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Protokół nr V/2019 

z przebiegu sesji Rady Gminy Mrozy 

z dnia 29-03-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 12:54) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady miasta – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło – 14 radnych. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

Protokołowano – zgodnie z porządkiem obrad. 

Sprawdzenie obecności 

Nazwisko i imię Statut 

Broda Jan TAK 

Kulesza Mirosław TAK 

Mateusz Kazimierski NIE 

Osińska Henryka TAK 

Piwowarczyk Zdzisław Adam TAK 

Rudka Marek Karol TAK 

Rudnik Anna TAK 

Rutka Waldemar Marian TAK 

Sęktas Jarosław Marcin TAK 

Sekular Mirosława Joanna TAK 

Skorys Halina Maria TAK 

Świątek Adam Andrzej TAK 

Szeląg Mariusz TAK 

Wańko Wojciech TAK 

Zawadzki Mariusz TAK 

 

W sesji uczestniczyli: 

- Pan Dariusz Jaszczuk  - Burmistrz 

- Pani Luiza Kowalczyk  - Zastępca Burmistrza 

- Pani Beata Wiącek   - Skarbnik Gminy 

- Pan Emil K. Głusek   - Mec sprawujący opiekę prawną Urzędu 

- Pani Lidia Walecka-Lipińska  - Kierownik Przychodni Lekarskiej „PULS” w Mrozach 

- Pani Jolanta Zbrożek  - Pracownik PL „PULS” w Mrozach 

- Pan Marcin Kulicki   - Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala 

Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach 

- Pan Robert Gajda   - współwłaściciel Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej SAN-MEDICA s.c w Jeruzalu 
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- Pan Stanisław Konopka  - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach 

- Pani Małgorzata Wierzbicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mrozach 

- Pan Henryk Księżopolski  - Radny Rady Powiatu Mińskiego 

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

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Pan Przewodniczący powitał nowo wybranych sołtysów sołectw: Kołacz, Kruki i Trojanów, 

a następnie odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś 

propozycje jego zmian. 

- Pan radny Wańko – poinformował, że chciałby złożyć oświadczenie w sprawie obchodów 

Dnia Żołnierzy Wyklętych do punktu – Sprawy różne. 

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się 

następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

Za: 14 100% 

Przeciw: 0 0% 

Wstrzymuje się: 0 0% 

Brak głosu: 0  

 

 

Ad. 3 Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej 

Sesji oaz z działalności w okresie międzysesyjnym 
 

Informacja została przekazana Państwu radnym na piśmie. Stanowi zał. nr 3 do protokołu.  
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Pan Burmistrz odczytał zapisy dot. części 3 informacji stwierdzając, że wpłynęły wszystkie 

refundacje środków z projektów. Mamy na bieżąco wszystko rozliczone. Podpisane zostały 

umowy na realizację projektów „Bieg po kompetencje” dla Szkół Podstawowych w Mrozach 

i Jeruzalu. Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji w Grodzisku. W południowej 

części sołectwa kanalizacja jest już realizowana. Otwarte zostały również oferty na budowę 

dróg na terenie gminy. Do przetargu wpłynęło 6 ofert. Zaproponowane stawki są bardzo dobre. 

Ad. 4 Informacja o działaniu służby zdrowia na terenie gminy Mrozy 
 

Informację o funkcjonowaniu Przychodni Lekarskiej PULS w Mrozach omówiła pani Lidia 

Walecka Lipińska. Pisemna informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.  

W uzupełnieniu poinformowała, że pracy w Przychodni jest bardzo dużo. Pielęgniarki pracują 

w rejestracji, gabinecie zabiegowym, punkcie pobrań, w szkołach, gdzie wygłaszają również 

pogadanki oraz regulują pracę Przychodni. Ponadto przygotowują dzieci i młodzież do badań 

przesiewowych i bilansowych. Wypisują również recepty dla przewlekle chorych. Do lekarza 

na godzinę zapisywanych jest pięciu pacjentów, ale czas przeznaczony na przyjęcie jest zbyt 

krótki. Łącznie jest ponad 20 godzin przyjęć przez czterech lekarzy. Średnio daje to 100 osób 

dziennie. Są pacjenci niezadowoleni już przy rejestracji, np. z powodu braku miejsc do 

wybranego lekarza. Często pacjenci przychodzą bez wcześniejszego zapisu. W Przychodni 

pracują lekarze ze specjalnością medycyny rodzinnej. Teraz przyjmują również dzieci. 

Specjalistów z zakresu pediatrii jest coraz mniej. Zapisy są realizowane na dziś i na jutro. Na 

prowadzenie działalności przyznawana jest stała kwota, a w ramach środków finansowana jest 

również komputeryzacja i badania laboratoryjno-diagnostyczne. Często do POZ kierowani są 

pacjenci z innych poradni specjalistycznych w celu wykonania badań. Jednym z zaleceń RODO 

jest upoważnienie określające, kto przyprowadzi dziecko do lekarza. Po sprawdzeniu też jest 

niezadowolenie.  Godzina zapisu nie jest 100% pewna, ponieważ czasami są nagłe przypadki 

związane z zagrożeniem życia. Zdarza się, że są problemy w aptekach z odczytaniem nazw 

leków. Mieszkańcy narzekają na wyjazdy do SOR, dlatego też od marca zorganizowane zostały 

w soboty komercyjne przyjęcia pacjentów w Przychodni w godz. od 9 do 13. Za przyjęcie 

(usługa lekarska i pielęgniarska) pobierana jest opłata w wysokości 80 zł. Łącznie do 

Przychodni zapisanych jest 6 tys. pacjentów. Część z nich jest nieubezpieczona. 

- Pan radny Zawadzki – poinformował, że chory zakupił leki w Mińsku Mazowieckim, 

ponieważ u nas są bardzo drogie. Opłacało mu się pojechać do Mińska. 

 - Pani Zbrożek – wyjaśniła, że cena leków refundowanych jest taka sama. Różnice są w lekach 

ze 100% odpłatnością. Leki to jeden problem a to, że pacjenci kłamią to drugi. Leki są drogie. 

Po leki na choroby przewlekłe niech sobie jeżdżą gdzie chcą, ale w przypadku zagrożenie życia 

powinny być wzięte natychmiast. Czasami są wykupywane po kilku dniach.  

Pan Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach 

podziękował za zaproszenie. Dla niego to debiut przez Radą. Od połączenia szpitala w Rudce 

ze Szpitalem Wojewódzkim minęło pół roku. Są sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć. 

Chodzi o dostosowanie systemów, poziomu usług. Ludzie pracują bardzo intensywnie, aby 

połączenie dobrze służyło obydwu szpitalom. Biegły stwierdził, że tak trudnego przypadku nie 

pamięta. To wszystko pokonują, robią wszystko, aby szpital w Rudce mógł lepiej leczyć. Od 

roku opracowywana była koncepcja połączenia i wystąpili do Zarządu Województwa 
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Mazowieckiego o finansowanie działań. W pierwszej kolejności nastąpi remont głównego 

budynku w taki sposób, aby spełniał wymogi Sanepidu. Decyzją Zarządu Województwa 

przyznana została kwota ponad 5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na projekt 

architektoniczny oraz wymianę dachu, który jest w bardzo złym stanie i jego wykonanie musi 

poprzedzić inne prace. Wymiana dachu nastąpi na całej powierzchni. Przedstawiony został też 

Zarządowi Województwa dalszy plan modernizacji na 4 lata przy funkcjonującym szpitalu. 

W drugiej części, działalność zostanie przeniesiona do już wyremontowanych pomieszczeń. 

Rozpisanie zadania na 4 lata wynika również z tego, że budynek jest zabytkowy. Koszt łączny 

planowanych prac to kwota około 50 mln zł (dla powierzchni ponad 7 tys. m2). Zaplanowanych 

zostało 130 łóżek, ponieważ widzą zapotrzebowanie. Zmniejszeniu ulegnie liczba łóżek z 81 

do 55 na oddziale chorób płuc. Weszła ustawa obligująca do zatrudniania pielęgniarek na łóżko. 

Zamierzają rozwijać kontrakt, na 2018-100,59% planu.  Podziękowania dla załogi, że udało się 

to zrobić i rozliczyć. W Funduszu szpitale mają 2 różne kody, ale rozliczają się, jako jeden 

podmiot. Przychód wyniósł 19 mln zł. Plan na rok 2019 to 21 mln zł. Są też problemy. Wielu 

rzeczy załoga już nie chce robić i musimy to pogodzić. Nie chcą mieszać chemioterapii. Nie 

ma planu tworzenia cytostatyki za 2 mln zł, w związku, z czym chemioterapia będzie dowożona 

z Siedlec lub przewożeni tam pacjenci. Zrezygnowali z organizacji POZ. Starania spełzły na 

niczym z braku lekarza. Były zapytania firm dotyczące wynajmu pomieszczeń, ale 

proponowana przez nie kwota czynszu była symboliczna. W to miejsce zarejestrowane zostało 

14 łóżek ZOL (liczba łączna ulegnie zwiększeniu do 65). Opiekę długoterminową będą 

rozwijać. Starają się o kontrakt. Jeśli go nie dostaną, będą świadczyć usługi komercyjne. 

Przyłącza się do wypowiedzi pani doktor dotyczącej braku lekarzy. Są to trudności codzienne. 

Są od tego, aby to wszystko pogodzić.  Jest przychylność Zarządu Województwa 

Mazowieckiego w stosunku do szpitala w Rudce z pożytkiem dla społeczności i pacjentów. 

Mają konkretne zamierzenia, które będą realizować. Radę prosi o wsparcia, aby można 

pacjentom i załodze szpitala stworzyć odpowiednie warunki. Są zakupywane różnego rodzaju 

urządzenia, ale za tym wszystkim musi iść człowiek. Ze 100 czy 150 mln zł 1% to duże 

pieniądze. Doskonale to widać teraz, kiedy uruchomione zostało Centrum Onkologii. Łatwiej 

zyskać miliony na sprzęt niż osoby do ich obsługi.  

- Pani sołtys Ptak – poinformowała, że też była pracownikiem szpitala. Co w przyszłości? Czy 

oddział pulmonologiczny pozostanie? Co z rentgenem i niszczejącymi budynkami? Czy 

zostaną zburzone? Dlaczego z jedną z lekarzy nie przedłużono umowy? Krążą plotki, że za 

dobrze leczyła. 

- Pan Prezes – poinformował, że dr skończyła pracę i poszła pracować gdzie indziej. Na 

pulmonologii jest obsada lekarska. Jeśli chodzi o budynki – część z nich będzie remontowana, 

część rozebrana. Oddział pulmonologiczny i rentgen zostają. Rudka ma historię związaną 

z leczeniem chorób płuc. Nie może zagwarantować, że będzie za 5 - 10 lat. Powstanie tutaj 

Mazowieckie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji. W województwie jest dyskusja 

nad lokalizacją tego Centrum. Jego osobistym staraniem było, aby powstało w Rudce. 

- Pan radny Wańko – jest pracownikiem szpitala oddelegowanym z hydroforni do ZOL. Czy 

pan Prezes mógłby poinformować o planach, jakie inwestycje będą realizowane – parking za 

starym blokiem? Rozpoczęły się prace porządkowe. Kolejna sprawa to redukcje - będą, są? 

Wczoraj były prowadzone jakieś rozmowy i miny pracownic nie były szczęśliwe. 
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- Pan Prezes – poinformował, że redukcji nie będzie, a wręcz pozyskiwanie nowych 

pracowników fizjoterapeutów, pielęgniarek i pewnie w dziale obsługi. Są dwa punkty, gdzie 

niezbędne są zmiany – tj. kuchnia i apteka. W miejscu kuchni będą łóżka (powiększenie funkcji 

medycznej). Osoby pracujące dotychczas w kuchni będą przesunięte do obsługi żywieniowej. 

Przy obecnym stanie nie mogą zarejestrować apteki. Koszt dostosowania to 4,5 mln zł, 

a konserwator zabytków nie zgadza się na proponowane rozwiązanie związane z montażem 

klimatyzacji. Poinformowano nadzór farmaceutyczny o tymczasowym rozwiązaniu 

polegającym na tym, że leki będą dostarczane, co 1-2 dni ze szpitala w Siedlcach. W tym czasie 

przygotują dokumentację pod magazyn apteczny. Na każdym oddziale funkcjonują apteczki 

oddziałowe zaopatrywane przez szpitalną aptekę w Siedlcach. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie 

– celem jest wyprowadzenie samochodów z terenu szpitalnego i stworzenia parkingu. To, co 

się dzieje teraz jest nie do zaakceptowania. Ciągły ruch powoduje, że miejsce traci wymiar 

leczniczy.  Będą budowane tężnie i poczynią starania o funkcję rehabilitacyjną na zewnątrz. 

- Pani radna Sekular – zwróciła się z pytaniem dotyczącym laboratorium. 

- Pan Prezes – poinformował, że laboratorium na razie funkcjonuje. Jesienią odbędzie się 

przetarg ma absorbcjum. Rozważana jest możliwość powrotu do struktury szpitala. NFZ 

zwiększa ryczałt o 1,5%. 

- Pani Kierownik Wierzbicka – poinformowała, że jeśli chodzi o kwalifikacje osób do ZOL – 

nie została przyjęta osoba z uwagi na uzależnienie. Osoby tego typu traktujemy jako chore. 

Pan Prezes poprosił o indywidualny kontakt w powyższej sprawie. 

Informację dotyczącą funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SAN-

MEDICA s.c. w Jeruzalu omówił jego współwłaściciel – pan dr Robert Gajda. Poinformował, 

że jest właścicielem wielu jednostek, w tym szpitala powiatowego w Pułtusku. Pielęgniarki 

i lekarze odchodzą z dnia na dzień. Pozyskanie nowych osób jest bardzo trudne. Jest potężny 

deficyt, a młodzi lekarze zarabiają dużo więcej niż starsi. Z takimi problemami napotkał się 

w Jeruzalu. Nie chciałby wracać do historii. Sprawa była mało przyjemna, ale zakończyła się 

wyrokiem korzystnym dla gminy. Kontrakt stomatologiczny został oddany, został odzyskany, 

ale jest obawa, że najprawdopodobniej zostanie utracony. Taka jest rzeczywistość. Nastąpiła 

zmiana lekarza w Przychodni i jest szansa, że będzie przebywał tu na stałe. Pacjenci wracają, 

ale nadal jest około 1500, a wcześniej było ponad 2 tys. Narodowy Fundusz Zdrowia przestał 

płacić za pacjentów nieubezpieczonych. Są pozytywne sygnały, że lekarz wzbudzi zaufanie 

pacjentów. Czy jest szansa na poprawę sytuacji w gminie? Najważniejsze jest świadczenie 

usług medycznych na odpowiednim poziomie. Realnie jest szansa na 1800 pacjentów.  Już 

zainwestowali ponad 50 tys. zł na remont centralnego ogrzewania – wymianę instalacji i pieca. 

Ośrodki POZ zaczynają się bilansować od 3 tys. pacjentów w górę. Dużo się wybacza lekarzowi 

pracującemu w tak małym ośrodku. Nie jest to normalny rynek pracy. 

- Pan sołtys Kowalczyk – stwierdził, że jest pacjentem tego ośrodka. Recepty są nieczytelne 

i apteka nie może odczytać. Może należałoby zakupić drukarkę. 

- Pan Gajda – apteka wie lub się domyśla co doktor napisał, Problem zostanie rozwiązany, 

ponieważ wchodzi obowiązek pisania recept elektronicznie. 

Pan Burmistrz dokonał podsumowania informacji przedłożonych przez podmioty prowadzące 

działalność medyczną. Celowo nie zapraszał dyrektora szpitala powiatowego w Mińsku 
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Mazowieckim. Szpital daje bezpośredni kontakt w przypadku zagrożenia życia. Wynik 

finansowy szpitala to strata w wysokości 7,6 mln zł. To sytuacja, która pokazuje, że poza 

sprawami organizacyjnymi jest też kwestia finansowa służby zdrowia w kraju. Dług szpitali 

powiatowych wzrósł w ciągu roku o ponad 1 mld zł. Strata za 2018 rok przekroczyła wysokość 

odpisu amortyzacyjnego o 3,5 mln zł. Gdyby to była spółka prawa handlowego powinna zostać 

postawiona w stan upadłości. Powiat powinien dofinansować szpital o tę kwotę. Chcą poprawić 

budżet poprzez programy profilaktyczne. To, co było 1,5 roku temu – kiedy się mówiło 

o specjalizacji i sieci szpitali, nie do końca jest tak. Strata za rok 2017 była około 1 mln zł, 

a teraz o 800% więcej. Szpital wykonał cały kontrakt, wziął pełny ryczałt, a strata jest 

olbrzymia. Jest coś nie tak z finansowaniem szpitali i systemem. Nie będzie płatności za 

nadwykonania, co poprawiłoby sytuację szpitala Jest to pewien problem. Ministerstwo rozważa 

wypłaty za nadwykonania. Kierownicy mówili o pacjentach i ich oczekiwaniach. Faktycznie 

miał informacje o braku możliwości zapisywania się. Przyjęta została zasada, że nie 

zapisujemy, ale ci, co potrzebują pomocy uzyskają ją. Trochę nie do końca jest dobrze 

z przepływem informacji. Muszą powstać pewne zmiany systemowe, jeśli chodzi o pracę 

lekarzy. Podziękował za pracę. 

Zna historię szpitala w Rudce. Osobiście się zaangażował w sprawę. Wie, jak był mocno 

atakowany za połączenie szpitali. Gdyby nie to, byłoby gorzej niż w przypadku szpitala 

w Mińsku Mazowieckim. W Rudce już wówczas straty były na poziomie 1 mln zł. Wie, że 

Szpital Powiatowy zostanie uratowany, bo nikt nie pozwoli, aby nie funkcjonował. Potężne 

inwestycje prowadzone są w Szpitalu Wojewódzkim. Staje się placówką kluczową, zwłaszcza 

w zakresie onkologii. Jeśli ma się Samorząd Województwa Mazowieckiego, jako mecenasa to 

się działa. W zakresie gospodarczym są duże szanse. 

Cały czas województwo płaci janosikowe. Ważne, że to, co się działo 2 lata temu, prowadzone 

dyskusje to nie są puste słowa. Był plan wojewódzki, aby Mrozom przywrócić uzdrowisko. 

Zrobiliśmy wstępną analizę, ale powstały uciążliwe. 

Uzdrowisko ma 3 strefy, musielibyśmy wyłączyć działki budowlane, nawet ograniczenia ruchu. 

Niezbędna byłaby zmiana planu i stref i nie byłoby na to przyzwolenia społecznego. Można to 

robić inaczej. Na początek wyrzucić samochody spod okien szpitala. Jest szansa, aby wiele 

rzeczy przywrócić. Cieszy się, że prace zostały rozpoczęte. Samorząd Województwa 

zastanawiał się, czy mamy cel dla tego szpitala. Myśli, że dołączenie do Szpitala 

Wojewódzkiego daje możliwość długotrwałego działania, zwłaszcza, że są konkretne pomysły. 

Jeśli nie robi się działań porządkujących strukturę, czasami trzeba podejmować niepopularne 

decyzje. Im bardziej ambitne, tym bardziej trudne. Cieszy się, że jest długofalowy plan, 

a pracownicy nadal mają pracę. Teraz trzeba kilka kroków do przodu, aby była to nowoczesna 

placówka.  

Odnośnie ośrodka w Jeruzalu – droga była trudna, ale działamy w przestrzeni publicznej. 

Gdyby były inne warunki i możliwości rozwoju, byłoby inaczej. W bieżącym roku chce zrobić 

termomodernizację, podjazd dla niepełnosprawnych i uporządkowanie terenu. Gmina nie jest 

podobna do gmin sąsiednich z siedzibą w centralnej części. U nas od Mrozów do najdalej 

położonej miejscowości jest 25 km. Są dwa ośrodki życia mieszkańców. Próbuje tak 

organizować, żeby było tam wszystko. Jeruzal się rozwija i jest szansa na dłuższą perspektywę. 

Podziękował gościom za przedstawienie informacji. Stwierdził, że ogólnie można podsumować 

– jest nadzieja. 
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- Pan Przewodniczący przyłączył się do podziękowań. 

Ad. 5 Informacja o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mrozach 
 

Informację o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła pani 

Małgorzata Wierzbicka – Kierownik Ośrodka. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

Stwierdziła, że informacja powyższa była przez nią prezentowana na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Edukacji oraz Komisji Rewizyjnej. Nowe zadanie realizowane przez Ośrodek 

Pomocy to Program 300+ i stypendia. Też pracują z klientem, często bardzo trudnym. Na 

pewno docierają też informacje o niezadowoleniu mieszkańców, ale są przepisy i środki, które 

muszą być realizowane. Nie zawsze prawdą jest to, co mówią mieszkańcy. Dużo jest 

dokumentacji. Muszą śledzić czy rodzice nie podjęli pracy. Ze zwrotami należności są 

problemy. Dobrze układa się współpraca ze szkołami i służba zdrowia. Najgorszą bolączką jest 

ochrona danych osobowych, która uniemożliwia dostęp do wielu rzeczy. 

- Pani sołtys Ptak - zwróciła się z pytaniem dotyczącym zasiłku lub paczki dla osoby 

niewidzącej. 

- Pani Kierownik – wyjaśniła, że wszystko się wlicza do dochodu rodziny, jeśli osoba 

zamieszkuje. 

- Pani sołtys Ptak – poinformowała, że osoba mieszka oddzielnie. 

- Pani Kierownik – stwierdziła, że nie mają wpływu na orzeczenia Komisji. 

- Pan Przewodniczący – przypomniał, aby podczas wypowiedzi nie posługiwać się danymi 

osobowymi.  

- Pan radny Kulesza – czy pani Kierownik rozmawiała z telewizją Polsat w sprawie remontu 

domu? 

- Pani Kierownik – potwierdziła, stwierdzając, że nie uzyskała jeszcze odpowiedzi. 

Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 
 

Sprawozdanie omówiła pani Lidia Walecka – Lipińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu.  

W uzupełnieniu poinformowała, że cała suma pochodząca z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych została w pełni wydatkowana. Chciałaby powiedzieć, jak 

gmina wygląda na tle kraju. W kraju 12% obywateli jest uzależnionych. Piją mniej wódki, ale 

więcej piwa. Nawet umiarkowana ilość spożywana codziennie może mieć gorsze konsekwencje 

niż pożywana rzadziej. Piwo jest za tanie. Niezależnie do rodzaju spożywanego alkoholu, 

mamy do czynienie z taką samą substancją czynną, ze spożyciem 10 l na głowę obywatela. 
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Komisja działa, osoby pijące wzywane są na rozmowy. Kilka zgłosiło się na leczenie, 

większość nie.  

- Pan Burmistrz – jeśli chodzi o opiekę społeczną – coraz bardziej zaczyna wykonywać 

czynności urzędnicze. Za mało jest pracy socjalnej od podstaw Brak jest diagnozowania 

problemów. Są plany urządzenia samorządowego domu opieki dla osób, które nie radzą sobie. 

Brak jasnego modelu finansowania. Byłoby to rozwiązanie problemu dla osób, które jeszcze 

nie kwalifikują się do ZOL, ale jednocześnie nie radzą sobie z przygotowaniem posiłków, 

zakupami, ogrzewaniem mieszkania. W roku bieżącym postawione zostaną nowe zadania, 

między innymi diagnozowanie potrzeb. Podziękował pani doktor za pracę w Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W niektórych środowiskach funkcjonują punkty 

konsultacyjne. Próbowaliśmy je organizować na terenie Mrozów, ale zainteresowani nie chcieli 

z nich korzystać, twierdząc, że wszyscy widzą. Teraz z punktu w Mińsku Mazowieckim 

korzysta wielu mieszkańców. Komisja została powołana dawno. W bieżącym roku przewiduje 

wprowadzenie zmian w jej składzie. Być może trochę ją wzmocni specjalistami. Fakt istnienia 

Komisji wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Każdy przypadek jest poddawany analizie.  

- Pani dr Lipińska – poinformowała, że bardzo  aktywnie w Komisji pracuje pan Dzielnicowy.  

- Pan radny Szeląg – jaka jest wiedza w kwestii narkomanii? 

- Pani dr Lipińska – poinformowała, że Komisja współpracuje ze szkołami, ale nie jest to 

jeszcze rozwinięte. Są pedagodzy szkolni, którzy badają problem i jeśli są jakieś oznaki 

odbywają rozmowy. 

- Pan radny Świątek – odnosi wrażenie, że problem jest bardziej intensywny niż się 

powszechnie mówi. Czy to nie jest problem? 

- Pani dr Lipińska – poinformowała, że problem jest głównie w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Miała pacjenta, który zażywał narkotyki i pił alkohol. Stan był beznadziejny. Do Zespołu Szkół 

podjeżdżali dilerzy, ale dyrekcja czuwa. Nie jest aż tak źle. 

Następnie pan Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach (do godz. 1520). 

Wznawiając obrady po przerwie, pan Przewodniczący zaproponował kontynuowanie 

przyjętego porządku obrad.  

Ad. 7 Przyjęcie wyjaśnień od radnego Zdzisława Piwowarczyka w sprawie 

utraty wybieralności oraz spełnienia przesłanki do wygaśnięcia mandatu 

radnego 
 

Pan Przewodniczący odczytał pismo otrzymane od pana Burmistrza dotyczące utraty przez 

pana radnego Zdzisława Piwowarczyka prawa wybieralności oraz spełniania przesłanki do 

wygaśnięcie mandatu radnego w związku z zameldowaniem się poza terenem gminy. Przed 

podjęciem decyzji przez Radę, radny powinien przedstawić stanowisko. Od podjętej uchwały, 

radny może się ustawowo odwołać. 

- Pan Burmistrz – z tego względu, że pismo zostało skierowane, przy dosyć dużym stopniu 

uogólnione, wyjaśnił, że jest przepływ informacji. Jeśli podatnik dokonuje czynności 
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otrzymujemy zawiadomienia. W momencie złożenie deklaracji o podatku jesteśmy 

powiadamiani o czynnościach. Podobnie jest przy rejestrowaniu pojazdu. Nie chciałby, aby 

wynikało, że ktoś coś „szczuje”. Jest daleki od działań odwetowych. Jako urzędnik publiczny 

ma obowiązek reagowania. W momencie uszczuplenia dochodów gminy też ma obowiązek 

badania. Jeździ po terenie i wiedział, że jest inaczej i gdzieś jest problem. Jeśli wszystko jest 

w porządku to jest Kodeks Wyborczy dotyczący uchylenia mandatu w ciągu jednego miesiąca. 

Wyjaśnia, aby nie było innych przypadkowych skojarzeń. Jest albo problem z mandatem, albo 

z deklaracją podatkową i niewłaściwym miejscem odprowadzania podatku. 

- Pan radny Piwowarczyk – pozwolił sobie ustosunkować się na piśmie. Nie składał oświadczeń 

o zmianie wobec wójta i starosty. Jest to związane z zameldowaniem z powodów osobistych, 

co wyjaśni później. Nastąpiła zmiana profilu działalności gospodarczej. Adres zameldowania 

nie oznacza adresu zamieszkania. Mieszkanie jest własnością córki. Samochód jest parkowany 

w strefie parkowania płatnego. W związku z powyższym zameldował się i wykupił strefę 

stałego parkowania. Były sytuacje, że następował konflikt interesów związany z zakupem 

u niego artykułów, np. przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Dotychczas prowadził sprzedaż 

nawozów i pasz, ale obroty spadły z uwagi na to, że więksi rolnicy kupują nawozy hurtowo. 

Podobnie jest z paszami dla bydła. Z działalności stacjonarnej przeszedł na mobilną. 

Najprawdopodobniej od lipca zawiesi działalność.  

- Pan Przewodniczący – zwrócił się z pytaniem do pana radnego, czy jest on jeszcze 

mieszkańcem naszej gminy, czy przestał nim być? 

W odpowiedzi pan radny Piwowarczyk przedłożył pismo Panu Przewodniczącemu i panu 

mecenasowi, którego poprosił o podpis, że je otrzymał.     

- Pan Mec. Głusek – stwierdził, że może stwierdzić, że zapoznał się z treścią wystąpienia, a nie, 

że otrzymał je do wiadomości 

- Pan Burmistrz – uważa, że pismo zawiera rozważania. Powinno paść stwierdzenia radnego do 

protokołu, że nadal zamieszkuje. Wystąpił do Starosty Mińskiego, który potwierdził, że pan 

radny złożył oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym i miejscem zamieszkania. W myśli 

ustawy o podatkach lokalnych organem właściwym jest organ podatkowy w miejscu 

zamieszkania podatnika. Jeśli radny potwierdzi, że miejscem zamieszkania jest teren tej gminy 

to musi zgłosić do Urzędu Skarbowego, a uchwała nie powinna być dalej procedowana. 

Uszczuplenie podatku gminy i złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym jest 

wykroczeniem karno-skarbowym. Chce deklaracji, gdzie zamieszkuje pan radny. W jego 

ocenie zamieszkuje w tej gminie.  

- Pan radny Piwowarczyk – poinformował, że w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki 

i Starostwie dostał informację, że samochód jest przypisany do miejsca zameldowania. Złoży 

oświadczenie, że zamieszkuje w Małej Wsi. 

- Pan Burmistrz - stwierdził, że deklaracja została złożona i podpisana. Jeśli ktoś wprowadził 

radnego w błąd to trzeba coś z tym zrobić. Wie, że pan radny przebywa, błędnie złożył 

deklarację i ten fakt zamyka sprawę mandatu. Liczy się stan faktyczny. Nie przyjmuje 

tłumaczenia odnośnie konfliktu między Zakładem Gospodarki Komunalnej a radnym. Konflikt 

nie jest między Zakładem a mieszkańcem zamieszkałym, ale pełniącym funkcję radnego. Może 

nieprawidłowo złożył deklarację albo zmienił miejsce zamieszkania. Celowo nie wszczynał 

postępowania. Podwórko to skład różnego rodzaju rzeczy, którymi handluje. Właściciel sklepu 
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deklaruje powierzchnię zajętą pod działalność gospodarczą. Firma mobilna nie zwalnia 

z podatku. Samochód ma z nią związek. U niego w domu żona zadeklarowała jeden pokój pod 

prowadzoną działalnością gospodarczą. Trzeba być tu bardzo ostrożnym. Prosi 

o przekonsultowanie sprawy z kimś, kto mądrze doradzi. Dokumenty zostały złożone do 

niewłaściwego organu. Nastąpiło naruszenie ustawy karno-skarbowej. Proponuje, aby jak 

najszybciej złożył deklarację na podatek od nieruchomości. 

- Pan Przewodniczący – oczekujemy jasnej deklaracji od pana radnego. 

- Pan radny Piwowarczyk – oświadczył, że zamieszkuje na terenie gminy Mrozy. 

- Pan Przewodniczący – zaproponował odstąpienie od podejmowania uchwały. 

- Pan mec. Głusek – uważa, że pan radny nie powinien głosować w tej sprawie. Zwraca 

egzemplarz otrzymanego pisma. Podsumowując stwierdził, że z jego punktu widzenia 

najistotniejszym przedmiotem wyjaśnień jest złożenie oświadczenia. Kwestia złożenia 

dokumentu – decyzja z punktu widzenia mandatu była podjęta zgodnie z prawem i ma charakter 

słusznej decyzji. Pan radny nie mógł uczestniczyć w głosowaniu. Kwestię uznajemy za 

rozwiązaną. 

- Pan radny Świątek – stwierdził, że nie do końca podziela interpretację pana mecenasa. Jest to 

zwykłe głosowanie nad zmianą porządku obrad. W tym momencie wszyscy mieli prawo 

głosować. 

- Pan Mecenas – przy interpretacji tego typu zdarzeń należy postępować z ostrożnością. Nikt 

nie podpowie jak rozwiązać tę sytuację. W tym momencie udział pana radnego w głosowaniu 

nie jest wskazany. Proponuje daleko idącą ostrożność, biorąc pod uwagę, że zostało to podjęte 

po czynnościach bezpośrednio dotyczących pana radnego. Zgadza się z radnym Świątkiem, ale 

chce uchronić Radę przed nieważnością czynności. 

- Pan radny Szeląg – czy nie można było prosić radnego Piwowarczyka o wcześniejsze zajęcie 

stanowiska? 

- Pan mec. Głusek – poinformował, że Urząd zwrócił się o interpretacje tych zagadnień. 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wskazuje podjęcia negatywnej 

uchwały. Gdyby jednoznacznie pan radny złożył odmienne zdanie to musielibyśmy głosować 

na następnej sesji. Jest to kwestia jednego miesiąca, a w przypadku nieuwzględnienia, sprawą 

mógłby zająć się Wojewoda w kwestii wygaśnięcia mandatu. Sesja jest nagrywana. Został 

przygotowany tak a nie inaczej porządek obrad. Na chwilę obecną nie ma przesłanek do 

głosowania. 

- Pan Burmistrz – zaproponował usunąć całą treść uchwały. 

- Pan Mecenas – sądzi, że jeśli zniknie technicznie z systemu to pozostanie w przebiegu sesji 

i protokole. 

- Pan Burmistrz – życie nauczyło, że nie rozmawia się w zaciszu gabinetu, ale na piśmie lub 

protokole. Musimy zachowywać się profesjonalnie. Słyszy, że są pisma do różnych instytucji 

odnośnie finansów gminy, jak tę gminę niszczy. Już nie raz okazało się, że sprawy kończyły 

się w sądach. Nie ma rozmów „po kątach”. 
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- Pan Mecenas – stwierdził, że chodzi o kompetencje. Kwestię wygaśnięcia mandatu posiada 

tylko Rada. Też jest zwolennikiem szybszego załatwiania spraw, ale musimy działać zgodnie 

z kompetencjami. 

Pan Przewodniczący podziękował panu Mecenasowi za pomoc. 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 

2019 
 

- Pan Burmistrz – poinformował, że uchwała była szeroko omawiana na posiedzeniach komisji. 

Otrzymaliśmy ostateczną informację dotyczącą kwoty subwencji, dotacji oraz udziałów 

w podatkach. Subwencje i udziały są na tym samym poziomie, co w momencie uchwalania 

budżetu, natomiast subwencja oświatowa została zmniejszona o 144.185 zł. Uchwała musi 

uwzględniać tę zmianę. Pozostałe zmiany mają charakter uzupełniający.  

Do treści uchwały uwag nie wnoszono. Przyjęta została przy jednym głosie wstrzymującym 

się. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco:   

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam WSTRZYMUJE SIĘ 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 92.86% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.14% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr V/36/2019 stanowi zał. nr 7 do protokołu.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/2018 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 
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Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie uchwały. Została przyjęta przy jednym głosie 

wstrzymującym się. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam WSTRZYMUJE SIĘ 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 92.86% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.14% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr V/37/2019 stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Mrozy" na 2019 rok 
 

- Pan Burmistrz – poinformował, że uchwała wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Projekt 

musi być zaopiniowany przez uprawnione instytucje. W § 16 uchwały określona została 

wysokość środków na realizację programu. Za okres 3 lat, wydatki z tego tytułu wynoszą 100 

tys. zł.  Problem jest coraz większy, jeśli chodzi o liczbę, ale jest zwiększona liczba adopcji, 

która bardzo często związana jest z opieką lekarza weterynarii i sterylizacją lub kastracją. 

W pojęciu wielu mieszkańców, pies w przestrzeni publicznej to zwierzę bezdomne. Często jest 

tylko źle nadzorowane. Proces umieszczania w schronisku ma miejsce tylko w przypadku 

zwierząt agresywnych. Zwierzę źle nadzorowane to przykład wykroczenia, które trzeba 

zgłaszać policji. Z roku na rok robimy to coraz lepiej. Dopóki nie będzie obowiązku 

rejestrowania zwierząt to nie opanujemy tego zjawiska. Jest obowiązek prowadzenia rejestru 

psów ras agresywnych. 

Do treści uchwały uwag nie wnoszono. Przyjęta została jednogłośnie. Imienny wykaz 

głosowania przedstawia się następująco: 
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Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 

Uchwała Nr V/38/2019 stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mrozy 
 

- Pan Burmistrz – poinformował, że projekt uchwały związany jest z wnioskiem szpitala 

i potrzebą wyznaczenia miejsc parkingowych i ogrodów. W pierwszej kolejności niezbędne jest 

wprowadzenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków, a następnie w samym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

- Pan radny Szeląg – kto zajmie się technicznym opracowaniem? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że musi to być osoba z uprawnieniami. Mamy już 

zatwierdzony wybór. Prace wykona firma Arch-Dom. 

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się 

następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 
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Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr V/39/2019 stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za udział 

w pracach Rady Miejskiej i jej organów 
 

- Pani Zastępca Burmistrza – poinformowała, że nowy projekt uchwały w powyższej sprawie 

uwzględnia uwagi pana Mecenasa. Poprzedni zapis w § 2 ust. 1 budził wątpliwości. Został 

rozdzielony na dwa zapisy. Doprecyzowany został pkt 3 dotyczący tego, kiedy radni 

uczestniczą we wspólnym posiedzeniu, a są członkami dwóch komisji. 

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących się. 

Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco: 

 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam PRZECIW 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin WSTRZYMUJE SIĘ 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 
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Szeląg Mariusz WSTRZYMUJE SIĘ 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 11 78.57% 

PRZECIW: 1 7.14% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 2 14.29% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr V/40/2019 stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 
 

Do treści uchwały uwag nie wnoszono. Przyjęta została przy jednym głosie wstrzymującym 

się. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco: 

 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam WSTRZYMUJE SIĘ 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 92.86% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.14% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr V/41/2019 stanowi zał. nr 12 do protokołu. 
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Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań prorozwojowych 

polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin 

zamieszkałych na terenie gminy Mrozy - program "Mrozy dla Rodziny 3+" 
 

Do treści uchwały uwag nie wnoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz 

głosowania przedstawia się następująco: 

 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr V/42/2019 stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 
 

- Pan Burmistrz – uważa, że powinno być przedstawione Radzie stanowisko Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w powyższej sprawie. 

- Pan Przewodniczący odczytał stanowisko Komisji. Stanowi zał. Nr 14 do protokołu. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się 

następująco: 
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Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr V/43/2019 stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 16 Informacja o realizacji uchwały w sprawie podjęcia działań 

prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych 

wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy - program 

"Mrozy dla Rodziny 3+" za rok 2018 
 

Pan Przewodniczący odczytał informację sporządzą przez Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego. Informacja stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

- Pan radny Sęktas – zwrócił się z pytaniem czy Urząd rekompensuje przedsiębiorcom 

zastosowane zniżki. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że nie. 

Ad. 17 Przyjęcie protokołu Nr IV/18 z Sesji Rady z dnia 8 lutego 2019 r. 
 

Protokół Nr IV/18 był wyłożony do wglądu. Do jego treści uwag nie wnoszono. Przyjęty został 

przy jednym głosie wstrzymującym się. Imienny wykaz głosowania przedstawia się 

następująco: 
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Nazwisko i imię Głosowanie  

Broda Jan ZA  

Kulesza Mirosław ZA  

Osińska Henryka ZA  

Piwowarczyk Zdzisław Adam WSTRZYMUJE SIĘ  

Rudka Marek Karol ZA  

Rudnik Anna ZA  

Rutka Waldemar Marian ZA  

Sęktas Jarosław Marcin ZA  

Sekular Mirosława Joanna ZA  

Skorys Halina Maria ZA  

Świątek Adam Andrzej ZA  

Szeląg Mariusz ZA  

Wańko Wojciech ZA  

Zawadzki Mariusz ZA  

Wynik głosowania 

ZA: 13 92.86% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.14% 

BRAK GŁOSU: 0  

 

Ad. 18 Sprawy różne 
 

- Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęło postanowienie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie dotyczące opinii do projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy.  

Następnie odczytał pismo Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące 

strajku nauczycieli w związku z niewystarczającymi podwyżkami płac dla nauczycieli. 

- Pani radna Sekular – czy dużo placówek planuje u nas przystąpienie do strajku? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że we wszystkich placówkach przeprowadzono referendum. 

Poparcie dla strajku wynosi od 70 do 95%. Odbyliśmy spotkanie z dyrektorami, na którym 

przestrzegliśmy przed pewnymi sprawami. Dyrektorzy muszą mieć świadomość, że nie jest to 

strajk w zakładzie pracy. Dzieci przyjadą do szkoły i wchodzi kwestia opieki. Była próba 

podziału na tych, którzy poparli i nie popierali strajku. Przegłosowani powinni zastosować się 

do stanowiska całości. Nie chce oceniać nauczycieli, każdy chce zarabiać więcej. Do strajku 

szykują się również lekarze. Były wątpliwości odnośnie płatności za czas strajku. Prezes ZNP 

jest za tym, aby zapłacić o ile zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze. Za pracę szkoły 

odpowiada dyrektor. Jeśli będzie to możliwe, wynagrodzenie zostanie wypłacone. Kolejna 

sprawa to kwestia egzaminów, które są wstępem do dalszego kształcenia. Można ściągać 

nauczycieli z urlopów, emerytów, ale to spowoduje kolejne konflikty. Strajkowanie z reguły 

polega na tworzeniu uciążliwości. 

Pan Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców Małej Wsi będące protestem przeciwko 

wysokości opłat za odpady. 
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- Pan Burmistrz – stwierdził, że są tu podpisy mieszkańców i szkoda, że nie ma już radnego 

z tego okręgu. Wiemy skąd inspiracja wyszła. Nie na tym powinna polegać praca. Jeśli są 

problematyczne decyzje to trzeba je po męsku podejmować. Odbył 23 zebrania i na każdym 

z  nich problem odpadów był omawiany. Ludzie przyjmują problem ze zrozumieniem. Nikt się 

nie cieszy, ale rozumie sytuację. Jest zapowiedź zmiany ustawy, gdzie pojawia się możliwość 

dopłaty do systemu gospodarki odpadami z budżetu gminy. Przy przyjmowaniu opłaty, Rada 

będzie mogła to rozważyć. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma. Decydując się na 

kandydowanie trzeba liczyć się z tym, że oprócz przyjemnych chwil są też te trudne. Takie 

rozwiązanie zostało przygotowane i przegłosowane. 

- Pan radny Szeląg – jak wygląda sprawa w gminach sąsiednich? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że dominuje naliczenie od mieszkańca. My spełniamy 

wymagany poziom recyklingu, ale wskaźniki spadają z roku na rok i nie jest to wina 

mieszkańców, ale instalacji. Ma wrażenie, że dzielimy się tymi wskaźnikami z innymi 

gminami. Są tam wystawiane czarne worki i zastanawia się jak spełniane są warunki 

recyklingu. Gdybyśmy zechcieli przejść do naliczania odpłatności za osobę, podrożylibyśmy 

system z uwagi na potrzeby bieżących korekt. Mamy komfort odbioru odpadów dwa razy 

w miesiącu, co nas wyróżnia spośród innych gmin. Są gminy, w których niektóre frakcje 

odpadów są odbierane raz na kwartał. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej już szykuje 

pierwszy transport szkła za pieniądze. W ramach zmian w ustawie ma być zniesiona 

rejonizacja, w związku z czym do przetargu złożonych zostanie więcej ofert. Zakład Utylizacji 

Odpadów Siedlce ma pozwolenie na 3-4 lata. Potem w naszym rejonie pozostawałaby tylko 

firma z Ostrołęki. W bieżącym roku złożona oferta była na kwotę ponad 900 tys. zł. 

- Pan Przewodniczący – poinformował, że w związku ze złożonym protestem zadzwoni w tej 

sprawie do osoby upoważnionej do kontaktów. Pojedzie również na zebranie i zapozna 

mieszkańców ze stanowiskiem. Następnie odczytał pismo radnego pana Wojciecha Wańko, 

złożone w dniu dzisiejszym dot. niegodnego potraktowania Narodowego Dnia Żołnierzy 

Wyklętych. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że jeśli chodzi o jednostki organizacyjne, jest to decyzja dyrektorów 

tych jednostek. Zapewnia, że nie było żadnych nakłaniań i instrukcji. Były flagi na budynku 

Urzędu, złożone wiązanki i zapalone znicze przy pomniku obok Urzędu i pomniku ks. 

Kapelana. Jest to święto państwowe i jest zauważone niezależnie od tego, co kto myśli. Nie 

organizujemy innych uroczystości poza 11 Listopada. Jak zobaczył, po 1 i 3 marca – tłoku nie 

było. Przy pomniku ks. kapelana Fertaka przybyła jedna wiązanka. Ludziom się nie podoba 

„wrzucanie” wszystkich żołnierzy do jednego „kosza”. Było to błędem i niepotrzebnym 

działaniem. W tych formacjach było różnie. Nie chciałby, abyśmy też się z czymś pospieszyli. 

Najpierw trzeba zbadać historię. Wyszukuje różne artykuły i to go utwierdza, że nie da się 

jednoznacznie odpowiedzieć. My odnosimy się do formacji, ale nie wchodzimy w postaci.  

Wychodzą coraz to nowe fakty historyczne. Chcąc mówić o nazwiskach, szukamy bohaterów, 

ale najpierw sprawdźmy historię. Jako pierwsi złożyliśmy kwiaty i postawiliśmy znicze. Z tego 

trzeba wyciągnąć wnioski. Z Urzędu nie poszła żadna „instrukcja”. 

- Pan radny Wańko – stwierdził, że nie chce komentować. Jego spostrzeżenia i postawa – dane 

i materiały ma z IPN. Nie chce się reklamować. Było jak było i będzie. Dzień 1 marca 

ustanowiony został uchwałą sejmową. 
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- Pani radna Sekular – czy są jakieś informacje na temat stołówek w szkołach. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że jest w trakcie. 

- Pani sołtys Tkaczyk – w jakim terminie powinny być składane podania o umorzenie raty za 

odpady? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że po upływie terminu płatności. Nie można umorzyć, jeśli 

nie ma zaległości. Proponuje składać wnioski po 15. dniu miesiąca, w którym powstaje 

obowiązek płatności. 

- Pan radny Wańko – czy jest możliwość wykonania w roku bieżącym fundamentów pod halę 

sportową? 

- Pan Burmistrz – chciałby, ale na razie nie jest to przewidziane w budżecie. Nie wie, czy będą 

jakieś oszczędności. Gdyby się pojawiły zachęcałby do przyjęcia zadania. Zlecony został 

projekt techniczny. Jeśli otrzyma pozwolenie na budowę i będą środki, zaproponuje realizację. 

- Pan radny Sęktas – zwrócił się z pytaniem dotyczącym wycięcia jesionów w Guzewie. 

Poprosił o dowózkę kruszywa na drogę w Nowym Guzewie w kierunku wschodnim. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że jeszcze nie był na wizji. 

- Pan sołtys Bieniek – podziękował za chodnik oraz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

deklaracji na odpady. W niektórych domach mieszkają dwie rodziny, a pan Burmistrz nic o tym 

nie wspomniał na zebraniu. Może coś napisać na tablice ogłoszeń. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że faktycznie zapomniał o tym poinformować przedstawiając 

definicję rodziny. Zechcemy przygotować tekst, gdzie dokładnie wyjaśnimy tę kwestię. Aby 

nie iść w koszty musimy podjąć konkretne działania. Są domy, gdzie mieszkają 

dwupokoleniowe rodziny, ale jeśli mają wspólną kuchnię to nic nie zrobimy. Będzie to 

przedmiotem najbliższej kontroli gospodarki odpadami. 

- Pan radny Szeląg – przypomniał o utworzenie adresów e-mail dla radnych. W Rudce poza 

wyciętą akacją są jeszcze 3-4 wierzby, które skrzypią. 

- Pan Kowalczyk – poinformował, że służbowe skrzynki e-mail są przygotowane. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że projektant zaprojektował zejście z pasa i kanalizacja miała iść 

na wysokości drzew, ale doszliśmy do wniosku, że zejście nie ma sensu. Będzie tam położony 

asfalt. Wycięcie drzew firma miała w kosztorysie. Kwestia czasu i decyzji. Sprzątanie wraz ze 

ścinaniem i uporządkowaniem. 

Pan Przewodniczący podziękował panu Mecenasowi za udzielenie szczegółowych wyjaśnień 

i pomoc w trudnych rozstrzygnięciach proceduralnych.  

Ad. 19 Zamknięcie sesji 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Przewodniczący dokonał zamknięcia 

V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Sesja trwała do godz. 1740. 
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Protokołowała: S. Sekular      Przewodniczący Rady 

     Insp. ds. obsł. RM             Marek Rudka 


