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PROTOKÓŁ Nr III/18 

z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Mrozach, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.  

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – 

pana Marka Rudki. 

 

 

Na ogólny stan 15 radnych Rady Miejskiej, na sesji obecnych było 13 radnych. Lista obecności 

stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

Nieobecni: 

- Pan Mateusz Kazimierski, zam. Mrozy 

- Pan Mariusz Zawadzki, zam. Mrozy. 

W sesji Rady uczestniczyli: 

- Pan Dariusz Jaszczuk  - Burmistrz Mrozów 

- Pani Luiza Kowalczyk  - Zastępca Burmistrza 

- Pani Beata Wiącek   - Skarbnik Gminy 

- Pani Aneta Niemirka  - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 

i Gospodarki Gruntami 

- Pan Emil K. Głusek   - mec. sprawujący obsługę prawna Urzędu 

- Pani Kamila Juśkiewicz  - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki 

Komunalnej i Gospodarki gruntami 

- Pan Witold Stelmaszczyk  - Przedsiębiorca 

- Pani Małgorzata Wierzbicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mrozach 

- Pan Stanisław Konopka   - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach  

- Pan Andrzej Pieniak   - radny Rady Powiatu Mińskiego 

- sołtysi zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący dokonał otwarcia III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mrozach, powitał 

radnych, osoby biorące udział w sesji, zaproszonych gości, po czym stwierdził, że jest niezbędne 

kworum do podejmowania uchwał. Stwierdził, że sala posiedzeń wzbogaciła się o mikrofony. 

Poinformował o zasadach korzystania z nich. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji, Państwo 

Radni otrzymali również projekt porządku obrad. Poinformował, że dodatkowo do porządku 

wniesione zostały trzy uchwały przedłożone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

dotyczące wdrożenia dożywiania z dniem 1 stycznia 2019 r. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku 

przedłożone zostały uchwały dot.:   

1) sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023, 



2 

 

2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 

wieloletnim, rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Pan Przewodniczący – zaproponował, aby uchwały znalazły się w pkt 11-13 porządku obrad. 
 

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w brzmieniu: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z działalności 

w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawach udzielenia 

dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim, rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej 

w Mrozach na 2019 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mrozach na 2019 r. 

16. Informacja Burmistrza Mrozów o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowych 

opłat z tytuły wzrostu wartości nieruchomości oraz odszkodowaniach w związku z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2018 r. 

17. Przyjęcie protokołu Nr II/18 z Sesji Rady z dnia 30 listopada 2018 r.  

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie Sesji. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi zał. nr 3 do protokołu. 
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- Pan Burmistrz – poinformował, że podsumowanie obchodów 100 lecia Odzyskania 

Niepodległości na terenie gminy odbyło się w sposób uroczysty w dniu 11 Listopada w Mrozach, 

Kuflewie i Jeruzalu. W trakcie roku były organizowane imprezy, występy artystyczne, spotkania 

okolicznościowe i wieczornice. Dużo się działo w szkołach i jednostkach organizacyjnych oraz 

sołectwach. Rocznicę Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy w sposób godny, były 

zabezpieczone odpowiednie środki na ten cel. Dzisiaj chcielibyśmy uroczyście podziękować 

osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do obchodów – Pani Kamili Juśkiewicz 

i Panu Witoldowi Stelmaszczykowi. 

Jeśli chodzi o Panią Juśkiewicz – poza pracą zawodową w Urzędzie jest pasjonatką – historyczką 

i robi wiele pożytecznych rzeczy związanych z naszą historią, historią tych ziem, odtwarzaniem 

zdarzeń historycznych. Najbardziej trwałym śladem jest wydanie wspólnej książki. Wydanie jest 

bardzo ciekawe. Ponadto uczestniczyła w wieczornicach, apelach, w tym organizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury. 

Panu Stelmaszczykowi chciałby podziękować nie tylko za udział w obchodach, ale również za 

wykonanie i zamontowanie pamiątkowych tablic w Kuflewie i Jeruzalu. Ponadto dziękuje 

również panu Stelmaszczykowi, jego żonie oraz innym osobom z nim współpracującym za prace 

przy mogile powstańców, znajdującej się na prywatnej działce pana Stelmaszczyka. 

Pkt 3 

Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności 

w okresie międzysesyjnym została Państwu Radnym przekazana na piśmie. Stanowi zał. nr 4 do 

protokołu. 

W uzupełnieniu, pan Burmistrz poinformował o podejmowanych działaniach związanych 

z rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym oraz pracach związanych 

z utrzymaniem przejezdności dróg. 

Pkt 4 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. 

- Pan Burmistrz – zaproponował łączne omówienie WPF i budżetu Gminy na 2019 r. Prognoza 

wynika z budżetu gminy, a nie odwrotnie. Wysokość budżetu na 2019 r. przekracza 40 mln zł, 

a to oznacza nowe obowiązki – wykonywanie corocznie audytu do wykonanych zadań.  Na 

inwestycje wydamy ponad 8 mln zł. Myśli, że w trakcie roku kwota może się zwiększyć do 9 mln 

zł. Wydatki inwestycyjne świadczą o kondycji finansowej i możliwościach gminy. W kwocie 

ponad 8 mln zł, połowa to środki z budżetu Unii Europejskiej. Budżet zakłada opcję, „O”, co 

oznacza, że nie przewiduje się zwiększania zadłużenia gminy w 2019 r. Kwota 1,6 mln zł będzie 

zrównoważona kredytem w roku 2019. Według zapisu budżetu, zadłużenie na chwilę obecną 

wynosi ponad 14 mln zł. Na początku 2019 r. otrzymamy refundację środków za 

termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Mrozach na kwotę prawie 

700 tys. zł. Środki te miały wpłynąć jeszcze w roku bieżącym, ale ostatecznie zawarty został 

aneks przedłużający czas przekazania środków do końca lutego 2019 r. Jaki ostatecznie będzie 

bilans, pokaże dokładne zliczenie budżetu w 2019 r. Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 

100 tys. zł na nieprzewidziane wydatki oraz w kwocie 90 tys. zł związana z zarządzaniem 

kryzysowym. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ogólne wskaźniki. Ze środków własnych mamy 

około 4 mln zł wolnych środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne. Kolejne 3.970 tys. zł 
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to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeśli chodzi o dochody – następuje wzrost 

subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Czy rekompensują potrzeby na 2019 r.? Tak, pozostałe dochody pozwalają na 

bieżąco realizować zadania. Cały czas nie wiemy, jaki będzie wzrost kosztów. Dzisiaj rozstrzyga 

się sprawa podwyżki cen energii elektrycznej. Na samym oświetleniu ulicznym byłoby to 

w granicach 230-240 tys. zł więcej. Oferta uwzględniała wzrost cen energii o 46% dla 

oświetlenia ulicznego i 56 % dla pozostałych odbiorców. Jeśli ustawa (o utrzymaniu cen na 

poziomie roku bieżącego) zostanie podjęta, musimy rozpocząć albo renegocjacje umowy albo 

ogłosić nowy przetarg. Pytanie – jaki będzie sygnał ze strony rządu. Być może będziemy 

zwolnieni z kar umownych. Z dniem 31 grudnia br. kończy się umowa z poprzednim dostawcą. 

Ostateczne określenie poziomu wzrostu kosztów nastąpi w roku przyszłym, np. subwencja 

oświatowa wzrosła o 300 tys. zł, ale mamy obowiązek wdrożyć podwyżki płac o 5,6%. Ponadto 

kilku nauczycieli przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia, co skutkuje potrzebą 

zatrudnienia osób na zastępstwo. To powoduje, że wzrost wydatków będzie na poziomie 900 tys. 

zł.  Kolejna sprawa – mamy prognozowane wszystkie składniki i przychody na podstawie 

informacji Ministra Finansów. Ostateczna ich wartość będzie znana na przełomie lutego/marca. 

Dopiero wówczas będą ostateczne zapisy. Środki pozyskane w ramach złożonych wniosków 

będą znane później. Strona dochodowa jest mocno prognozowa. Podobnie jest z wydatkami. 

W skład dochodów wchodzą też podatki uchwalone przez Radę. Jeśli chodzi o inwestycje – 

wpisanych mamy 48 pozycji, czyli skala zadań jest porównywalna do roku 2018. Kontynuujemy 

duże zadania związane z budową kanalizacji. Pierwszy etap w Krukach i Woli Paprotniej jest 

w fazie końcowej.  Rozpoczęliśmy drugie zadania w Woli Rafałowskiej, Rudce i Natolinie. 

W okresie zimowym ogłoszony zostanie przetarg na zadanie w Grodzisku. Zadanie jest 

dofinansowane w 64%, pozostałe 36% to środki własne i wpłaty mieszkańców. Zrealizowanie 

całego zadania jest bardzo dużym wysiłkiem finansowym. Oprócz tego wykonany zostanie 

projekt na budowę kanalizacji w Łukówcu i ewentualne aplikowanie o środki na realizację 

zadania. Chcielibyśmy kontynuować budowę kanalizacji w południowej części gminy. Po 

wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Jeruzalu oraz kanalizacji w Jeruzalu i części Łukówca, 

chcemy zakończyć budowę w Łukówcu, a następnie zbudować w Płomieńcu, Lipinach, 

Dębowcach i Borkach, a w dalszej kolejności w Kołaczu, Kuflewie i Małej Wsi. Zadanie 

przewiduje zakup sprzętu, między innymi nowego wozu asenizacyjnego i prasy. W ramach 

zadania mamy już 6 mln zł oszczędności. Posiadamy zgodę Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadań dodatkowych. Już wykonane zostały sieci 

i przyłącza na pierwszym zadaniu w Krukach i Woli Paprotniej. Będą też na drugim zadaniu. 

Część Woli Rafałowskiej nie była ujęta w projekcie. Chcemy jeszcze w tej perspektywie 

finansowej rozbudować oczyszczalnię ścieków w Mrozach, aby móc włączać kolejne sołectwa, 

ponieważ zostanie dopełniona po wykonaniu tych trzech zadań. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji 

w rejonie Jeruzala, szansy na pozyskanie środków unijnych nie ma. Pozostaje jedynie 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i pożyczki. Zadania realizowane w sołectwach wokół 

Mrozów finansowane są z programu Krajowego Systemu Oczyszczania Ścieków, dla którego 

należało wyodrębnić aglomerację, która musi spełniać określone warunki, jeśli chodzi o ilość 

RLM (ilość przyłączy na jednostkę sieci). Można to było zrobić w przypadku Mrozów, ale tylko, 

dlatego, że była możliwość uwzględnienia wcześniej wykonanych przyłączy. Z uwagi na obszar 

Natura 2000 ilość RLM z 2 tysięcy została zmniejszona do 800.    

Kolejna sprawa to budowa dróg. W 2018 roku powstało 17 odcinków nowych dróg asfaltowych. 

Na rok 2019 planowana jest 1/3 – ½ tej ilości. Wszystko zależy od możliwości pozyskania 
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zewnętrznych środków. Jest nowa ustawa, która tworzy Krajowy Fundusz Budowy Dróg. 

Przygotowane zostaną projekty i jeśli będzie ogłoszony konkurs, być może uda się utrzymać 

poziom 2018 roku. Drogi muszą spełniać kryteria określone w ustawie. Kryteria są tak 

sprecyzowane, że trudno jest rozstrzygnąć, czy dana droga je spełnia, czy też nie, np. kwestia 

bezpieczeństwa. Czy będą zaliczone przejścia dla pieszych, znaki drogowe, czy sygnalizacja 

świetlna i ronda. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki z FOGR. Jest tu 

wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o planowanie zakresu dróg. Zadania z funduszu sołeckiego 

zostaną zrealizowane. Jeśli chodzi o zadania drogowe – priorytetem jest połączenie drogi Borki – 

Dębowce, ul. Osiedlowa w Grodzisku, a na przyszły rok nakładki na drogę Choszcze – Skruda, 

ul. Mickiewicza, drogę Rudka – Guzew. Część zadań należy przenieść na bieżące utrzymanie 

dróg asfaltowych. Tam, gdzie budowana jest kanalizacja, planowana jest odbudowa nakładki na 

całej szerokości w ramach projektu. Trzecia grupa to potrzeby w zakresie dróg powiatowych. 

Nakłady na terenie gminy Mrozy w 2018 roku były niewielkie. Nie akceptuje tego stanu rzeczy 

i jesteśmy gotowi włączyć się do prac. Drogi powiatowe, gdzie potrzebny jest remont to: 

Lubomin - Guzew- Trojanów, Mała Wieś – Trojanów, Choszcze – Topór, przez Borki do 

rozjazdu, odcinek w Lipinach. W Mrozach powstaje kolejny problem. Cieszymy się, że powstają 

nowe budynki, ale potrzebna jest infrastruktura. Musimy wybudować zjazd z drogi asfaltowej na 

przyszły wiadukt. Powstanie około 20-25 miejsc parkingowych. Nie ma przeszkód, aby parkingi 

powstały też w wykupionym pasie od kolei. Zastanawia się, czy zrezygnować z terenów 

zielonych kosztem parkingów. Zamierza wprowadzić zakaz zatrzymywania się od ronda przy ul. 

Armii Krajowej do ronda przy ul. Kilińskiego. Przedtem musimy jednak wybudować nowe 

miejsca parkingowe. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że nie pod każdy sklep będzie można 

dojechać. Kolejny problem to zjazd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i nowego sklepu. 

Powiększy się liczba pojazdów skręcających w lewo. Jest przygotowana koncepcja zbudowania 

tam ronda z pasem do wyłączenia w lewo. Koncepcja jest aktualnie dyskutowana. Sytuacja 

ulegnie zmianie, jeśli uda się doprowadzić do wybudowania wiaduktu. Odbyła się już wstępna 

rozprawa, ale nie doszło do ugody. Jeśli rozmowy nic nie wniosą dojdzie do rozprawy. Chcemy, 

aby w całości koszty pokryło PKP. Jeśli nie będzie innego wyboru, trzeba rozmawiać 

z powrotem z Powiatem i szukać rozwiązania. Po wybudowaniu autostrady natężenie ruchu 

ulegnie zwiększeniu. Było wiele prób polubownego załatwiania sprawy wiaduktu z koleją, ale 

nie doszły do skutku. Lista zadań drogowych pojawi się w kwietniu. 

Jeśli chodzi o inne zadania – zamierza kontynuować remonty szkół. Komisja Budżetu i Edukacji 

musi się zająć koncepcją sieci szkół na terenie gminy. Czy ma powstać druga szkoła przy ul. 

Licealnej, czy też powinny chodzić tam starsze roczniki? Trzeba przedyskutować i podjąć 

odpowiednie działania. Sprawę musi też skonsultować z Kuratorem Oświaty.  Dotychczasowe 

rozwiązania mają pewne mankamenty.  

Będą konkursy na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych ogłaszane przez Urząd 

Marszałkowski i Ministerstwo Sportu. Będziemy pisać wnioski aplikacyjne o środki na budowę 

sali gimnastycznej. Na pytania, czemu nie jest spłacane zadłużenie - przyjdzie czas na spłatę 

kredytów i pożyczek, kiedy skończy się możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Na 

złośliwe komentarze, że bierze kredyty, aby spłacać poprzednie zobowiązania odpowie, że nie 

jest to prawdą. Jest pełna płynność finansowa i bezpieczny poziom zadłużenia. Proces oddłużania 

gminy należy przerwać. Złożenie wniosków i obronienie funduszy to ciężka praca. Dokładnie 

wie, co należy robić, ale nie wie ile będzie miał pieniędzy. Nie wie, czy będzie wzrost kosztów 
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i na jakim poziomie. Musimy zbilansować koszt zbiórki śmieci. Wydatki inwestycyjne mamy na 

poziomie miasta Mińsk Mazowiecki. Mierzymy się z bardzo dużymi jednostkami.  

- Pan radny Wańko – z powodu budowy kanalizacji w Grodzisku, zapowiada się przesunięcie 

środków funduszu sołeckiego. Chodnika nie będzie? W inwestycjach wpisana jest budowa hali 

sportowej. Czy mielibyśmy pieniądze na termomodernizację nowej części szkoły? Przykro mu, 

że już piąty raz pisze wnioski do budżetu i nie są rozpatrywane. Kiedyś rozpatrywane były 

wnioski rad sołeckich, ale osób indywidualnych nie. Pan Burmistrz wspominał o urządzeniu 

żłobka w szkole. Dlaczego wniosek został negatywnie rozpatrzony przez Urząd Wojewódzki? 

Czy są jakieś podmioty partycypujące w urządzeniu mogiły żydowskiej? 

- Pan Burmistrz – odnośnie przesunięcia funduszu sołeckiego – postaramy się tak zrobić, aby nie 

przesuwać środków. Jest to odcinek około 250 m i zostanie zrealizowany jako pierwszy. 

Termomodernizacja i budowa hali – są zabezpieczone środki na projekt hali. Są zapowiedzi 

o dofinansowaniu zadań z zakresu sportu. Sprawa się bardzo szybko potoczy, kiedy pojawi się 

dobre zewnętrzne dofinansowanie. Gdyby już miał wiedzę odnośnie środków na 2019 rok to 

zrobiłby budżet z zadaniami. Na chwilę obecną ma listę życzeń. Czasami jest tak, że są pieniądze 

na nie najważniejsze zadania, niezgodne z lista priorytetów. Jeśli jednak jest to zadania 

z dofinansowaniem 20-30%  i nie jest to zadanie priorytetowe to nie bierzemy. Czasami jest tak, 

że realizację danego zadania planował za 2-3 lata, a środki można pozyskać już. Decyzji nie 

podejmuje sam, ale konsultuje je z Radą. Podobnie z halą sportową. Mieć na nią projekt to dużo. 

Projektu na termomodernizację nowego budynku jeszcze nie ma, zostanie wykonany odrębnie. 

Rezerwa na żłobek nie została uruchomiona. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa. Za 

remont mogiły żydowskiej znajdującej się między ul. Zdrojową a Prusa, w całości płaci Urząd 

Wojewódzki. Postanie tam proste ogrodzenie plus płyta. Gmina nie partycypuje w kosztach. Jeśli 

chodzi o zapoznanie się z wnioskami – ostatecznie budżet powstaje w marcu. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby Komisje rozszerzyły swój plan pracy i zapoznały się z nimi. 

- Pan Przewodniczący – stwierdził, że jeśli chodzi o szkołę to jest w budżecie. Sprawa żłobka 

była omawiana na poprzedniej sesji.  

- Pani sołtys Wąsak – czy uwzględniona została w planie budowy ul. 3 Maja? 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że ulica będzie realizowana pod warunkiem, że uda się rozwiązać 

problemy formalno-prawne, czyli sprawy własnościowe. Które ulice będą ostatecznie 

realizowane poinformuje na przełomie marca/kwietnia. 

Pan Przewodniczący odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Zespół w Siedlcach z dnia 23 listopada 2018 r. o przedłożonym projekcie WPF na lata 2019 – 

2028, a następnie poprosił o przegłosowanie podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2028. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami przy jednym głosie przeciwnym. Imienny wykaz 

głosowania stanowi zał. nr 5 do protokołu. Uchwała Nr III/16/2018 stanowi zał. nr 6 do 

protokołu. 
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Pkt 5 

Pan Przewodniczący odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Zespół w Siedlcach z dnia 23 listopada 2018 r. o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 

rok 2019. 

 

Wobec braku pytań, poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Mrozy na rok 2019: 

 

- za przyjęciem głodowało  - 11 radnych, 

- przeciw    -  1, 

- wstrzymało się od głosowania -  1. 

 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu. Uchwała Nr III/17/2018 stanowi zał. 

nr 8 do protokołu. 

 

 Pkt 6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku. 

 

- Pan Burmistrz – poinformował, że uchwała jest pochodną uchwały budżetowej. Na chwilę 

obecną trudno powiedzieć, kiedy będzie realizowana. 

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały, pan Przewodniczący poprosił 

o przegłosowanie jej przyjęcia: 

 

- za przyjęciem głosowało  - 11 radnych, 

- przeciw    -  2, 

- wstrzymało się od głosowanie - nie było. 

 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu. Uchwała Nr III/18/2018 stanowi zał. 

nr 10 do protokołu. 

 

Pkt 7 

 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2018: 

- za przyjęciem głosowało  - 11 radnych, 

- przeciw    - nie było, 

- wstrzymało się od głosowania - 2. 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu. Uchwała Nr III/19/2018 stanowi zał. 

nr 12 do protokołu. 

 

Pkt 8 

 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie pomieszczeń na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 13 do 

protokołu. Uchwała Nr III/20/2018 stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Pkt 9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawach udzielenia 

dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy. 

 

- Pan Burmistrz – poinformował, że spółki wodne są samodzielnym bytem niepodlegającym 

gminie, ale ustawodawca dopuścił możliwość ich dotowania po wcześniejszym opracowaniu 

zasad udzielania i rozliczania dotacji. Przyjęcie dokumentu jest niezbędne. 

 

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 15 

do protokołu. Uchwała Nr III/21/2018 stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

Pkt 10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 17 do 

protokołu. Uchwała Nr III/22/2018 stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Pkt 11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Pani Wierzbicka – poinformowała, że program jest kontynuacją poprzedniego programu 

obowiązującego od 2018 r. Program jest podzielony pomiędzy trzech adresatów: dzieci, młodzież 

i dorosłych. Pojawia się punkt dotyczący doposażenia stołówek. Aby móc kontynuować 

dożywianie zasadne jest podjęcie przedłożonych uchwał. Kryteria dochodowe wynoszą 528 zł 

w przypadku rodzin oraz 701 zł. Aby objąć dożywianie szersze grono osób wskazane jest 

podwyższenie kryterium dochodowego o 150% - do kwoty 792 oraz 1 051 zł. Jeżeli 

podwyższymy próg, rodziny nie będą musiały zwracać kosztów posiłków. 

 

- Pan radny Wańko – uważa, że należy się pochylić nad dożywianiem w okolicznościach 

nadzwyczajnych. 

 

- Pani Wierzbicka – stwierdziła, że tak, jeśli są zajęcia w okresie wakacyjnym. 

 

- Pani radna Sekular – czy jest wytypowany sklep do zakupów żywości? 
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 - Pani Wierzbicka – poinformowała, że tak. Już 3 sklepy  wcześniej wydawały produkty 

żywnościowe, ale okazało się, że ekspedientki oddawały pieniądze w większej kwocie niż 

ustalona. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 19 do 

protokołu. Uchwała Nr III/23/2018 stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Pkt 12  

 

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim, rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 21 

do protokołu. Uchwała Nr III/24/2018 stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

Pkt 13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 23 do 

protokołu. Uchwała Nr III/25/2018 stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

 

Pkt 14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej 

w Mrozach na 2019 r. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 25 do 

protokołu. Uchwała Nr III/26/2018 stanowi zał. nr 26 do protokołu. 

 

Pkt 15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mrozach na 2019 r. 

 

Uchwała został przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 27 do 

protokołu. Uchwała Nr III/27/2018 stanowi zał. nr 28 do protokołu. 

 

Pkt 16 

 

Informacja Burmistrza Mrozów o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowych opłat 

z tytuły wzrostu wartości nieruchomości oraz odszkodowaniach w związku z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2018 r. stanowi zał. nr 29 do protokołu. 
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Pkt 17 

 

Protokół Nr II/18 z Sesji Rady z dnia 30 listopada 2018 r. był wyłożony do wglądu. Do jego 

treści uwag nie wnoszono. Przyjęty został jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. 

nr 30 do protokołu. 

 

Pkt 18  

 

Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęła skarga mieszkańca gminy Mrozy na Zakład 

Gospodarki Komunalnej. Odczytał jej treść. 

 

- Pan dyrektor Konopka – poinformował, że nie jest to prawdą, ponieważ w związku z brakiem 

możliwości dojazdu do posesji pracownicy Zakładu donosili odpady pieszo do pojazdu. Worki 

można pobrać w Zakładzie lub od sołtysa. 

 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że nie jest to nowa sprawa. Były odwołania i cały tryb się 

zakończył. W drodze decyzji administracyjnej określona została wysokość opłaty. Skarżący się 

od niej odwołał do SKO, które utrzymało decyzję burmistrza w mocy. Jest to próba rozpoczęcia 

historii od początku. Trzeba byłoby zapytać, czy wystąpiły nowe okoliczności. W jego ocenie, 

nie.  Skarżący jest zobowiązany wystawiać odpady. Uważa, że skargę należałoby przekazać do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jeśli skarżący ma uwagi do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej odnośnie obsługi – należy to sprawdzić. 

 

- Pan Przewodniczący - stwierdził, że ma miesięczny termin na poinformowanie skarżącego. 

 

- Pan Burmistrz – w sytuacji, kiedy ktoś nie składa deklaracji, wystawia się wezwanie, a jeśli nie 

zostanie złożona, ustala się wysokość opłaty. Jeśli osoba ma decyzję, powinna przyjść i pobrać 

worki. Skoro SKO rozstrzygnęło, że decyzja jest prawomocna, wystawione zostało upomnienie 

i tytuł egzekucyjny. Zakład Gospodarki Komunalnej zobowiązany jest uzgodnić ze skarżącym 

sposób odbioru. Tu przynoszą odpady z posesji. Piszący cały czas chce walczyć. Nie dopełnia 

obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 

 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie potrzeby skierowania rozpatrzenia skargi do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Powyższe zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 

31 do protokołu. 

 

Następnie pan Przewodniczący odczytał pismo Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 

dotyczące złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed końcem 

kadencji oraz treść pisma będącego odpowiedzią pana Burmistrza na wystąpienie dotyczące 

dębu. 

 

- Pan sołtys Chróst – w imieniu ks. Proboszcza zaprosił zebranych na mszę św. dla 

samorządowców do Guzewa - 6 stycznia 2019 r. o godz. 1130. 
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- Pani sołtys Ptak – podziękowała za wiatę przy świetlicy. Pozostały jeszcze drzwi, ale mają 

zostać dowiezione. 

 

- Pan radny Sęktas J. – przypomniał o sprawie jesionów w Guzewie. Wygląda na to, że drzewa są 

chore. Może zrobić zdjęcia? 

 

- Pan sołtys Sęktas K. – podziękował za ustawienie znaków. Poprosił o dowóz tłucznia na zakręt. 

 

- Pan radny Wańko – zwrócił się z pytaniem dotyczącym zamontowania monitoringu 

w Grodzisku w związku z kradzieżami z samochodów. 

 

- Pan Przewodniczący – zwrócił się z pytaniem dotyczącym kapliczki (wskazał lokalizację). 

 

- Pani sołtys Tkaczyk – koło przystanku przy rondzie w Kuflewie ciągle są śmieci. Czy jest 

w gestii naszej gminy czy gminy Cegłów? 

 

- Pan Burmistrz – poinformował, że wiata postawiona została przez nas na prośbę sołtysa 

z Podskwarnego w związku z dowozem uczniów do naszej szkoły w Jeruzalu. Utrzymanie należy 

do gminy Cegłów. Przystanek jest na terenie wsi Podciernie. Odnośnie monitoringu w Grodzisku 

– próbował to rozpatrywać, ale nie jest to prosta sprawa, ponieważ wymaga nakładów 

inwestycyjnych i zgody PKP. Parking jest na naszym terenie, natomiast niszczenie wiat ma 

miejsce na terenie kolejowym. Odbył rozmowy z PKP PLK w Siedlcach. Może uda się domówić. 

Moglibyśmy częściowo sfinansować koszty kamer. Zdarzyły się tam 3 incydenty. Jeśli nie uda 

się domówić z PKP - z parkingu jest widoczny maszt na szkole w Grodzisku. Możliwe byłoby 

wybudowanie własnego monitoringu. Wie o drzewach w Guzewie. Ostatnie opinie RDOŚ są 

negatywne. Jako argument wskazywane jest, że w tym okresie nie ma możliwości oceny stanu 

drzew. Oględziny wykonane zostały w niewłaściwym czasie. Podobnie jest z wycinką przy 

drogach powiatowych. Nie ma problemu z topolami, ale z innymi gatunkami drzew. 

 

- Pan radny Szeląg – zwrócił się z pytaniem dotyczącym działań związanych z bezdomnością 

zwierząt.  

 

- Pan Burmistrz – poinformował, że mamy uchwałę o bezdomnych zwierzętach. Są ludzie, którzy 

uważają, że jeśli pies wyszedł na ulicę to już jest bezdomny. Dopóki nie będzie obowiązku 

rejestru zwierząt z czipem, nie możemy nic z tym zrobić. Mamy jeszcze taką mentalność, że 

chodzimy wszędzie z psem. Każde zgłoszenie sprawdzamy. Psy są poddawane obserwacji.  

Wiele osób zgłasza złośliwie psa sąsiada, który na chwilę wyszedł na drogę. Zwierzęta bardzo 

często wracają do swoich gospodarzy. Jeśli bezdomność zostanie potwierdzona, są zawożone do 

schroniska lub trafiają do adopcji. Koszt wyłapania jednego psa to 1 700 zł. Miot ślepy może 

zostać uśpiony. Jeśli otworzy oczy, za każdego szczeniaka trzeba zapłacić oddzielnie. 

W przypadku zgody na adopcję finansujemy pakiet szczepień, odrobaczenie i sterylizację lub 

kastrację. Nie ma możliwości sfinansowania dla zwierząt, które stanowią własność osoby 

fizycznej. Można to wprowadzić do regulaminu. 

 

- Pani sołtys Wąsak – podziękowała panu Burmistrzowi i panu Dyrektorowi ZGK za nowy plac 

zabaw. Ma nadzieję, że w roku przyszłym urządzeń przybędzie. Poprosiła o znak drogowy na 

skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego i Bocznej. 
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- Pan Burmistrz – stwierdził, że jeśli chodzi o znakowanie to brakuje jeszcze, co najmniej 4 

luster. 

 

- Pan dyrektor Konopka – poinformował, że już zostały zakupione. 

 

- Pani sołtys Gałązka – zwróciła się z pytaniem dotyczącym Skrudy. 

 

- Pani sołtys Witon – czy w sprawie kabla energetycznego powinna zwrócić się do Rejonu 

Energetycznego? Zaczynają się wiatry i za chwilę wystąpi brak prądu. 

 

- Pan Burmistrz - wyjaśnił, że przyjmują i modernizują całymi odcinkami. Nie wie, czy nie 

powinno też być zgłoszenia z sołectwa. Osoba fizyczna może wystąpić z roszczeniem do Zakładu 

Energetycznego wskazując uciążliwości, zacząć straszyć odszkodowaniami. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, pan Przewodniczący dokonał zamknięcia III zwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej w Mrozach. 

 

Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1600. 

 

Protokołowała: S. Sekular       Przewodniczący Rady 

 

     Insp. ds. obsł. RM           mgr Marek Rudka 

 


