środki na funkcjonowanie gminnej oświaty.
Zwrócił uwagę na zwiększenie planu wydatków na domy pomocy społecznej o 100.000 zł
(dział 852). Dodał, że w maju lub w czerwcu br. też dochwalano środki na funkcjonowanie
domów pomocy społecznej. Zapytał, czy przybywa osób z terenu gminy w domach pomocy
społecznej. Stwierdził, że na miejsce w dps trzeba oczekiwać. W związku z powyższym
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konstruując budżet opieki społecznej można było przewidzieć większe wydatki na dps.
Stwierdził, że budżet na pomoc społeczną również niedoszacowano.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że 23 osoby z terenu gminy Mogilno
przebywają w domach pomocy społecznej.
Radny Przemysław Majcherkiewicz stwierdził, że wydatki mieszkaniowe są niedoszacowane.
Powiedział, że zastanawia go, dlaczego niedoszacowano również budżetu w szeroko pojętej
kulturze. Zapytał, na co będzie przeznaczona kwota 90.000 zł w dziale 921 dla Mogileńskiego
Domu Kultury w Mogilnie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że dotacja w wysokości 90.000 zł będzie
przeznaczona na działalność statutową Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa powiedziała, że zwiększenie
środków dla MDK w Mogilnie będzie przeznaczone m.in. na wydanie Rozmaitości
Mogileńskich.
Radny Przemysław Majcherkiewicz powiedział, że Rozmaitości Mogileńskie na razie nie są
wydawane.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński poinformował, że Rozmaitości Mogileńskie mają się
ukazać we wrześniu br.
Radny Przemysław Majcherkiewicz zapytał o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla
Muzeum Ziemi Mogileńskiej.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że zwiększono plan dotacji dla Muzeum
Ziemi Mogileńskiej ponieważ zachodzi taka potrzeba. Dodał, że na początku roku radny
Przemysław Majcherkiewicz m.in. wnioskował o zwiększenie budżetu muzeum.
Poinformował, że są podejmowane starania, by utrzymać placówki, które zaspakajają
potrzeby mieszkańców.
Radny Przemysław Majcherkiwicz stwierdził, że potrzeb jest wiele. Radni nie mają
możliwości wpłynąć na podział środków w budżecie, ponieważ są stawiani przed faktem
dokonanym.
Burmistrz Mogilna Leszek
z kierownikami jednostek.

Duszyński

powiedział,

że

budżet

jest

konsultowany

Radny Przemysław Majcherkiewicz powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy Mogilno, który został przesłany radnym było wprowadzone zadanie pn.
„Budowa hotelu przy hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie”. Natomiast w autopoprawce
do projektu uchwały zadanie to zostało wycofane. Z informacji, jakie posiada wynika, że
inwestycja ma być realizowana w oparciu o partnerstwo prywatno-publiczne. Według
radnego gmina nie powinna finansować budowy hotelu, lecz zewnętrzny inwestor.
Burmistrz Mogilna poinformował, że zadanie pn. budowa hotelu przy hali
widowiskowo-sportowej w Mogilnie musi być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mogilno. W kwestii funkcjonowania oświaty, stwierdził, że nie można porównywać
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poprzedniej sytuacji w oświacie z obecną. Prosił, aby radni zwrócili uwagę na liczbę
zrealizowanych inwestycji w placówkach oświatowych, począwszy od lat 90.
Jeżeli w budżecie gminy znajdują się wolne środki to wówczas przesuwane są one między
działami budżetu. Dodał, że jeśli istnieje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne,
to gmina podejmie działania w celu pozyskania dofinansowania. Budowa hali widowiskowosportowej została wpisana w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Mogilno. Hala
widowiskowo-sportowa oraz hotel stanowią jeden kompleks. Inwestycja miała być rozłożona
na dwa etapy. Budowa hali widowiskowo-sportowej jest dofinansowana z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego. Inną koncepcją braną również pod uwagę miała być budowa hotelu,
oparta o partnerstwo publiczno-prywatne. Powiedział, że zaplanowano spotkanie nt. ww.
inwestycji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dodał, że mechanizm
finansowania jest nieistotny dla Urzędu Marszałkowskiego. W ogólnych wytycznych,
dofinansowanie inwestycji było na poziomie 60%, a później – na etapie wgłębiania projektu,
Urząd Marszałkowski stwierdził, że jeżeli beneficjent ubiega się o dofinansowanie
z programu Rozwoju usług turystycznych i uzdrowiskowych, czyli zakłada, że będzie na tym
zarabiał, to ustalana jest tzw. luka finansowa (to, co gmina by zarobiła będzie pomniejszone
w kwocie dofinansowania). Stwierdziliśmy, że jest to nieopłacalne. Powiedział, że
w rozporządzeniu ministra finansów, inwestycje realizowane w oparciu o partnerstwo
publiczno-prywatne są zaliczane do długu publicznego. Zmieniło się również rozporządzenie
w sprawie organizacji imprez masowych. Zachodzi konieczność zwiększenia liczby kamer
monitorujących.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa zwróciła uwagę na błąd literowy
w uzasadnieniu do projektu uchwały – pkt 2 ppkt e. Poprosiła o jego poprawienie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że śledząc sytuację samorządów, gminy
będą zmuszone do ograniczenia kosztów wydatków bieżących.
Radny Stanisław Redmann zwrócił uwagę na zmianę w planie wydatków w dziale 600 –
-utrzymanie dróg. Zwiększono plan wydatków bieżących o 100.000 zł. Wiadomo, że potrzeby
związane z bieżącym utrzymaniem dróg są duże. Zapytał o zwiększenie planu dotacji
podmiotowej dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie (o kwotę 60.000 zł). Czy środki
dla MZM zostaną przeznaczone na remont dachu?
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że dotacja dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie będzie przeznaczona na adaptację pomieszczeń dla muzeum. W kwestii środków
na bieżące utrzymanie dróg powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż remonty niektórych dróg są
konieczne, jednak możliwości finansowe budżetu gminy są ograniczone. Podobna sytuacja
ma miejsce w wielu gminach. Na terenie gminy Mogilno realizowane są inwestycje drogowe,
chociażby budowa drogi Żabno-Żabienko, powierzchniowe utrwalenie dróg, co roku
po 500 m w każdym sołectwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa dopowiedziała, że liczba
eksponatów w muzeum zwiększa się. Mając powyższe na uwadze, są potrzebne dodatkowe
pomieszczenia dla muzeum.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa powiedziała, że gmina Mogilno
podejmuje działania propagujące oświatę, kulturę. Dopowiedziała, że radni ponownie
przeanalizują sprawę opłat za przedszkola.
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Radny Stanisław Wojtasiński stwierdził, że nadzór nad remontem dróg jest nie zawsze
wystarczający. Za przykład podał wykonanie modernizacji drogi między Bielicami
a Marcinkowem oraz drogi wapniowej w Gozdaninie.
Radny Przemysław Majcherkiewicz zapytał, czy zatrudniono nowego pracownika w wydziale
infrastruktury drogowej i ochrony środowiska.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że pod koniec br. planuje ogłosić konkurs
na stanowisko w wydziale infrastruktury drogowej i ochrony środowiska.
Radny Konrad Andrzejewski wyraził zadowolenie z faktu, iż gmina przywiązuje dużą wagę
do oświaty i kultury. Jednak przy konstruowaniu budżetu na kolejny rok, nie należy
zapominać o pilnej potrzebie remontów niektórych dróg gminnych oraz przeznaczeniu
środków na realizację powierzchniowego utrwalenia dróg, co roku po 500 m w każdym
sołectwie.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński stwierdził, że skonstruowanie przyszłorocznego
budżetu będzie bardzo trudne. Konsultuje się z burmistrzami i starostami sąsiednich gmin
i powiatów. Jest wiele potrzeb, a możliwości finansowe są ograniczone.
Radna Elżbieta Sarnowska zapytała, czy obecnie rozpatrywana zmiana w budżecie opieki
społecznej będzie ostatnia, czy radni będą jeszcze musieli dochwalać kolejne środki.
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że być może będzie potrzeba dochwalenia
środków na pomoc społeczną.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że potrzeby w zakresie opieki społecznej
wzrastają. Należy podkreślić, że na wydatki bieżące nie są brane kredyty.
Radny Przemysław Majcherkiewicz powiedział, że odzyskany z inwestycji podatek VAT
powinien być przeznaczony na inne inwestycje (np. parking przy ul. Sądowej w Mogilnie).
Natomiast środki własne powinny być przeznaczone na podstawowe zadania gminy.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że priorytetowym zadaniem są inwestycje.
Nie zawsze odzyskany VAT może być przeznaczony na inwestycje, ponieważ wzrastają
koszty wydatków bieżących.
Radny Przemysław Majcherkiewicz powiedział, że trzeba budżet ustalić na takim poziomie,
tak by można było pokryć podstawowe wydatki. Wiadomo, że potrzeby w zakresie kultury
wzrastają.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że zmienił się także poziom
dofinansowania inwestycji. Powiedział, że państwo przerzuca coraz więcej zadań na
samorządy, a nie przekazuje środków na ich realizację.
Radny Przemysław Majcherkiewicz powiedział, że w Żninie podjęto radykalną
decyzję dot. dofinansowania klubu sportowego „Pałuczanka Żnin”, ale trudno stwierdzić, czy
właściwą. Sport nie jest zadaniem własnym gminy.
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Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że sport jest zadaniem własnym gminy.
Kluby sportowe działające na terenie gminy Mogilno („Pogoń” Mogilno, „Noteć” Gębice)
odnoszą sukcesy.
Radny Grzegorz Stochliński powiedział, że nie ma ustaw: o sporcie kwalifikowanym
i o kulturze fizycznej. Funkcjonuje ustawa o sporcie, w której jest napisane, że samorząd
terytorialny jest zobowiązany do finansowania sportu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie stwierdziła, że kluby działają na zasadzie
stowarzyszeń. Zadaniem gminy jest m.in. organizacja sportu i kultury fizycznej masowej.
Dodała, że na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń. Dofinansowanie tych stowarzyszeń
opiera się na ustawie o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami
pożytku publicznego. Każdy klub sportowy powinien wystąpić z wnioskiem
o dofinansowanie. Gmina nie ma obowiązku finansowania klubów sportowych.
Radny Grzegorz Stochliński nie zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącej RM
w Mogilnie.
Ad. 4.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że konieczność zwołania sesji wynikała
m. in. z obowiązku podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 9 października br.
Odrębny obwód głosowania (nr 16) będzie utworzony w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie.
Radna Alina Dobersztyn zapytała, dlaczego tak ważny projekt uchwały nie został
zaopiniowany przez radcę prawnego.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że pani sekretarz wyjaśni powyższą
kwestię.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa poinformowała, że zespół
organizacyjny ds. obsługi wyborów przeprowadził kontrolę lokali wyborczych pod kątem
dostosowania ich do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale, które będą dostosowane
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych zostały oznaczone symbolem „*”. Okazało się, że
Spółdzielnia Inwalidów w Mogilnie nie spełnia wszystkich wymogów w ww. zakresie.
W związku z powyższym zwróciła się z prośbą o uwzględnienie zmiany w załączniku
do uchwały. Wymieniła lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:
MDK w Mogilnie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie, Przedszkole Nr 3 w Mogilnie.
Sekretarz Gminy Mariola Źrałka poinformowała, że projekt uchwały nie wymaga opinii
radcy prawnego, ponieważ został przesłany do Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy
celem zaopiniowania przez mecenasów w Bydgoszczy. Dodała, że może przedłożyć radnym
e-mail zwrotny, potwierdzający akceptację ww. projektu uchwały.
Przewodniczący komisji Ryszard Strzelecki powiedział, że wyjaśnienie pani sekretarz jest
wystarczające i nie wymaga potwierdzenia.
Ad. 5.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały jest
czytelne i nie wymaga wyjaśnienia.
Radna Alina Dobersztyn wyraziła zadowolenie z zapisu §2 dot. podmiotu odpowiedzialnego
za realizację i obsługę projektu.
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Ad. 6.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie niniejszego
projektu uchwały, której celem jest optymalizacja procesu zarządzania mieniem stanowiącym
własność Gminy Mogilno. Dodał, że były prowadzone rozmowy z prezesem MPGK Sp. z o.o.
w Mogilnie na temat wydzierżawienia składników majątkowych infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przekazanie w dzierżawę ma na celu odzyskanie podatku VAT z inwestycji.
Chcemy, aby inwestycje były realizowane korzystnie finansowo.
Radny Przemysław Majcherkiewicz powiedział, że o odzyskiwaniu podatku VAT mówiono
od dawna.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że odzyskiwanie VAT-u z inwestycji nie
jest powszechne w Polsce. Od jakiegoś czasu samorządy podejmują działania, by odzyskać
VAT. Co roku realizowanych jest wiele inwestycji dot. kanalizacji, budowy wodociągów.
Chcemy odzyskać VAT, a środki przeznaczyć na inne potrzeby.
Radny Przemysław Majcherkiewicz zapytał o opłaty za przejęcie przez MPGK Sp. z o.o.
w Mogilnie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński powiedział, że będzie to symboliczna kwota.
Ad. 7.
Przewodniczący komisji Ryszard Strzelecki podziękował za obecność i zakończył obrady.

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

Przewodnicząca Komisji:
.......................................................
(Ryszard Strzelecki)
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