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Protokół nr VII/2019 

z przebiegu sesji Rady Gminy Mrozy 

z dnia 31-05-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 12:54) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady miasta – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło – 12 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 NIE 

Świątek Adam Andrzej TAK 

Szeląg Mariusz TAK 

Wańko Wojciech TAK 

Zawadzki Mariusz NIE 

 

W sesji uczestniczyli: 

- Pan Dariusz Jaszczuk  - Burmistrz Mrozów 

- Pani Luiza Kowalczyk  - Zastępca Burmistrza 

- Pani Małgorzata Wierzbicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mrozach 

- Pani Alicja Jaszczołt  - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Mrozach 

- Pan Stanisław Konopka  - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach 

- Pan Emil K. Głusek   - Mec. prowadzący obsługę prawną Urzędu 

- Pan Henryk Księżopolski  - Radny Rady Powiatu Mińskiego 

- Pan Andrzej Pieniak   - Radny Rady Powiatu Mińskiego 

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

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, a następnie zwrócił się 

z pytaniem, czy są jakieś propozycje zmian. 
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- Pan Burmistrz poprosił o włączenie do porządku uchwały dotyczącej rozszerzenia umowy 

na powiększenie paczkomatu o 2,5 m. Jest taka potrzeba z uwagi na to, że nie mieszczą się 

przesyłki. Wniosek wpłynął po posiedzeniach Komisji. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia porządku z poprawką. Porządek 

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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

Za: 12 100% 

Przeciw: 0 0% 

Wstrzymuje się: 0 0% 

Brak głosu: 0  

 

Ad. 3 Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym 
 

Informacja Burmistrza została Państwu radnym przekazana, stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

W uzupełnieniu pan Burmistrz poinformował, że podjęte uchwały są w trakcie realizacji. 

W stosunku do jednej z nich nadzór prawny Wojewody wniósł uwagi. Jest to związane 

z użytym sformułowaniem „zryczałtowanej diety”. Następnie odczytał zapisy informacji 

dotyczące pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad. 4 Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Mrozach 
 

Pan Burmistrz – stwierdził, że informacja dotycząca działalności Zakładu była szczegółowo 

omawiana na posiedzeniach Komisji. Idea powołania Zakładu była od początku jego pracy na 
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stanowisku. Zaczęliśmy kupować sprzęt i przydzielać zadania. Na chwilę obecną Zakład 

prowadzi obsługę wszystkich bieżących zadań. Po wystąpieniu gminy z Rejonowego Związku 

Spółek Wodnych i utworzeniu Gminnej Spółki Wodnej, prowadzi jej obsługę. Zakład posiada 

odpowiednie wyposażenie i doświadczoną kadrę. Bez Zakładu na pewno nie byłoby tak 

szybkiej reakcji, w tym w przypadku zdarzeń. Jest też największym podatnikiem na terenie 

naszej gminy. Wynik finansowy pozwolił na uregulowanie podatku za rok ubiegły 

w wysokości 570 tys. zł a łącznie z gminami Cegłów i Latowicz jest to 630 tys. zł. Było to 

możliwe dzięki wyjściu z rat leasingowych oraz wpływom z wykonywanych usług 

zewnętrznych. Zakład zajmuje się też gospodarką odpadami. Jedna z gmin w powiecie w dniu 

wczorajszym po raz kolejny unieważniła przetarg na odbiór odpadów, a opłata wzrosła do 

60 zł od gospodarstwa domowego. Staramy się szukać nabywców i pilnować segregacji 

odpadów. W wielu gminach opłata od mieszkańca wynosi 25-30 zł. Dzięki wielkiemu 

wkładowi Zakładu Gospodarki Komunalnej u nas cena od gospodarstwa domowego wynosi 

tylko 25 zł miesięcznie. Jeśli sami będziemy się dyscyplinować, będziemy mieli taniej. Opłata 

została podwyższona tylko tyle dzięki poszukiwaniu odbiorców surowców wtórnych. Składa 

podziękowanie dla dyrektora i pracowników Zakładu Gospodarski Komunalnej, którzy 

posiadają coraz większe doświadczenie i jakość wykonywanej pracy.  

- Pan Dyrektor Konopka – podziękował za uznanie. Informacja o pracy Zakładu stanowi zał. 

nr 4 do protokołu. W uzupełnieniu poinformował o aktualnym stanie zatrudnienia 

i poszukiwaniu nowych pracowników. 

Ad. 5 Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2018 
 

Informację o udzielonych dotacjach omówiła pani Skarbnik. Informacja stanowi zał. nr 5 do 

protokołu. 

Ad. 6 Przyjęcie planu remontu dróg gminnych 
 

Plan remontu dróg w roku bieżącym omówił pan Burmistrz. Poinformował, że przy 

uchwalaniu budżetu gminy trudno było wskazać zadania do realizacji z uwagi na składane 

wnioski o dofinansowanie. Nawet dzisiaj jeszcze nie do końca wiadomo, czy uzyskamy 

środki na budowę dróg. C, że Aby nie czekać na decyzję, a wiedząc, że rozstrzygnięcia 

przetargów są mniej korzystne w okresie letnio-jesiennym, już w marcu ogłoszony został 

przetarg na zadania realizowane ze środków własnych. Zaawansowanie prac wynosi 80%. 

Stawki w przetargu były bardzo dobre. Realizacja pozostałych 10,5 km dróg uzależniona jest 

od decyzji o dofinansowaniu. Wniosek przeszedł już ocenę merytoryczną. Przetarg, który był 

ogłoszony w marcu uwzględniał 4.525 m dróg i ulic i uwzględniał następujące odcinki: 

- Borki – Dębowce – 1.200 m (połączenie sołectw drogą asfaltową), 

- Jeruzal, ul. Szkolna – 500 m, I etap ( w rezerwie odcinek do drogi w Płomieńcu), 

- Lipiny w kierunku Łukówca, 

- Borki – Płomieniec – 695 m (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego), 

- Choszcze – Skruda, 

- Grodzisk ul. Osiedlowa, 

- ul. Osiedlowa w sołectwie Mrozy, 
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- ul. 3 Maja (sięgacz w prawo). 

Przygotowywane są dwa odcinki: ul. 3 Maja (do ul. Mickiewicza i ul. Przechodnia). Na to 

mamy środki. W rezerwie pozostają następujące odcinki: ul. Prosta, Łukówiec – Dąbrówka, 

Płomieniec – Kołacz o łącznej długości 4,5 km. 

Złożony został do Wojewody wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na 7 odcinków 

dróg o łącznej długości 10,5 km; 

- Choszcze – Skruda cały odcinek, 

- Grodzisk, ul. Osiedlowa  – 1,5 km, 

- Guzew – Rudka, 

- Grodzisk – od ul. Osiedlowej do szkoły, 

- Grodzisk – Gójszcz – 1,2 km, 

- Borki – Płomieniec – łącznie ok. 3 km. 

Skąd takie odcinki? Są kryteria oceny. Nie dostaje się pieniędzy na jakieś lokalne uliczki 

dojazdowe, wjazdy. Wskazane odcinki mają rozwiązywać lokalne problemy, tworzyć 

spójność sieci połączeń komunikacyjnych dróg i rozwiązywać problemy na terenie gminy. 

Wniosek nosi nazwę „Budowa alternatywnego połączenia drogi krajowej nr 2 i autostrady A2 

w Kałuszynie z droga krajową 802 w Latowiczu. Wnioski muszą spełniać te kryteria. Chcemy 

pokazać alternatywę w związku z brakiem wiaduktu w Mrozach i powstawaniem korków. 

Jeśli ktoś jest zainteresowany, może pokazać proponowane rozwiązanie na mapie. Droga 

Mrozy – Rudka umożliwia mieszkańcom sołectw na południowej stronie przejazd bez 

konieczności przejazdu przez tory kolejowe, ale bezpośrednio przez Rudkę do węzła 

autostrady w Sinołęce. Nawierzchnie innych ulic w rejonie Rudki i Grodziska zostaną 

odtworzone po wybudowaniu kanalizacji. W roku bieżącym odtworzone zostanie 3,5 km 

nawierzchni w Woli Paprotniej i Krukach. Planowane są również dowózki kruszywa. 

 

- Pan Pieniak – zwrócił się z pytaniem – kiedy będzie wykonywana droga Lipiny – 

Łukówiec? 

 

- Pan Burmistrz – poinformował, że prace zostały rozpoczęte w roku bieżącym i będą 

kontynuowane w latach kolejnych. Wybudowane ciągi drogowe skracają drogę mieszkańcom 

i poprawiają komfort funkcjonowania. W kolejnych latach będą remontowane drogi lokalne. 

Poprzednia zima była nietypowa, ponieważ ziemia zamarzała i rozmarzała, co powodowało 

nieprzejezdność dróg. W wyniku podjętych działań związanych z dowózką tłucznia 

i kruszywa taki problem już nie wystąpił w ciągu ostatniej zimy. W przypadku ubieganie się 

o środki na remonty dróg dojazdowych do pól, taka droga nie może przebiegać przez las. 

Odczytując warunki konkursu, staramy się tak dobierać zadania, aby spełniane były kryteria. 

 

- Pan radny Sęktas J. - co z drogami, jeśli rolnicy posadzili sobie las, który wyrósł na drogę 

uniemożliwiając przejazd sprzętem rolniczym. Wskazał przykłady takich sytuacji.  

 

- Pan Burmistrz – właściciel nieruchomości ma tak działać, aby nie zakłócać nieruchomości 

sąsiedniej. Prosi o zgłaszanie spraw do Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 

i Gospodarki Gruntami. Musimy wezwać właściciela do uporządkowania.  Jeśli właściciel nie 

wykona prac, możemy wykonać zastępczo. Nie możemy ingerować w cudzą własność bez 

zgody właściciela. 

 

- Pan sołtys Żmudzin – co z drogą w Sokolniku? Obiecany był remont na odcinku 50 m. 
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- Pan Burmistrz – poinformował, że zdegradowany odcinek będzie wykonany do końca 

sierpnia przy okazji wykonywania prac w południowej części Mrozów. 

- Pani sołtys Ptak – zwróciła się z pytaniem dotyczącym tłucznia na drogę w Karpinie. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że wykonawca ma utrzymać drogę w stanie przejezdności. 

Cały czas trwają tam prace budowlane. Odtworzenie nawierzchni tłuczniem planowane jest 

w roku 2020.   

Plan został przyjęty 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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Ad. 7 Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018 

Raport o stanie gminy omówił pan Burmistrz (wydruk stanowi zał. nr 6 do protokołu). 

Wyjaśnił, że zmiana ustawy o samorządzie gminnym nakłada na organ wykonawczy 

obowiązek jego sporządzenia. Raport został przygotowany i jest dostępny na stronie 

internetowej gminy. Całość przygotowana pani Luiza Kowalczyk we współpracy 

z pracownikami Urzędu. Po przedstawieniu raportu mieszkańcy mogą zgłosić chęć zabrania 

głosu na jego temat. Następnie omówił treść raportu. 

Ad. 8 Debata nad raportem 
 

- Pan radny Wańko – zwrócił się z pytaniem dotyczącym realizacji zapisów w Strategii 

Rozwoju dla Grodziska. 

- Pan Przewodniczący – wyjaśnił, że dyskusja powinna dotyczyć raportu za rok 2018. 

Podziękował panu Burmistrzowi i Urzędowi Miasta i Gminy za opracowanie. Społeczeństwo 

nas doceniło w wyborach. 
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Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mrozów 

wotum zaufania i poprosił o przegłosowanie jej przyjęcia. Uchwała została przyjęta przy 

jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się. Imienny wykaz glosowania 

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 ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz WSTRZYMUJE SIĘ 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 10 83.33% 

PRZECIW: 1 8.33% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.34% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwala Nr VII/45/2019 stanowi zał. nr 7 do protokołu 

 

Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mrozy za 2018 rok i poprosił 

o przegłosowanie jej przyjęcia. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych obecnych w tym dniu 

na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania. 

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 
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Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz WSTRZYMUJE SIĘ 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 10 83.33% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 2 16.67% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr VII/46/21019 stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Mrozów za rok 2018 
 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mrozów 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. rok i poprosił o przegłosowanie jej 

przyjęcia. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych obecnych w tym dniu na sesji. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciwny, 1 wstrzymał się od 

głosowania. 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 ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz WSTRZYMUJE SIĘ 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 10 83.33% 

PRZECIW: 1 8.33% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.34% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/47/2019 stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący podziękował panu Burmistrzowi, pogratulował uzyskania absolutorium 

a następnie ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 
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Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 
 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 

2019.  

Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie jej przyjęcia. Uchwała 

została przyjęta przy jednym glosie wstrzymującym się. Imienny wykaz glosowanie 

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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 11 91.67% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.33% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/48/2019 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

  

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola 

Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal - Etap I 
 

- Pan Burmistrz – poinformował, że uchwała była dosyć szeroko komentowana na 

posiedzeniach Komisji. Dotyczy zwiększenia dopuszczalnej wysokości budynków 

przemysłowych do 25 m oraz dopuszczenie funkcji zbiórki złomu na działce w strefie 

przemysłowej z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Obecnie miejscem składowania 

odpadów jest działka przy ul. Pokoju. Z powierzchni 4 tys. m2 musi pozostać 30% w postaci 

biologicznie czynnej. Z uwagi na to, że w całej strefie zakazaliśmy składowania, teraz 

musimy wyjątkowo wprowadzić zmianę. Nie będzie tam stałego składowania czy 

gromadzenia odpadów. Działalność jest prowadzona od wielu lat. Powierzchnia uniemożliwia 

składowanie odpadów. W sprawie uzgodnienia projektu zmiany zwróciliśmy się do 

28 różnych instytucji, które wyraziły pozytywną opinię. 
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- Pan radny Wańko – jak wyraził się na posiedzeniach Komisji, „wypadałoby” dopisać, jakich 

odpadów będzie to dotyczyło. 

- Pan Burmistrz -  na posiedzeniach Komisji tłumaczył, że każdy odpad ma swój kod. 

Czasami urządzenia obudowane są innymi produktami, które mają inne kody w klasyfikacji. 

Musimy być ostrożni. Zapisy planu są rygorystyczne, ale nie może ograniczać ludzi 

i działalności gospodarczej. Działalność jest już prowadzona. Zanim wnioskodawca otrzyma 

decyzję przyjadą tu różne służby i sprawdzą. Najlepiej zakazać wszystkiego wszędzie. Trzeba 

poruszać się rozsądnie i rozważnie, jednocześnie działając zgodnie z prawem. Nie dzieje się 

to w sferze mieszkaniowej, ale produkcyjno-technicznej. Decyzja – pozwolenie na 

użytkowanie będzie poprzedzona analizami. Jeśli wpiszemy jakieś kody utrudnimy 

przedsiębiorcy działalność i kontrole to stwierdzą. Prosi wskazać jedno miejsce gdzie 

dopuściliśmy, aby działalność była szkodliwa dla otoczenia. Przygotowany projekt uchwały 

w pełni zabezpiecza nas przed szkodami. Odpady trzeba zbierać, a nie ma tu zgody na ich 

demontaż i przetwarzanie. Jest to tylko punkt przeładunkowy. 

- Pan radny Wańko – żeby było jasno i krótko – ciągle zadawał pytania odnośnie 

uruchomienia działalności na tym terenie. Konkretnie chodzi o wskazanie, o jakie odpady 

chodzi. Tutaj zostawiamy „furtkę” i już w dyskusji rodzinnej padło to pytanie. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że nie da się przewidzieć wszystkiego. Pod to można podciągnąć 

wszystko. Najlepsze byłyby kody, ale nie jesteśmy w stanie wpisać wszystkich. Jest strefa 

produkcyjno-techniczna, ale nie można tam przetwarzać odpadów. Wpisanie kodów jest 

nieskutecznym zapisem. Nie ma lokalizacji na składowisko i przetwarzanie odpadów. 

Uciekamy w „szarą strefę” lub działanie niedopuszczalne. Pomagajmy przedsiębiorcy a nie 

przeszkadzajmy. Najgorsze są rzeczy robione „na dziko”. Skończmy z udawaniem, zacznijmy 

przestrzegać prawa. 

- Pan radny Szeląg – uważa, że pan Burmistrz ma rację, ale temat jest drażliwy. Może 

należałoby umieścić jakąś notatkę na stronie internetowej. 

- Pan Burmistrz – możemy opisać w informacji z sesji. Jest to jedna z trudniejszych decyzji. 

Trzeba mieć świadomość, że działamy słusznie. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji, pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie 

przyjęcia uchwały. Uchwała 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 ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 
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Wańko Wojciech WSTRZYMUJE SIĘ 

Wynik głosowania 

ZA: 11 91.67% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.33% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/49/2019 stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Mrozy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
 

Pan Dyrektor Konopka – poinformował, że Regulamin określa obowiązki właścicieli 

nieruchomości i zakładu dostarczającego wodę i odbierającego ścieki. Regulamin był 

opiniowany przez Zarząd Wód Polskich w Lublinie. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. 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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/50/2019 stanowi zał. nr 12 do protokołu. 
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Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 

gminy Mrozy 
 

- Pani Wierzbicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że 

obowiązek podjęcia uchwały wynika z ustawy o pomocy społecznej. Przyjmowana jest 

corocznie. Ocena zawiera informacje liczebną i graficzną, między innymi dane o sytuacji 

demograficznej i społecznej, o korzystających z pomocy i wsparcia, zadania ośrodków 

pomocy społecznej, nakłady finansowe na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 

i inne. Ocena została przekazana do Wojewody do końca kwietnia br. Prosi o zaakceptowanie 

uchwały. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przestawia 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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/51/2019 stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Mrozach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w Mrozach 
 

- Pani Zastępca Burmistrza - poinformowała, że jest to kolejny rok reformy oświaty. Z dniem 

1 września br. licea trzyletnie stają się liceami czteroletnimi. 
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Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały, pan Przewodniczący poprosił 

o przegłosowanie przyjęcia. 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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/52/2019 stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu 

Przedszkolu w Mrozach. 
 

- Pani Jaszczołt – Dyrektor Gminnego Przedszkola poinformowała, że wniosek o nadanie 

nazwy Przedszkola został złożony do Rady Miejskiej. Chcieli, aby rozwijające się 

z jednooddziałowego w czterooddziałowe przedszkole miało swoją tożsamość. Była 

przeprowadzona ankieta, gdzie najwięcej głosów było za Julianem Tuwimem i Janem 

Brzechwą. Inne przedszkola mają swoje imiona. Postać Brzechwy jest dzieciom najbliższa. 

Kto nie słyszał o „Kaczce Dziwaczce”, Żurawiu i czapli” czy „Żabie”. Prekursorem „Harrego 

Pottera” była „Akademia Pana Kleksa”.  

Przybliżyła obecnym na sesji życiorys Jana Brzechwy, informując, że był spokrewniony 

z Bolesławem Leśmianem. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały, pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie jej 

przyjęcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz glosowania przedstawia się 

następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 
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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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/53/2019 stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za udział 

w pracach Rady Miejskiej i jej organów 
 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie jej przyjęcia. 

Uchwała została przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących się. Imienny wykaz glosowania 

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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz WSTRZYMUJE SIĘ 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 10 83.33% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 2 16.67% 

BRAK GŁOSU: 0  
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Uchwała Nr VII/54/2019 stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu 
 

- Pan Burmistrz – poinformował, że Miński Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony 

został zarządzeniem Wojewody w 2006 roku. Obszar został zdefiniowany i dotyczy głównie 

ochrony wartości przyrody obszarów przy wodach. W chwili obecnej przeszło to 

w kompetencje sejmików wojewódzkich. Sejmik województwa mazowieckiego postanowił 

dokonać zmiany zapisów. Jedna rzecz spowodowała naciski mieszkańców i samorządów - 

zakaz budowy w odległości mniejszej niż 100 m od zbiorników, rzek czy nawet oczek 

wodnych. Mieliśmy w tym momencie problem, ponieważ działki, zwłaszcza przy ul. 

Nadrzecznej i w Krukach leżą w odległości mniejszej niż 100. Po długiej dyskusji z RDOŚ 

i Urzędem Marszałkowskim, zmniejszone zostało w terenach budowlanych do 30 m. 

Ograniczenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego i terenów publicznych. Przedkładana 

wersja zabezpiecza interesy naszych mieszkańców. Prosi o podjęcie uchwały, ponieważ brak 

uzgodnień blokuje działania innych gmin. 

- Pan radny Szeląg – czy 30 m poza obrębem nie ogranicza przedsięwzięcia przy ul. 

Granicznej? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że odległość 30 m od rzeki nie koliduje z przedsięwzięciem 

na ul. Granicznej. W koncepcji są 4 bloki plus 2. Te 30 m stanowi część parkową. 

W związku z brakiem innych pytań, pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia 

uchwały. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania 

przestawia 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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 
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WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr VII/55/2019 stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajem nieruchomości w drodze bezprzetargowej na czas 

nieoznaczony 

Informacja dotycząca uchwały została przedstawiona przez pana Burmistrza przy 

przyjmowaniu porządku obrad. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. 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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr VII/56/2019 stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 21 Przyjęcie protokołu Nr V/19 z Sesji Rady z dnia 29 marca 2019 r. i 

Nr VI/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
Protokoły sesji były wyłożone do wglądu. 

- Pan radny Wańko – stwierdził, że do protokołu Nr V/19 nie zostało dołączone jego pismo 

dot. wywieszania flag w związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Prosi o dołączenie. 

Protokoły przyjęte zostały 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 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 

Ad. 22 Sprawy różne 
 

- Pan Przewodniczący udzielił głosu panu radnemu Wańko.  

- Pan radny Wańko – wyjaśnił, że chodzi mu o zadania inwestycyjne ujęte w planie dla 

Grodziska: 

1) budowa parku przy Szkole Podstawowej, 

2) budowa zbiornika retencyjnego z otoczeniem sportowo-rekreacyjnym, 

3) budowa kompleksu historycznego w Grodzisku, 

4) rekonstrukcja grodziska.  

 

- Pan Burmistrz – poinformował, że jeśli chodzi o park przy szkole – zadanie zostało 

rozpoczęte. Wykonane zostało oświetlenie, została zakupiona i będzie położona kostka, 

dowożona jest ziemia do wyrównania, wycięte zakrzaczenia. Chcemy tam urządzić górkę do 

zjeżdżania. Kontynuacja prac uzależniona jest od środków finansowych w budżecie. 

Częściowo prace są wykonywane sposobem gospodarczym i przy wykorzystaniu funduszu 

sołeckiego. Do 2021 roku zadanie zostanie zrealizowane. 

- Pan Wańko – czy leśnicy zrezygnowali z tego terenu? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że tak. Chcieli teren bliżej budynku szkoły. Działka była na 

granicy terenów budowlanych i rolnych. Przesunięcie wyżej popsułoby nam teren. Za mocno 

weszliby w kierunku szkoły. Leśnicy planowali zrobić zabudowę, która przydałaby się szkole. 

Chce urządzić parking i park przy szkole. 

Zbiornik retencyjny został wpisany, ponieważ są zapowiedzi działań związanych 

z retencjonowaniem wód. Celem kolejnych ekip jest, aby nie pozbywać się zbyt szybko wód 



17 

 

opadowych. W związku z utwardzeniami, woda szybko spływa do cieków wodnych, a potem 

następuje susza. Działania idą w kierunku małego retencjonowania. Jeśli będzie program 

z 70% dofinansowaniem to przewiduje taki zbiornik o powierzchni 3 - 5 ha pod wodą 

z funkcją rekreacyjną. Część będzie wydzielona na kąpielisko. Mamy na to przygotowane 

dokumenty. Oczekuje na sprzyjające warunki zewnętrzne. 

Jeśli chodzi o grodzisko – sprawa była przedstawiana na Powiatowych Warsztatach 

Ożywienia Gospodarczego. Jest tu średniowieczne grodzisko a nie tworzenie repliki. Można 

byłoby zrobić park edukacyjny. Jeśli gdzieś pojawi się program dofinansowania, 

skorzystamy. Strategia jest otwartą książką. Po to wpisywanych jest więcej zadań, aby mieć 

szersze możliwości wyboru przy sprzyjających możliwościach pozyskania środków. Na 

pewno nie będzie to realizowane ze środków własnych. Zgłosiła się grupa młodych ludzi 

szukająca po łąkach i lasach różnych rzeczy. Są zarejestrowani – proszą o jakąś salę, 

ponieważ chcieliby znaleziska ludziom pokazać. Dobry byłby park, gdzie można byłoby 

utworzyć izbę. 

- Pan radny Sęktas J. – wskazał na potrzebę koszenia poboczy przy drogach powiatowych 

w Trojanowie i Guzewie. Zarastają też znaki drogowe. 

- Pan radny Kulesza - zwrócił się z pytaniem dotyczącym drogi w Borkach. Miała być nowa 

nakładka, a odkładane jest od 3 lat. 

- Pan sołtys Sęktas J. – interesują go: droga nad łąkami przy lesie, usuwanie korzenie po 

drzewach oraz spięcie drogi do Topora i droga w „proseskim lesie”, od Porzewnicy do 

krzyża. 

- Pan Burmistrz – zaproponował, że jeśli pan sołtys usunie trawę przy przystanku, 

a zapowiada, że wykona ok. 200 m drogi. Jest wiele spraw w sołectwach, które go niepokoją. 

Raz na 2 lata należałoby opryskać kostkę. Podziękowania dla tych, gdzie jest zadbane. To 

wszystko ma wglądać. Będzie z tego rozliczał. Przy najbliższym podziale funduszu 

sołeckiego należy zabezpieczyć środki na tego typu prace. 

- Pani sołtys Ptak – prosi o położenie „trochę kostki” pod altanką. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że trzeba kostkę położyć od wyjścia na szerokość 2 m, do ściany 

altanki i połączyć z wejściem głównym. Może uda się to zrealizować w ramach jakichś 

oszczędności. Trzeba zrobić tak, aby nie poprawiać. 

- Pan sołtys Zalewski – poprosił o dosypanie pobocza na odcinku drogi od stawów do Małej 

Wsi. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że trzeba uzupełnić. Jeśli droga nie jest równa, woda tworzy 

zastoiska. Dół na zakręcie został zasypany. W momencie urastania trawy, woda nie spływa na 

pobocza. 

- Pan Zalewski – kiedy planowane jest koszenie trawy na poboczach? 

- Pan dyrektor Konopka – poinformował, że od dzisiaj. 

- Pani sołtys Kosińska – stwierdziła, że w sołectwie pozostały słupy telefoniczne po 

telefonach stacjonarnych, a ma być układany chodnik. Pan Górski (poprzedni sołtys) twierdzi, 

że są to słupy niczyje. Telekomunikacja nie chciała tego zabrać. 
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- Pan Burmistrz – poinformował, że uzgodnione to zostanie z Orange. Nawet, jeśli 

mieszkańcy zrezygnowali z telefonu stacjonarnego, linie pozostają. Naprawiają je, jeśli mają 

zgłoszenia. 

- Pani sołtys Kosińska – poinformowała o potrzebie naprawy ogrodzenia na placu zabaw. 

Przęsła są zdemontowane i za krótkie  do słupków. Składała pismo w sprawie wiaty 

z zapleczem gospodarczym. Czy jest szansa realizacji w roku bieżącym? 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że ogrodzenie było zrobione i wszystko było w porządku. Nie 

wie, dlaczego znowu jest problem. Może spinki zostały uszkodzone. Jest czas na zgłaszanie 

wniosków do budżetu. Może należałoby sprawę wiaty uwzględnić przy podziale funduszu 

sołeckiego. Sytuacja budżetu jest dobra, ale w roku bieżącym środki zostały już 

rozdysponowane. 

- Pan radny Szeląg – dokąd sięga sieć bloków? 

- Pan Burmistrz - poinformował, że jest to prywatna działka. Mamy 6 m pas po południowej 

stronie do przejścia do naszego parku im. Piotra Starosty. _____________ chce urządzić teren 

zielony po stronie północnej. Zbuduje most na rzece i dojazd do osiedla będzie od strony 

południowej (ul. Sportową). Droga istniejąca jest przeznaczona jedynie do celów 

przeciwpożarowych. 

- Pan radny Szeląg – co z budynkiem po szkole w Lipinach. Były zabezpieczone pieniądze na 

realizację domu seniora. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że czekamy na program. Nie ma zakończonej części 

konstrukcyjnej i instalacji. Była rozmowa z Urzędem Wojewódzkim, podczas której 

poinformował o planach, w tym urządzenia mieszkań socjalnych. Usłyszał, że nowy budynek 

powinien postawić w odległości 100 m od istniejącego budynku, ponieważ może usłyszeć 

zarzut podwójnego finansowania.. Chce zbudować część socjalną ze środków własnych. 

Wybiera się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, aby temat 

przedyskutować. Chce znać zasady finansowania nowego programu. Na razie tematu nie 

kontynuujemy dopóki nie będzie jasnych warunków. W momencie pozyskania informacji 

kończymy projekt i występujemy o pozwolenie na budowę. Propozycja Urzędu 

Wojewódzkiego niszczy ideę tego przedsięwzięcia.. 

- Pan radny Szeląg – chcielibyśmy, aby nasze pomysły były najlepsze. Czy można byłoby 

wrzucić konta e-mail radnych na stronę? Ponadto zwrócił się z pytaniem dotyczącym 

samochodu stojącego w Rudce. 

- Pan radny Wańko – jak długo miałby funkcjonować dom dziennego pobytu? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że 8 godzin, ale może być też dłużej. Sprawę samochodu 

zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Adresy e-mail radnych zostaną umieszczone na 

stronie internetowej. 

Pan Przewodniczący odczytał pismo-wezwanie mieszkańców do wykupu działki pod ulicą. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że temat naszych relacji jest długi. Cały czas prowadzone są 

rozmowy. W piśmie jest kilka nieprawdziwych informacji. Ulica składa się z dwóch pasków. 

Nie jest wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a to oznacza, 

że nie musimy jej wykupywać. Nigdy nie przyrzekał wykupu działki. Kanał mógł pójść ul. 
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Południową, ale chcieli żeby im teren uzbroić, bo chcą dzielić działki. Jest tam wodociąg 

i kanalizacja. Została podjęta uchwała o przejęciu ulicy. Sprzedając działkę ustala się do niej 

dojazd. Wzięli pieniądze za drogę a teraz żądają wykupu. Zrobiliśmy wycenę i się okazuje, że 

jest tam użytek rolny III klasy. Wyłączenie z produkcji rolnej to koszt 15 tys. zł. Wysłane 

zostało zapytanie, czy zmienione zostało przeznaczenie gruntów. Okazuje się, że nie. W tej 

sytuacji albo zmniejszamy kwotę odszkodowania i my składamy wniosek o wyłączenie, albo 

zrobią to dotychczasowi właściciele. Podobnie jest z ul. Miodową. Jeśli „straszą” to poprosi 

o anulowanie tamtej uchwały. Na chwilę obecną jest to prywatna ulica. Została wyceniona na 

kwotę 46 tys. zł. Do czasu sporządzenia aktu notarialnego wszystko ma być „wyczyszczone”. 

Brak jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do osób trzecich. 

- Pan radny Szeląg – jakiś błąd przy wycenie. 

 - Pan Burmistrz – poinformował, że po podjęciu uchwały sporządzona była wycena, ale 

pracownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej stwierdził, że działka zawiera grunty 

rolne. Wyłączenie jest zrobione „na dziko”. Podejrzewa, że będą roszczenia dotyczące 

wysokości odszkodowania. Właściciele mogą powiedzieć, że powinna być 2-3 krotnie 

wyższe. 

- Pan radny Kulesza – uważa, że właściciele powinni sami to załatwić. Czy służebności nie 

mogą nam przekazać? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że to ich sprawa. Nie wie dokładnie, ale przypuszcza, że 

właściciele działek korzystają z drogi na zasadzie służebności. Możemy jeszcze naliczyć 

opłatę adiacencką – wzrost wartości działki w związku z wbudowaniem infrastruktury. Tam 

nie było zgody warunkowej na kolektor. Było oświadczenie o wyrażeniu zgody wraz ze 

skanem wykonanego projektu. Chce realizować uchwałę Rady. Pójdzie pismo o decyzję wraz 

z potwierdzeniem wpłaty. 

- Pan radny Szeląg – gdyby była podana wartość nie mogliby nic. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że uchwała jest tylko intencją. 

- Pan Przewodniczący – poinformował, że wpłynęła skarga przekazana za pośrednictwem 

Wojewody. Skarżący zmarł. Co możemy zrobić? 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że dotychczasowe skargi zostały zakończone. Teraz dołączone 

zostały 2 zdjęcia worków, które rzekomo nie zostały odebrane. Zapytałby, dlaczego skarżący 

nie zadzwonił i nie poinformował o tym fakcie. 

- Pan mec. Głusek – stwierdził, że Rada nie jest poinformowana oficjalnie. Najlepiej byłoby 

posiadać akt zgonu. Najprawdopodobniej pan Przewodniczący przedstawi rozwiązanie na 

następnej sesji. 

Ad. 23 Zamknięcie sesji 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Przewodniczący dokonał zamknięcia VII 

zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mrozach. 

Sesja trwała do godz. 1810. 
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