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Protokół nr X/2019 

z przebiegu sesji Rady Gminy Mrozy 

z dnia 30-08-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 12:29) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady miasta – 15 radnych.  

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

 

W sesji udział wzięli: 

- 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. prowadzący obsługę prawną Urzędu 

- Pani Marianna Bogusz  - Dyrektor Zespołu Szkół w Mrozach 

- Pani Renata Kuligowska   - dotychczasowa Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 

1 w Mrozach 

- Pan Wojciech Rastawicki  - nowo wybrany Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 

1 w Mrozach 

- Pani Ewa Reda   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeruzalu 

- Pani Małgorzata Ptaszyńska - dotychczasowa Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Grodzisku 

- Pani Aneta Ewa Gontarska  - nowo wybrana Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Grodzisku 

- Pan Stanisław Konopka  - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach 

- Pan Henryk Księżopolski  - radny Rady Powiatu Mińskiego 

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

  

Protokołowano – zgodnie z porządkiem obrad. 

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

radnych, osoby biorące udział w sesji, po czym stwierdził, że jest kworum niezbędne do 

podejmowania uchwał. 

Sprawdzenie obecności 

Nazwisko i imię Statut 

Broda Jan TAK 

Kulesza Mirosław TAK 

Mateusz Kazimierski NIE 
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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 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

 

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, a wobec braku wniosków 

o zmianę, poprosił o przegłosowanie jego przyjęcia. 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 

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  
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Ad. 3 Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym 

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

w okresie międzysesyjnym została Państwu radnym przekazana (stanowi zał. Nr 3 do 

protokołu). W uzupełnieniu pan Burmistrz stwierdził, że był to okres pracowity  w obszarze 

inwestycji oraz zmian kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Uchwały są na bieżąco 

realizowane. Jeśli chodzi o podpisane zarządzenia – najwięcej dotyczyło komisji 

konkursowych, zatwierdzania wyników konkursów oraz powoływania kierowników jednostek. 

Na bieżąco realizowane są zawarte umowy na inwestycje, są również  podpisywane umowy na 

wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Mało czasu było na wykonywanie remontów 

w szkołach. Wykonane zostały nowe nakładki asfaltowe na drogach. Poinformował o innych 

pracach wykonywanych w okresie międzysesyjnym.  

Ad. 4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2018/2019. Omówienie wyników sprawdzianów i egzaminów 

 

Pan Burmistrz poinformował, że okres wakacji był czasem do realizacji zadań oświatowych. 

Na koniec roku szkolnego ogłoszone zostały konkursy na dyrektorów do wszystkich placówek 

szkolnych. Różnie się działo, niektóre konkursy nie wskazały kandydata na dyrektora. Z uwagi 

na rozstrzygnięcia konkursów i brak kandydatów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 

dyrektorzy zostali powołani za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Pan Marek Rudka - Przewodniczący Rady wraz z panem Dariuszem Jaszczukiem – 

Burmistrzem Mrozów złożyli podziękowania kończącym pracę na stanowisku dyrektora – pani 

Renacie Kuligowskiej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrozach oraz pani Małgorzacie 

Ptaszyńskiej w Szkole Podstawowej w Grodzisku. Następnie pan Burmistrz wręczył 

zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektorom, którzy od nowego roku szkolnego 

rozpoczynają nową kadencję: Pani Anecie Gontarskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

w Grodzisku, pani Mariannie Bogusz - dyrektorowi Zespołu Szkół w Mrozach i panu 

Wojciechowi Rastawickiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach. Pan 

Burmistrz poinformował także, że stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeruzalu pełni 

pani Ewa Reda. 

 Z dniem 31 sierpnia nastąpiła również zmiana na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. W związku z odejściem na emeryturę pani Małgorzaty Wierzbickiej, 

w wyniku postępowania konkursowego, nowym Kierownikiem Ośrodka od września zostanie 

pani Justyna Adamiec, dotychczasowa kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Mrozach. Następnie zaproponował, aby zebrani wysłuchali informacji dyrektorów oraz 

prezentacji dotyczącej wyników sprawdzianów i egzaminów. 

Informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych przez Zespół Szkół w Mrozach omówiła 

Dyrektor – pani Marianna Bogusz. Informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu. 
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Informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrozach 

omówiła Dyrektor – pani Renata Kuligowska. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

Informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych przez Szkołę Podstawową w Jeruzalu 

omówiła Dyrektor – pani Ewa Reda. Informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

Informacje dotyczącą realizacji zadań oświatowych przez Szkołę Podstawową w Grodzisku 

omówiła Dyrektor pani Małgorzata Ptaszyńska. Informacja stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

Informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych przez Gminne Przedszkole w Mrozach 

omówiła Dyrektor pani Alicja Jaszczołt. Informacja stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

Pan Przewodniczący podziękował dyrektorom placówek oświatowych za przedstawienie 

informacji.  

Prezentację dotyczącą realizacji zadań oświatowych w Gminie Mrozy wraz z wynikami 

sprawdzianów i egzaminów przedstawiła pani Luiza Kowalczyk – Zastępca Burmistrza. 

Wydruk stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

- Pan radny Wańko – chciałby się pochylić nad marzeniami pani dyrektor, że w końcu dojdzie 

do powstania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodzisku, ogrodzenia terenu 

wokół szkoły oraz korekty zakrętu. Jako mieszkaniec, praktycznie sąsiad szkoły widzi co się 

dzieje i jak się dzieje. Przychyla się do marzeń pani dyrektor. Nasilają się akcje sex-edukatorów 

w Polsce i szkołach. Jest to problem bardzo poważny, ogólnokrajowy. Czy byli jacyś u pana 

Burmistrza i u dyrektorów szkół? 

- Pan radny Szeląg – odnośnie dzieci z niepełnoprawnością ruchową lub intelektualną – 

obowiązki realizacji określonej liczby zajęć wskazane są w orzeczeniach. Pieniądze 

w przypadku niepełnosprawności są inne niż dla dzieci zdrowych. Jest obowiązek zatrudnienia 

takich specjalistów jacy zostali wskazani w orzeczeniach. 

- Pani Zastępca Burmistrza- poinformowała, że jest to uzależnione od stopnia 

niepełnosprawności. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że edukacja seksualna zaczyna być włączana do polityki i staje 

się powodem starć politycznych, co nie pozwala spokojnie pracować. U niego nikogo nie było. 

Są programy nauczania i trzeba zdać się na mądrość, wyczucie i wiedzę dyrektorów 

i nauczycieli, którzy powinni z umiarem podchodzić do tych treści. Szkoda, że wchodząc 

w sprawy dorosłych włącza się w to dzieci zabierając je np. na protesty. Czasami treści nie są 

dostosowane do wieku dzieci. Głosząc tego typu hasła tylko tej edukacji szkodzą. Próbuje się 

manipulować na różne sposoby. Nie można wdrażać reform, które są kompletnie 

nieprzygotowane. Podręczniki powinny być opracowywane przez odpowiednie gremia. Mogą 

pominąć politykę. Odnośnie wysokości środków – zależy to od WAG. Dla zwyczajnych dzieci 

dotacja wynosi w granicach 11 tys. zł, w przypadku głębokich dysfunkcji może to być nawet 

60 tys. zł. Na podstawie informacji zawartych w Systemie Informacji Oświatowych jest nam 

naliczana subwencja. Wszystkie orzeczenia otrzymywane przez uczniów są realizowane, 

szanujemy prawo w tym zakresie. Prawo oświatowe jest niesamowicie rozbudowane. Czasami 

dodatkowe obowiązki wynikające z orzeczeń są umieszczane w widełkach „od – do”. 

Podsumowując informacje i prezentację stwierdził, że mogą one pokazać one stan edukacji 

w gminie. W wynikach jest jeszcze dużo do zrobienia, aby plasować się na wyższych 
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miejscach. Aby ocenić trzeba byłoby dokonać oceny potencjału intelektualnego uczniów.  

Przyjmując uczniów ze średnią 3,5 - 4 trudno się równać ze szkołą, gdzie średnia naboru jest 

od 4,5. Jest wolne prawo wyboru szkoły. Trzeba systematycznie prowadzić analizy, 

dyskutować ze specjalistami i szukać rozwiązań.  Nie oszczędzamy na dzieciach. Podjęliśmy 

próbę stworzenia jak najlepszych warunków. Mieliśmy milionowe granty na zajęcia dodatkowe 

w naszych placówkach. Średnia liczba uczniów w oddziałach oscyluje w granicach 20. 

W większych ośrodkach jest to nawet 30. Stworzyliśmy bardzo dobre warunki, reszta jest po 

stronie kadry pedagogicznej, kwestia tworzenia klas integracyjnych, nie przeludniania 

poszczególnych placówek. Nie ma sytuacji, aby była jakaś oszczędność na orzeczeniach 

i opiniach. 

Podziękował dyrektorom za pracę w minionym roku szkolnym. Stwierdził, że świat zewnętrzny 

zaczyna wnikać do szkół. Poinformował, że pani Dyrektor Reda też miała dylemat, czy 

pracować na stanowisku w kolejnych latach. Ma powierzone pełnienie obowiązków na 

kolejnych 5 lat. 

Ad. 5 Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że w okresie wakacji miał być remont kuchni 

w Szkole Podstawowej w Jeruzalu i Gminnym Przedszkolu w Mrozach. Złożyliśmy wnioski 

o dofinansowanie, a środki otrzymał tylko Zespół Szkół w Mrozach. W roku przyszłym złożony 

zostanie wniosek dla szkoły w Jeruzalu. Gminne Przedszkole jest po kompleksowym remoncie. 

Pozostało powiększenie kuchni oraz montaż nowych urządzeń na plac zabaw. W dniu 

dzisiejszym kończona jest instalacja nowych balustrad w Szkole Podstawowej w Mrozach. 

Układana jest wykładzina na korytarzach.  Wykonawca deklaruje zakończenie prac do 10 

września br. Do wykonania pozostaje jeszcze remont kominów i starej części szkoły. Ta część 

szkoły była remontowana 10-12 lat temu, ale trzeba powrócić i zrobić szereg istotnych zmian. 

W Zespole Szkół w Mrozach zakończony został remont kuchni i zaplecza. Można uznać, że 

obiekt został wyremontowany.  

W Szkole Podstawowej w Jeruzalu chcemy w następne wakacje zrobić przebudowę kuchni. 

W przypadku Przedszkola wykonawca poinformował, że nie wyrobi się z pracami w ciągu 

miesiąca, w związku z czym, na okres jednego miesiąca Przedszkole zostanie przeniesione do 

budynku Szkoły Podstawowej w Mrozach. 

Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową w Grodzisku, do 15 września ma się pojawić kompletna 

dokumentacja  hali sportowej. Ma nadzieję na rozpoczęcie jej budowy w przyszłym roku. Jest 

to jedyna szkoła, która hali sportowej nie posiada. 

Wszystkie placówki są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Następnie pan Przewodniczący ogłosił 15. minutową przerwę w obradach. 

Wznawiając obrady po przerwie stwierdził, że w kolejnych punktach porządku obrad jest 

podejmowanie uchwał. 
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Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 

2019 

Pan Burmistrz – poinformował, że uchwała była szczegółowo omawiana na posiedzeniach 

Komisji. Budżet pozostaje w niezmienionej konstrukcji z nadwyżką 6 tys. zł. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Została przyjęta przy 

jednym głosie wstrzymujących 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 X/98/2019 stanowi zał. nr 10 do protokołu 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2028 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Została przyjęta przy 

jednym głosie wstrzymujących się. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 
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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 X/99/2019 stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Mrozy do projektu pod nazwą "Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy" 

Pan Burmistrz – poinformował, że uchwała dotyczy pozyskania środków na zajęcia 

pozalekcyjne. Zorganizowanych zostanie dużo atrakcyjnych zajęć. 

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 
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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 X/100/2019 stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Mrozy do projektu pod nazwą "Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Mrozach" 

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 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Szeląg Mariusz ZA 
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Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr X/101/2019 stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

gruntowej w Płomieńcu 

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 

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% 
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WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr X/102/2019 stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków 

- Pan Burmistrz – poinformował, że jest wystąpienie pani Sołtys z Jeruzala o usytuowanie 

przystanku przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej ze Żwirową (droga z Płomieńca w kierunku 

Kołacza). Jest szansa, aby uczniowie z kolonii Jeruzala mogli dojeżdżać do szkoły autobusem. 

Jest to usługa ponadstandardowa, ponieważ mamy obowiązek dowożenia dzieci młodszych od 

3 km i starszych (od klasy V) od 4 km. Jeśli po trasie jeżdżą autobusy to nie przestrzegamy tego 

zapisu. Od poniedziałku uczniowie będą dowożeni tą trasą. 

- Pan radny Sęktas J. – czy jest już rozkład jazdy autobusów szkolnych? 

- Pani Zastępca Burmistrza – poinformowała, że będzie wywieszony po modyfikacji. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że w rozkładzie brak jest „spięcia” kursów dla licealistów do 

Zespołu Szkół z południowej części gminy na godz. 8:00. Proponowany rozkład jest nie do 

zaakceptowania. Mieliśmy to już domówione w poprzednim roku szkolnym, ale na dowozy 

weszła nowa firma. 

- Pani Zastępca Burmistrza – poinformowała, że jest to już uwzględnione w kursach porannych 

i popołudniowych. 

- Pani radna Rudnik – zwróciła się z pytaniem, gdzie można zakupić bilety? 

- Pani Zastępca Burmistrza – poinformowała, że u kierowcy, który przyjmuje pieniądze i na 

drugi dzień przywozi bilet. 

- Pan radny Szeląg – stwierdził, że 2-3 osoby z Bork dojeżdżają do Mińska Mazowieckiego. 

- Pan Kulesza – potwierdził potrzebę funkcjonowania kursów o godz. 6 i około 15:20. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że autobus firmy Rapit będzie z Bork odjeżdżał  o 6:35 do Mińska 

Mazowieckiego. Myśli, że wydłużenie trasy jest realne. Sądzi, że z Małej Wsi być może zajdzie 

potrzeba dojścia czy dojechania do Kuflewa i przesiadki. Uczniowie z Małej Wsi są dowożeni 

do Jeruzala. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Została przyjęta 

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 X/103/2019 stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 12 Przyjęcie protokołu Nr IX/19 z sesji Rady z dnia 9 lipca 2019 r. 

Protokół był wyłożony do wglądu. Do jego treści uwag nie wnoszono. Przyjęty został przy 

jednym glosie wstrzymującym 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 
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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. 13 Sprawy różne 

Pan Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią informacji Burmistrza o przystąpieniu do 

sporządzania projektu budżetu gminy na rok 2020. Powyższe zostało opublikowane również na 

stronie internetowej gminy. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że w dniu jutrzejszym na stadionie odbędą się powiatowe 

zawody pożarniczo - sportowe . Zaprasza wszystkich zainteresowanych od godz. 9:30. Gminę 

Mrozy reprezentuje OSP Łukówiec. Jednostka OSP Mrozy zrezygnowała z możliwości udziału 

w zawodach. 

Wszyscy radni otrzymali również zaproszenia na obchody100-lecia powstania jednostki OSP 

Jeruzal w dniu 8 września o godz. 12. 

Dla uczczenia poległych o wolność Ojczyzny, 1 września, w 80. Rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej, odbędzie się uroczystość dla upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń, na 

którą serdecznie zapraszamy mieszkańców.  

O godz. 11.45 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Mrozach w intencji Żołnierzy 

Września 1939 roku; 

Po Mszy świętej  złożenie wiązanek i kwiatów na Mogiłach Poległych Żołnierzy  na cmentarzu 

parafialnym w Mrozach.  

O godz. 14:00 planowana jest wycieczka „ŚLADAMI PAMIĘCI O OFIARACH 

I BOHATERACH II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Gminne Centrum Kultury informuje, że miejsca 

są już zarezerwowane, ale jeśli będą chętni, wycieczka zostanie powtórzona. Będą odwiedzane 

miejsca i mogiły, czasami położone w lasach 

Rozpoczęta została wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe od Woli Paprotniej 

i Kruków. W następnej kolejności będzie wykonywana na terenie Mrozów i w pozostałych 

sołectwach. Na sesjach i zebraniach były wnioski o dołożenie lamp. Prace te zostaną wykonane 

później, ponieważ  założenie wysięgnika na słupach będzie wymagało  wyłączenia energii na 

linii. 
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Kolejna sprawa – jest dyskusja na forum związana z przejazdem kolejowym. Problem powstał, 

ponieważ rogatki się zamykają ciągle z uwagi na modernizację linii do Lublina. Jest już 

zatwierdzona koncepcja ronda, która zawiera baj-pas z przejazdem w kierunku Kuflewa. Będą  

bezpośrednie pasy kierujące ruch do Biedronki, Dino i Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Budowa ronda nastąpi wiosną przyszłego roku. Osoby jadące na wprost nie będą mieć 

utrudnień. Powiększyliśmy teren, w związku z czym rondo będzie dosyć duże. Nie będzie 

zatamowania ruchu w związku ze skrętem w lewo. Do końca stycznia uzyskamy pozwolenie 

na budowę. Zakazu skrętu w lewo nie możemy wprowadzić, ponieważ trzeba byłoby 

zabezpieczyć miejsce na zawracanie, co dodatkowo zwiększyłoby korek w okolicach 

przejazdu. 

Odnośnie wiaduktu – w poniedziałek koncepcja zostanie udostępniona na stronie internetowej 

gminy. Jak wygląda możliwość budowy? Sprawa jest w sądzie, gdzie chcemy dochodzić 

swoich spraw. Rozprawa ugodowa nie dała rezultatu. Nie jest to zadanie na możliwości 

finansowe gminy Mrozy. 

Ktoś pyta – kto pozwolił budować tutaj sklep? Jak można zabronić, jeśli jest to zgodne z planem 

zagospodarowania przestrzennego.  Przed podjęciem decyzji o lokalizacji sklepu badany jest 

potencjał miejscowości. Musimy w tej strefie publicznej nadążać z tworzeniem układów 

komunikacyjnych, które pozwolą uniknąć korków Myśli, że rondo rozwiąże problem na 2-3 

lata. Jest to czas, w którym powinien powstać wiadukt. W przypadku, gdyby wyrok sądu był 

dla gminy niekorzystny, należałoby odłożyć realizację innych planowanych inwestycji na 

3 lata, a całe wolne środki przeznaczyć na budowę wiaduktu. 

- Pan radny Szeląg – zwrócił się z pytaniem dotyczącym przejazdu w Grodzisku? 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że tu jest stacja, rozjazdy i pociągi przejeżdżają tutaj przy 

ograniczonej szybkości. W Grodzisku są w pełnym biegu i załączane są rogatki. 

- Pan radny Wańko – stwierdził, że były spotkania z mieszkańcami w styczniu i lipcu przy 

podziale funduszu sołeckiego i były tematy przeniesienia placu zabaw. Wakacje minęły, ale 

może jeszcze uda się coś zrobić. Firma budująca kanalizację zajęła ten plac. Od 3 lat oczekują 

na kompleksowe zadaszenia stojaków rowerowych oraz monitoring przy stacji. 

- Pan Przewodniczący – osobiście radziły zbierać pieniądze na halę sportową. 

- Pan radny Sęktas J. – zwrócił się z pytaniem dotyczącym przycięcia zakrzaczeń na drodze do 

Małej Wsi, które wchodzą już w jezdnię, drodze do ________ oraz dosypanie żwiru na drogę 

w polach na początku Trojanowa. 

- Pani radna Sekular M. –  podziękowała za asfalt na ul. Prostej. Czy chodnik od  Zespołu Szkół 

do placu zabaw zostanie przedłużony do ul. Tartacznej? 

- Pani radna Skorys -  podziękowała za asfalt na ul. 3 Maja. 

- Pan radny Szeląg – zwrócił się z pytaniem dotyczącym usunięcia samochodu stojącego 

w Rudce. 

- Pani radna Rudnik – mieszkaniec pytał o wykonywane pomiary geodezyjne. Nie była w stanie 

udzielić odpowiedzi. 



14 

 

- Pan radny Kulesza – zwrócił się z pytaniem dotyczącym ułożenia kostki przed garażem 

w Borkach. 

- Pan sołtys Rutkowski – poinformował o pouszkadzanych znakach drogowych w Grodzisku. 

Wskazał na potrzebę usunięcia zakrzaczeń na łuku drogi po prawej stronie przy sklepie. 

- Pani sołtys Ptak – czy pan Burmistrz widział ławki i stół w Rudce? Proszą jeszcze o kostkę. 

- Pan sołtys Sęktas J. – co będzie z drogą za lasem przy łąkach? Miało być wykonane 

w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego, ale niewiele zostało wykonane. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że plac zabaw w Grodzisku w momencie rozpoczęcia budowy 

hali sportowej zostanie przeniesiony, ale jeszcze nie teraz, ponieważ nie ma zejścia. Dzieci 

musiałby korzystać z nierównych schodów. Nie ma problemu z tym, że firma ma tam bazę. 

Jeśli chodzi o wiaty – muszą być postawione również na worki z odpadami. Teren będzie 

inaczej zagospodarowany niż w chwili obecnej, przy starej części szkoły jak przy Szkole 

Podstawowej w Mrozach. Nie wie, co z monitoringiem przy stacji. Było wystąpienie do Kolei, 

aby wybudowali monitoring na peronach i połączyli z monitoringiem i rejestratorem przy 

Nastawni w Mrozach. Wycinkę zakrzaczeń na drodze Trojanów –Mała Wieś zapisał. Nie wie, 

czy się uda - sprawdzi i odpowie. Chodnik przy Zespole Szkół będzie przedłużony aż do ul. 

Tartacznej, ale nie w roku bieżącym. Na końcu chodnika ustawiony zostanie słupek 

uniemożliwiający wjazd samochodem. Kostka w Rudce zostanie położona do końca września 

br., podobnie w Borkach. Uszkodzenie znaków drogowych w Grodzisku zgłaszał telefonicznie, 

teraz wyśle pismo. Odnośnie drogi w Porzewnicy – zlecenie „pójdzie” do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej.  Geodeta prowadzi prace związane z poszerzeniem ul. Wspólnej aż do ul. 

Chabrowej. Nastąpi wykup 6 m pasa gruntu. Budowa ulicy planowana jest na odcinku do ul. 

Św. Teresy w roku przyszłym. Ponadto planowana jest również budowa ul. Alternatywy 

i Złotej. 

 

Ad. 14 Zamknięcie sesji 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Przewodniczący zamknął X zwyczajną sesję 

Rady Miejskiej. 

Sesja trwała do godz. 1620. 

 

Protokołowała: S. Sekular     Przewodniczący Rady 

    Insp. ds. obsł. RM         mgr Marek Rudka 


