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Pragnę poinformować Państwa o najważniejszych sprawach dotyczących Gminy. Uważam, że 

jest to konieczne, ze względu na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, dotyczące 

Gminy oraz mojej osoby. Ten stan rzeczy  sprawia wrażenie, że w  naszej gminie niektórzy 

rozpoczęli kampanie wyborczą. Mimo, że Rada Gminy Mogilany nie obraduje od grudnia 

ubiegłego roku , bo została sparaliżowana przez dziewięcioro radnych opozycyjnych, to 

staram się, by Gmina normalnie funkcjonowała i by Mieszkańcy nie odczuli, że Rada nie 

pracuje.  

Realizowane są wielkie inwestycje, normalnie funkcjonują szkoły i przedszkola, swoje zadania 

realizuje Ośrodek Zdrowia, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminny Ośrodek Kultury, Baza Usług Komunalnych, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 

Szkół oraz Urząd Gminy.  

Realizowane inwestycje 

Tylko w tym roku realizowane są  inwestycje za kwotę około 18 milionów złotych, zostały 

one rozpoczęte pod koniec ubiegłego roku. Na część tych zadań, działając w imieniu Gminy - 

pozyskałem pieniądze unijne i inne środki zewnętrzne w łącznej wysokości około 8 milionów 

400 tysięcy złotych. 

 Trwa przebudowa ul. Świątnickiej. To ponad 3 km całkowicie nowej drogi wraz  

z chodnikiem na całej długości, oświetleniem i kanalizacją deszczową. Koszt tej 

inwestycji to 8,7 miliona zł,  z czego 3,3 miliona zł stanowią pieniądze unijne,  

a 2,6 miliona zł to środki pochodzące z budżetu powiatu krakowskiego. Daje to około  

6 milionów zł pozyskanych pieniędzy - tylko na tę inwestycję. 

 W Lusinie zakończono budowę kolektora głównego kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy 

mogą podłączać się do nowej sieci. Koszt tej inwestycji to 1 milion 855 tysięcy złotych.  

 W Gaju trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Początkowo radni opozycyjni w Radzie, nie 

byli przychylni tej inwestycji, jednak po protestach mieszkańców - musieli ustąpić. 

Kanalizację wykonano już na ulicach: Maryjnej, Parkowej, Kotarbówki, Szkolnej, 

Lipowej,  Wąwozowej i Wąskiej. Prace trwają na ul. Wzgórze i ul. Grzmiącej. 

Zakończenie prac przewidziane jest na 30 września 2018 r., jednak wykonawca 

przewiduje wcześniejszy finisz inwestycji. Koszt wykonania kanalizacji to 6 milionów 

268 tysięcy zł z czego około 2 miliony 500 tysięcy zł to pieniądze unijne.  

 Dobiegła końca przebudowa Szkoły Podstawowej w Lusinie. Koszt wykonanych prac to 

509 tysięcy zł. Żałuję, że wskutek paraliżu Rady Gminy nie można było rozpocząć 

budowy sali gimnastycznej.  

 Zakończono budowę „Świetlicy wiejskiej w Konarach”. Koszt wykonania to 333 tysiące 

zł. 



 Zakończono budowę pętli autobusowej w Chorowicach. W ramach prac wykonano 

nawierzchnię asfaltową, chodnik, oświetlenie i zamontowano wiatę przystankową. 

Koszt wykonania pętli to 312 tysięcy zł.  

W poprzednich latach (2015-2017) Gmina Mogilany wzbogaciła się o: 11 km kanalizacji, 

11 km dróg asfaltowych, 15 km oświetlenia, 8,5 km odwodnienia, 2 km wodociągów  

i 2 km chodników. 

Finanse Gminy 

Finanse Gminy są w doskonałej kondycji. Od 3,5 roku zadłużenie utrzymuje się na poziomie 

około 21 mln zł (koniec 2017r.)Taki stan zastałem, gdy obejmowałem funkcję Wójta naszej 

Gminy w 2014 r.  Mój poprzednik zrealizował niewielkie inwestycje, a w ciągu 4 lat zwiększył 

zadłużenie z 17 mln do 21 mln zł. 

W latach 2015 – 2017 pozyskałem ponad 14,5 miliona pieniędzy unijnych i innych środków 

zewnętrznych. Oprócz tego w bieżącym  roku udało się pozyskać kolejne 12 milionów zł na 

różne inwestycje. Jednak te pieniądze przypuszczalnie przepadną, gdyż radni opozycyjni 

doprowadzili do paraliżu Radę Gminy, w konsekwencji czego Rada nie uchwaliła budżetu i 

innych potrzebnych uchwał.  

Do tego trzeba dodać, że w 2017 r. spłaciłem 4,5 miliona kary za bezprawne odstąpienie 

przez Gminę od umowy z firmą Przemysłówka. Umowa dotyczyła budowy gimnazjum. W tej 

chwili kończenie tej inwestycji nie ma sensu, gdyż gimnazja zlikwidowano.  

Stracone pieniądze i inwestycje 

Dziewięcioro radnych opozycyjnych: Grzegorz Stokłosa, Joanna Nowicka, Renata 

Strzebońska, Małgorzata Okarmus, Grzegorz Malik, Tadeusz Gniadek, Ewa Walczak, Alicja 

Wodziańska – Berbeka, Tadeusz Strzeboński, sparaliżowało celowo pracę Rady Gminy 

Mogilany - nie przychodząc na sesję zwołaną przez Wojewodę Małopolskiego na dzień  

7 marca 2018 r. w celu wyboru przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących Rady. Rada 

Gminy nie uchwaliła budżetu i innych uchwał, przez co prawdopodobnie stracimy około  

12 milionów złotych bezzwrotnych pieniędzy unijnych i innych środków. Ciekawe, że przez 

trzy lata radni uchwalali przygotowywany przeze mnie budżet Gminy (wprowadzając swoje 

modyfikacje),  

a tylko w roku, w którym odbędą się wybory samorządowe, postanowili nie uchwalić 

budżetu i sparaliżować pracę Rady.  

W wyniku takiego postępowania dziewięciorga radnych opozycyjnych - prawdopodobnie nie 

zostaną wykonane następujące inwestycje:  

1)nie wybudujemy 12 kilometrów kanalizacji sanitarnej w Mogilanach - Wschód za kwotę  

9 milionów 200 tys. zł (kanalizacja miała powstać w ulicach: Świątnicka, Działy, Krótka, 

Leszczynowa, Cegielniana, Leśna, Górska, Markoszów, Klonowa, Brzozowa, Akacjowa, 

Jaworowa), w tym przypadku prawdopodobnie przepadną pieniądze unijne w wysokości  

3 milionów 500 tysięcy złotych pieniędzy unijnych, 

2) nie wybudujemy prawie 6 kilometrów kanalizacji we Włosani za kwotę 3 milionów 700 

tysięcy złotych i już straciliśmy 1 milion  809 tysięcy złotych pieniędzy unijnych, 



3) nie utworzymy w Mogilanach placówki wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów  

i prawdopodobnie stracimy około 3 miliony 200 tysięcy zł unijnych pieniędzy, 

4) nie zostanie wykonany generalny remont ul. Bema w Gaju za kwotę 1,4 miliona zł (w tym 

przypadku przypuszczalnie przepadnie ok. 700 tysięcy zł),  

5) nie rozpoczniemy budowy zbiornika wodnego w Mogilanach za kwotę 520 tys. zł,  

6) nie przebudujemy ul. Królowej Polski we Włosani za kwotę 150 tys. zł,  

7) nie przebudujemy ul. Jana Pawła II w Libertowie za kwotę 110 tys. zł,  

8) nie zmodernizujemy drogi K2168 w Konarach za kwotę 80 tys. zł,  

9) nie rozpoczniemy budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusinie za kwotę 

270 tys. zł,  

10) nie wymienimy nawierzchni boisk we Włosani i w Gaju za kwotę 509 tys. zł,  

11) nie wykonamy projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Libertowie za kwotę 50 tys. 

zł.,  

12)  nie ustabilizujemy osuwiska i nie wykonamy remontu drogi w Brzyczynie za kwotę 1 mln 

300 tys. zł  

(w tym przypadku straciliśmy ponad 1 mln zł)  

13) nie wybudujemy mostu na ul. Stromej w Lusinie za kwotę 250 tys. zł,  

14) nie wybudujemy kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Gaju za kwotę 130 tys. zł,  

15) nie wybudujemy wodociągu w ul. Przymiarki w Lusinie za kwotę 25 tys. zł,  

16) nie wykonamy projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lusinie za kwotę 100 tys. zł,  

17) nie wykonamy projektu rozbudowy wodociągu z Mogilan do Kulerzowa i Chorowic za 

kwotę 30 tys. zł,  

18) nie wykonamy projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Gaik w Gaju za kwotę 32 tys. zł,  

19) nie wykonamy projektu przebudowy: ul. Zadziele w Gaju za kwotę 25 tys. zł,  

20) nie wykonamy projektów przebudowy ul. Zagórskiej, ul. Grodzkiej, ul. św. Bartłomieja i ul 

Szkolnej  

w Mogilanach za kwotę 115 tys. zł,  

21) nie wykonamy projektu przebudowy drogi K600617 w Chorowicach za kwotę 40 tys. zł. 

Studium 

Na początku 2017 r. przekazałem Radzie Gminy Mogilany do uchwalenia projekt studium 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany. Radni otrzymali wszystkie przewidziane 

prawem dokumenty. Projekt studium został uzgodniony z Marszałkiem Województwa 

Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

Pozytywne opinie do studium wydali m.in. : Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 



w Krakowie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, czy Powiatowy Państwowy Inspektor 

Sanitarny.  

Radni niestety nie uchwalili studium i już nie uchwalą, bo rada nie funkcjonuje, za co 

odpowiedzialni są radni opozycyjni. Przez cały rok Komisja Gospodarczo – Komunalna nawet 

nie zaopiniowała tego dokumentu. Przypomnę, że w Krakowie radni uchwalili studium  

w ciągu miesiąca, a jest to dokument znacznie większy od naszego.  

Mam nadzieję, że nowi radni, wybrani jesienią w wyborach, uchwalą studium na początku 

kadencji. Będę zachęcał Państwa do głosowania na rozsądnych radnych, dla których ważny 

jest los mieszkańców całej Gminy. 

Co dalej z Radą Gminy? 

Zdaniem prawników Rada Gminy nie będzie już obradować do tegorocznych jesiennych 

wyborów samorządowych. Zwołanie sesji Rady Gminy obecnej kadencji, zgodnie z opinią 

prawników -  jest niemożliwe, gdyż nie ma osoby uprawnionej do zwołania sesji i ustalenia 

porządku obrad.  

Przypomnijmy, na początku grudnia 2017 r., były już przewodniczący Grzegorz Stokłosa i byłe 

wiceprzewodniczące: Joanna Nowicka i Renata Strzebońska, złożyły rezygnację z pełnienia 

tych funkcji z niezrozumianych powodów.  

Już 18 grudnia 2018 r., radni: Maria Kotarba (Włosań), Lucyna Kufrej (Libertów), Jerzy 

Przeworski (Gaj), Zbigniew Staszczak (Mogilany) i Czesław Szczurek (Włosań) złożyli wniosek 

o zwołanie sesji Rady Gminy w celu wybrania nowego przewodniczącego  

i wiceprzewodniczących. 

Natomiast 28 grudnia 2017 r. wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy w celu uchwalenia 

budżetu na rok 2018 i innych koniecznych uchwał został złożony również przeze mnie. 

Obydwa wnioski pozostały bez echa ze strony Grzegorza Stokłosy, który zgodnie z prawem 

pełnił jeszcze funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Wobec powyższego w/w pięcioro 

radnych Gminy Mogilany złożyło  zawiadomienie do prokuratury o działanie na szkodę 

interesu publicznego. Wedle medialnych informacji z dnia 5 czerwca 2018 r. Grzegorz 

Stokłosa został ostatnio wezwany przez prokuraturę w charakterze podejrzanego.  

W dniu 7 marca 2018 r., Wojewoda Małopolski zwołał sesję Rady Gminy Mogilany, by radni 

mogli wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Na sesję przyszło sześcioro 

radnych: Maria Kotarba (Włosań), Lucyna Kufrej (Libertów), Jerzy Przeworski (Gaj), Zbigniew 

Staszczak (Mogilany), Czesław Szczurek (Włosań) i Rafał Młynarczyk (Chorowice). Niestety, 

mimo moich apeli i próśb, dziewięcioro radnych opozycyjnych nie przyszło na sesję Rady 

Gminy zwołaną przez Wojewodę. Zabrakło radnych, by wybrać przewodniczącego  

i wiceprzewodniczących. Według prawników był to ostatni moment, by Rada Gminy mogła 

ponownie zacząć obradować i podejmować uchwały.  

 Niestety, dziewięcioro radnych opozycyjnych szło w zaparte, bo prawdopodobnie liczyli  

i może dalej liczą na to, że zostanie wprowadzony komisarz. Ale wprowadzenie komisarza, 

zgodnie z opinią Mirosława Chrapusty - Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu 

Wojewódzkiego, będzie trwało 10 miesięcy. Zatem do wyborów samorządowych, które 

odbędą się jesienią br., nic się nie zmieni. 



Należy rozwiązać Radę Gminy 

Jak już wyżej wspomniałem dziewięcioro radnych opozycyjnych doprowadziło celowo do 

paraliżu Radę Gminy Mogilany, zatem to Rada powinna zostać rozwiązana przez Sejm i na jej 

miejsce Premier powinien powołać osobę, która będzie jednoosobowo sprawować funkcję 

Rady Gminy. Tak mówi ustawa o samorządzie gminnym. Szybkie rozwiązanie Rady 

umożliwiłoby przywrócenie normalności w Gminie. Trzeba dodać, że aż 1500 mieszkańców 

Gminy Mogilany podpisało się pod wnioskiem do Premiera i Sejmu o rozwiązanie Rady 

Gminy Mogilany. 

Jednak opozycyjni radni m.in: chcieliby wprowadzenia komisarza, który zastąpiłby 

jednoosobowo jednocześnie Radę Gminy i Wójta. Nie widzę powodów, dla których miałby 

zostać wprowadzony komisarz. Jako Wójt rzetelnie wykonuję swoje zadania, realizuję wielkie 

inwestycje, a budżet Gminy jest w doskonałej kondycji finansowej.  

Podkreślam, że to Rada Gminy powinna zostać rozwiązana, gdyż to Rada nie obraduje już od 

około sześciu miesięcy, radni nie uchwalili budżetu i innych potrzebnych uchwał. Przez to 

prawdopodobnie stracimy ogromne pieniądze – około 12 milionów zł (pieniądze unijne i inne 

środki zewnętrzne). 

Chcę jednoznacznie powiedzieć, że jeśli Premier i Wojewoda Ćwik będzie szedł w kierunku 

wprowadzenia komisarza rządowego, czyli będzie chciał zastąpić komisarzem Radę Gminy  

i Wójta, to ja ten akt nadzoru zaskarżę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeśli 

będzie potrzeba, to do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym mam takie prawo i z niego skorzystam. Tylko Rada Gminy powinna zostać ukarana 

przez jej rozwiązanie, a nie oprócz Rady - Wójt.  

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mogilany 

w tym miejscu chcę podziękować sześciorgu radnym Gminy Mogilany: Lucynie Kufrej, Marii 

Kotarbie, Jerzemu Przeworskiemu, Zbigniewowi Staszczakowi, Czesławowi Szczurkowi oraz 

Rafałowi Młynarczykowi za współpracę i pomoc w realizacji inwestycji i zadań Gminy.  

Bez względu na warunki będę realizował mój program inwestycyjny i będę dalej rzetelnie 

pracował dla dobra Mieszkańców i naszej Gminy. Mam głębokie przekonanie, że w przyszłej 

kadencji wygra praca, zgoda i dobro wspólne. 

                     

           Piotr Piotrowski 

                                                                                            

                                                                                             Wójt Gminy Mogilany 

 

 


