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Protokół nr XI/2019 

z przebiegu sesji Rady Gminy Mrozy 

z dnia 27-09-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 13:00) 
 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady miasta – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło – 12 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 Justyna Adamiec  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mrozach 

- 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 XI 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 

Osińska Henryka NIE 

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 NIE 

Szeląg Mariusz TAK 

Wańko Wojciech TAK 

Zawadzki Mariusz TAK 
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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 

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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz 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. 
 

Szczegółowa informacja została przekazana radnym (stanowi zał. nr 3 do protokołu).  

Pan Burmistrz – poinformował, że uchwały realizowane są na bieżąco. Podpisane w okresie 

międzysesyjnym zarządzenia dotyczyły głównie zmian w budżecie gminy. Jeśli chodzi 

o pozostałą działalność w okresie międzysesyjnym, mamy bardzo dużo frontów 

inwestycyjnych, zgodnych z planem na 2019 rok. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie 

koordynacyjne związane z robotami kanalizacyjnymi i rozliczeniami. Realizacja jest wyższa 

niż planowana. Środki przekazywane są zaliczkowo na bieżąco.  Wykonywane są również 

zadania z udziałem funduszu sołeckiego. Nowe sprawy to między innymi ogłoszenie przetargu 

na budowę dróg. Zrealizowane będzie prawie 10,5 km nakładek asfaltowych do czerwca 2020 

roku. Część z nich jest możliwa do wykonania jeszcze w roku bieżącym. Rozpoczęte zostały 

już prace na drodze Płomieniec – Borki. 

Wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o pisemną zgodę, ponieważ 

zaczęły napływać niepokojące wieści dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę 

kanalizacji. Po przetargach mamy oszczędność w wysokości 5,5 mln zł i chcemy ją przeznaczyć 

na rozbudowę oczyszczalni ścieków, zakup nowego samochodu asenizacyjnego oraz budowę 

dodatkowych sieci. Myślimy o budowie sieci kanalizacyjnej w kolejnych sołectwach i musimy 
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powiększyć przepustowość oczyszczalni ścieków o co najmniej 500 m3 . W roku ubiegłym były 

deklaracje, że zaoszczędzone środki możemy przeznaczyć na inne zadania związane z ochroną 

środowiska. Teraz się okazuje, że jest tendencja do żądania zwrotu z uwagi na to, że 

w niektórych gminach wyniki przetargu były wyższe niż zakładano.  Odbył już rozmowę 

z przedstawicielami Funduszu i ma nadzieję, że argumenty zostaną przyjęte. Aglomeracja 

zamyka się jeśli chodzi o zagęszczenie przyłączy. Liczba RLM (liczba przyłączy dla jednostki 

sieci, co w naszym przypadku oznacza 80 z uwagi na obszar Natura 2000) jest odpowiednia. 

Pieniędzy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie można było przeznaczyć 

dla innych sołectw poza aglomeracją. Po zakończeniu obecnie realizowanych zadań przybędzie 

ponad 800 przyłączy. Przy spełnieniu warunków może udałoby się jeszcze włączyć do 

aglomeracji dodatkowo 1-2 sołectwa. 

Następnie poinformował, że Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, jako organ I instancji 

wydał wyrok w jego sprawie karnej o umorzeniu postępowania prowadzonego na wniosek 

Prokuratury po skargach stowarzyszenia z Lipin. Umorzenie nie daje satysfakcji. Nie widzi 

tutaj swojej winy. 

Sąd stwierdził, że były jakieś naruszenia, ale nie skutkujące tym, żeby nałożyć karę z tego 

tytułu. Chciał mieć wyrok uniewinniający. Dziwne są  niektóre części uzasadnienia. Nie widzi 

żadnej winy w tym, co było robione. Tu padło mnóstwo argumentów faktów. Zostały one 

przedstawione przed sądem. Sposób uzasadnienia wyroku – przyjmuje go, ale się z nim 

absolutnie nie zgadza w każdym punkcie tego uzasadnienia. Dziwi się, że niektóre części 

uzasadnienia były takie. Ma możliwość wniesienia apelacji i skorzysta z niej. Chce wyroku 

uniewinniającego. W tym momencie obciążają go koszty postępowania sądowego, ale 

w uzasadnieniu  jest jeszcze zapis, że powinien przeprosić Stowarzyszenie. Ileś decyzji 

administracyjnych nie wykonanych, ileś wyroków sądowych niewykonanych przez 

stowarzyszenie a ze strony Burmistrza wszystko zostało wykonane. Wykazane przed sądem 

kpienie z ludzi, prawa, instytucji i w tym momencie pada, aby Burmistrz przeprosił 

stowarzyszenie Jest to rozstrzygnięcie „salomonowe”, nie dające satysfakcji. O akcie 

oskarżenia to dowiedział się najpierw z portalu internetowego, ulicy, a nie formalnego 

zawiadomienia przez Sąd. Wszyscy pytali o tę sprawę. Wyrok nie ma konsekwencji dla niego 

osobiście. Był spór cywilny, nawet po wyroku  sądu w Siedlcach nakazującym wypłatę 

stowarzyszeniu,  stowarzyszenie tych pieniędzy nie rozliczyło. Jest tam poziom ignorancji 

prawa i ludzi. Sprawa jest mocno związana z gminą i pełnioną funkcją, dlatego zechciał o tym 

poinformować. Dzisiaj prawomocne orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

nakazuje zwrot tych pieniędzy. 

- Pan radny Wańko – poinformował, że słuchając wypowiedzi pana Burmistrza nasunęła mu 

się myśl – jest wyrok umarzający, ale jednak stowarzyszenie musi gminie zapłacić. Ile? Czy 

stowarzyszenie lub Urząd mogą się odwoływać?   

- Pan Burmistrz – stwierdził, że nie chce w tej chwili wchodzić w dwa postępowania karne, 

które toczą się przeciwko władzom stowarzyszenia, a zwłaszcza pani prezes.  Jedno dotyczy 

unikania służb komorniczych i działania na szkodę gminy. Kosztowało nas to 108 tys. zł, 

którymi nie dysponował komornik, a prezes wskazała zupełnie nowe konto do przelewu. 

Komornik był powiadomiony o zamiarze przekazania pieniędzy na to konto i był jedynym 

podmiotem uprawnionym do dysponowania tymi pieniędzmi. Komornik skarbowy nie zrobił 

zajęcia i tutaj jest kolejna historia. Brak odpowiedniej decyzji też było działaniem na szkodę 
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gminy, W tej sprawie było zawiadomienie, a pani Naczelnik Urzędu Skarbowego złożyła 

zawiadomienie do Prokuratury. Prokuratura umorzyła postępowanie po tygodniu od jego 

przesłuchania. W tej sprawie złożone zostało zażalenie do Sądu Rejonowego, który uchylił 

postanowienie i przekazał do powtórnego rozpatrzenia wskazując, na jakie rzeczy Prokurator 

powinien zwrócić uwagę procedując po raz kolejny całą sprawę. 

Powiadomiony został przez trzech byłych członków stowarzyszenia, że nadal oficjalnie 

figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym mimo, że niczego nie podpisywali. Wystąpiły, aby 

gmina zajęła stanowisko. Wobec natłoku informacji złożył zawiadomienie do Prokuratury 

o zaistniałej sytuacji. Mogło się okazać, że wnioski o środki i ich pobieranie były bezprawne, 

ponieważ od 2007 r. stowarzyszenie mogło działać nielegalnie. Gdyby tak się stało straty gminy 

poszłyby w milionowe kwoty. Jest to wszystko w toku. 

Na chwilę obecną są prawomocne wyroki na kwotę około 307 tys. zł. Egzekucję powinien 

prowadzić dla nas Urząd Skarbowy, który ściąga należność lub wydaje tytuł nieściągalności. 

Dopiero potem może tę sprawę pominąć. Niedochodzenie należności na rzecz gminy jest 

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jest też prowadzona egzekucja ZUS 

w stosunku do tych osób z tytułu zaległości z ich osobistego majątku na ponad 200 tys. zł. 

Wszyscy z zarządu odpowiadają solidarnie w tej sprawie. Jest to temat do zbadania przez 

Policję i Prokuraturę. 

- Pani radna Skorys – czy są protokoły z posiedzeń stowarzyszenia? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że tak, ale tutaj też są wątpliwości co do prawdziwości. 

Łącznie to ponad 500 tys. zł. Może być ściąganie należności lub tytuł nieściągalności.  

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 

2019 
- Pan Burmistrz – poinformował, że uchwała zawiera istotne zmiany. Wprowadzone zostały 

dodatkowe środki w kwocie ponad 2 mln zł, co powoduje, że nakłady na inwestycje w roku 

2019 wzrastają do ponad 11,5 mln zł, a budżet gminy do 47 mln zł. Wprowadzone zostały 

zadania inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej, budową dróg z udziałem 

Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie musimy zabezpieczyć udział własny w granicach 800 

tys. zł w budżecie roku bieżącego i następnego. Zrealizowanych zostanie prawie 11 km dróg, 

bardzo potrzebnych do zrealizowania na terenie gminy, w 7 różnych odcinkach. Konstrukcja 

zbilansowania budżetu pozostaje bez zmian. Środki po stronie przychodów są prawie równe 

z rozchodami. Mamy opcję „O”. Informował wcześniej, że w roku 2019 r. przewiduje 

zwiększenia zadłużenia, aby wykorzystać przyznane środki. W przypadku zadania 

kanalizacyjnego, środki własne muszą stanowić 36%. Dzisiaj jest przedkładana uchwała 

w sprawie zaciągnięcia kredytu, ale jest on planowany w ramach tego budżetu. Nastąpił wzrost 

kosztów związanych z energią i modernizacją oświetlenia ulicznego. Żeby zabezpieczyć 

zadanie trzeba ten plan przyjąć. Budżet gminy wzrasta o ponad 2 mln zł. Odnośnie zapytania 

pana radnego Szeląga z posiedzenia Komisji dotyczącego zapisu „zaciągnięcia kredytu na 

spłatę wcześniejszych zobowiązań – jeśli mamy budżet w nadwyżce to nie ma  możliwości 

wprowadzenia innego zapisu. Nadwyżka wynosi 8 tys. zł. Gdyby jej nie było, zapis mógłby 

brzmieć „na realizację bieżących zadań gminy”. 
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Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały 

i zatwierdzenie głosowania na tablecie. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie 

wstrzymującym się. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco:  

 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław 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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 11 91.67% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.33% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała nr XI/104/2019 stanowi zał. Nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/2019 z dnia 

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

2028 
 

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 

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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 
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Wynik głosowania 

ZA: 11 91.67% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.33% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XI/105/2019 stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w 2019 roku 

Na ogólny stan 15 radnych Rady Miejskiej w Mrozach, na sesji obecnych było 12 radnych. 

Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy jednym głosie przeciwnym i jednym 

wstrzymującym się. Imienny wykaz glosowania przedstawia się następująco:  

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam PRZECIW 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Szeląg Mariusz WSTRZYMUJE SIĘ 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 10 83.33% 

PRZECIW: 1 8.33% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.34% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XI/106/2019 stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków 
 

Pan Przewodniczący poinformował, że na połączonym posiedzeniu Komisji Budżetu i Edukacji 

z Komisją  Rolnictwa, Ładu i Porządku, pan radny Kulesza zgłosił potrzebę usytuowania 

przystanku w Borkach i zostało to uwzględnione w uchwale. 
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się 

następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław 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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XI/107/2019 stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych 
 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

- Pan radny Szeląg – uważa, że nie ma konieczności zbywania działki. Ponadto cena jest 

mniejsza niż w działki w Rudce. Działka jest atrakcyjna i za rok czy dwa można ją korzystniej 

sprzedać. Byłby za tym, aby jej teraz nie sprzedawać. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że odniesie się do tego. Temat był dyskutowany na posiedzeniu 

Komisji. Dla nas, z punktu widzenia posiadacza gruntu  istotne jest, czy dana działka jest 

potrzebna na cele statutowe gminy – pod budowę dróg, ulic, świetlic. Jest położona w strefie 

budownictwa jednorodzinnego w związku z czym tego czynnika nie ma. Na prawie każdej sesji 

są uchwały o zbyciu nieruchomości. Są to działki wyszukane, porzucone, które systematycznie 

komunalizujemy, nabywając prawo własności.  Mamy w zasobach działki, których nie 

sprzedajemy. W tym przypadku nie widzi potrzeby inwestycyjnej. Cały czas jesteśmy gminą 

rozwijającą się. Często decyzja, czy zakupić działkę w Mrozach, Cegłowie, czy innym miejscu 

uzależniona jest od tego, czy są media – woda, kanalizacja, prąd. Zaraz potem pojawia się 

pytanie o drogę. Przy tej ulicy został wybudowany wodociąg, powstały pierwsze domy. Teraz 

jest oczekiwanie na kanalizację. Możemy powiedzieć - zostawmy te działki, nie sprzedawajmy, 

ale nie budujmy też kanalizacji. Niech właściciele działek budują sobie szambo. Padło 

stwierdzenie, że działka jest atrakcyjna – zgadza się z tym. Wyceny nie wykonał burmistrz, ale 

rzeczoznawca majątkowy, osoba posiadająca uprawnienia do ustalania ceny . Były już przetargi 
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z dwukrotnym przebiciem. Odnośnie wartości działki w tej części Mrozów – cena jest 

porównywalna z innymi cenami wolnorynkowymi w tej części Mrozów. Nie ma tego, że ceny 

„stoją” w miejscu. Przekazywanie środków na lokaty terminowe jest niewskazane. Niektórzy 

lokują pieniądze w nieruchomościach. Dochód z tytułu zbycia zostanie przeznaczony na 

wybudowanie infrastruktury w kolejnych ulicach. Mamy wiele działek, ale nie wszystkie 

przeznaczone są do sprzedaży. 

- Pan radny Szeląg – stwierdził, że nie został przekonany. Może nie będą budowane domy , ale 

świetlica. Dobrze byłoby na koniec sesji w sprawach różnych przedstawiać informacje – jaka 

działka została sprzedana i za ile. Czy na stronie gminy jest taki wykaz działek? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że po przeciwnej stronie tej działki jest 5 ha przeznaczone 

pod rekreację, usługi (dochodzą do kopalni). Może kiedyś będzie jakiś dobry pomysł na jego 

zagospodarowanie.   

- Pani radna Sekular – stwierdziła, że Mrozy Południowe mają świetlicę. Plac zabaw jest 

przewidziany przy skrzyżowaniu ul. Żwirowej i Piaskowej. Zaprasza do obejrzenia terenu. 

- Pan Przewodniczący – efekt inwestycji i kredytów ludzie będą odczuwali za 20-30 lat. 

Dlaczego my mamy ponosić konsekwencje finansowe tych inwestycji, które będą służyły za 30 

lat? Teoretycznie należy rozłożyć na raty, aby ludzie płacili za 20 lat. Nie ma sensu kurczowo 

się trzymać. 

- Pan Burmistrz – musi się nie zgodzić. Z wypowiedzi wynika, że skutki kredytów będą jeszcze 

przez 20 lat. Zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym mamy 6.477 tys. zł nadwyżki operacyjnej. 

Jeśli będzie takie życzenie Rady, kredyty możemy spłacić w ciągu 2 lat. W roku bieżącym 

zbudujemy 20 km dróg. Jeśli będziemy mieć obawy, inwestycje można ograniczyć. W latach 

2017-2018 spłaciliśmy dodatkowo ponad 4 mln zł. Czy mamy schować pieniądze „pod 

poduszkę” i czekać aż nas wszyscy wyprzedzą? Czy też prowadzić inwestycje? Co z tego, skoro 

nie będziemy budować dróg. Ludzie, zwłaszcza młodzi,  wyprowadzą z się nam tej gminy. 

Chcemy, aby przyszłe pokolenia nas dobrze wspominały. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Uchwała została przyjęta 

przy jednym głosie przeciwnym. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco:  

 

Nazwisko i imię Głosowanie  

Broda Jan ZA  

Kulesza Mirosław 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  

Szeląg Mariusz PRZECIW  

Wańko Wojciech ZA  

Zawadzki Mariusz ZA  



9 

 

Wynik głosowania 

ZA: 11 91.67% 

PRZECIW: 1 8.33% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XI/108/2019 stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz 

Powiatu Mińsku 
 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że chodzi o zadanie planowane w roku ubiegłym, tj. budowę 

chodnika na ul. Adama Mickiewicza na odcinku od drogi do Kruków do ul. 3 Maja. My 

wykonamy prace, Zarząd Powiatu Mińskiego dostarczy materiały. 

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

głosowania przedstawia się następująco: 

 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław 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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr XI/109/2019 stanowi zał. nr 9 do protokołu. 
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Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań 

i załatwiania spraw indywidualnych  z zakresu świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym 
 

Pani Zastępca Burmistrza – poinformowała, że ośrodki pomocy społecznej realizują wiele 

zadań, nie tylko wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Upoważnienie dotyczy 

stypendiów socjalnych i jest związane jest ze zmianą na stanowisku kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się 

następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław 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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr XI/110/2019 stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania 

w wyborach ławników do sądów powszechnych 
 

- Pani Zastępca Burmistrza omówiła projekt regulaminu głosowania. Poinformowała, że 

zgłoszona została jedna kandydatura na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Aby 

kandydat został wybrany musi uzyskać więcej głosów na „tak” niż na „nie”. Głosowanie jest 

tajne. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco:  
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Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław 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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr XI/111/2019 stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego 

głosowania 
 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Do składu zgłoszeni zostali: pani Halina Skorys, pan Mariusz Szeląg, pan Wojciech Wańko. 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia składu osobowego Komisji 

Skrutacyjnej. Skład został zatwierdzony jednogłośnie.  

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników 
 

Przewodnicząca Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników – pani Mirosława 

Sekular odczytała opinię Zespołu o zgłoszonym kandydacie. Opinia stanowi zał. nr 12 do 

protokołu. 

Komisja przystąpiła do sporządzenia kart do głosowania, a następnie przeprowadziła tajne 

głosowanie.  

Po złożeniu kart do urny przez wszystkich radnych, pan Przewodniczący ogłosił 15. minutową 

przerwę w obradach. W czasie przerwy Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy oraz sporządziła 

protokół. 

Wznawiając obrady po przerwie, pan Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej, która odczytała protokół Komisji dotyczący wyboru ławnika.  
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Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o jej przegłosowanie.  Uchwała 

została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Imienny wykaz głosowania 

przedstawia się następująco: 

 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław 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 

Szeląg Mariusz ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 11 91.67% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 8.33% 

BRAK GŁOSU: 0  

 
Uchwała Nr XI/112/2019 stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14 Przyjęcie protokołu Nr X/19 z Sesji Rady z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
 

Protokół był wyłożony do wglądu. Do jego treści uwag nie wnoszono, przyjęty został 

jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przestawia się następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie  

Broda Jan ZA  

Kulesza Mirosław 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  

Szeląg Mariusz ZA  

Wańko Wojciech ZA  

Zawadzki Mariusz ZA  
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Wynik głosowania 

ZA: 12 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

 

Ad. 15 Sprawy różne 
 

Pan Przewodniczący odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2019 r. Jeśli chodzi o zapytanie dotyczące mienia gminnego – poprosił o dostarczenie 

dokumentów, z którymi pan radny może się zapoznać. 

- Pan radny Szeląg – stwierdził, że znalazł na stronie informację o stanie mienia gminy, ale 

pochodzi z 2012 r. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że wykazane zostały miejscowości i numery działek, a także 

czy są zabudowane czy nie. 

- Pani Skarbnik – wyjaśniła, że w zakładce „Sprawozdania z wykonania budżetu” jest 

informacja o mieniu komunalnym. 

- Pan Burmistrz – poinformował o zaawansowaniu realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 

bieżący. Planowane wcześniej odcinki dróg zostały już dawno wykonane. Jeśli chodzi o zadanie 

dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - o pozyskaniu środków dowiedzieliśmy  się 

2-3 tygodnie temu od zatwierdzenia listy rankingowej. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, być 

może uda się zrealizować je nawet w roku bieżącym. Na rozliczenie zadania mamy 12 miesięcy. 

W przerwie sesji miał zapytania dotyczące przycinki zakrzaczeń przy drogach. Myśli, że będzie 

na to czas w październiku i listopadzie po zakończeniu robót brukarskich. Podziękował pani 

sołtys z Jeruzala za zorganizowanie ekipy.  

- Pan Dyrektor Konopka – poinformował, że umowy zlecenia zostały już zawarte. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że problem jest nie w pieniądzach a w ludziach.  Uciążliwością 

jest PIT, z którego trzeba się rozliczyć na koniec roku. Prośba do sołtysów o zapytanie 

mieszkańców. Być może znajdą się chętni do wykonania prac. Jeśli chodzi o odbudowę 

nawierzchni po budowie kanalizacji - w roku bieżący nastąpi odtworzeniem nawierzchni 

tłuczniem. Nie będziemy się spieszyć z ułożeniem nakładki. Wczoraj przeprowadził lustrację 

stanu dróg. Drogi są w należytym stanie. W wyniku prac przy budowie kanalizacji uszkodzone 

zostało skrzyżowanie w Grodzisku. Wystąpi do wykonawcy o poprawienie nawierzchni. 

Do końca października dostarczone zostaną wszystkie elementy na place zabaw. Wykonany  

został chodnik w Skrudzie, w Grodzisku jeszcze nie i musimy poczekać, ponieważ wykonawca 

nie zdążył z budową kanalizacji. Ekipa została przeniesiona na ul. Adama Mickiewicza 

w Mrozach. W Rudce nastąpi odtworzenie nawierzchni w ramach budowy kanalizacji. W ul. 

Osiedlowej nakładka zostanie wykonana w ramach zadania  dofinansowanego z Funduszu Dróg 

Samorządowych. 
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Najwięcej nakładów wymaga droga Borki – Płomieniec. Za 2 lata północna część gminy 

powinna mieć nowe asfalty. Zarząd Dróg Powiatowych wspólnie z Komisją, w której składzie 

byli przedstawiciele Ruchu Drogowego, pozytywnie zaopiniowali przejście na ul. Mickiewicza 

przy ul. Wojska Polskiego, przy stadionie, skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z Grzybową. Muszą 

opracować dla tych miejsc organizację ruchu. 

- Pan Przewodniczący – będzie budowany wiadukt i komunikacja w kierunku Mińska 

Mazowieckiego może się popsuć. Może należałoby urządzić jakąś komunikację z południowej 

części Mrozów – z ul. Nadrzecznej do Woźbieni. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że nie zmieni to nic w układzie Mrozy – Mińsk Mazowiecki.  

Potrzebne jest połączenie, ale mieszkańcy wolą przez Sokolnik i Wolę Rafałowską do 

Woźbieni. W Cegłowie też już zaczynają być problemy na przejeździe kolejowym. Będzie 

problem w kierunku Kałuszyna. Na czas budowy wiaduktu wybudowana zostanie droga z boku.  

Problemów dopatruje się po wybudowaniu autostrady od Warszawy do Choszczówki. Już 

w 2005 roku pisał o zwiększonym ruchu na drodze Kałuszyn – Mrozy – Latowicz. Kałuszyn 

zamierza blokować ruch na drodze krajowej A2, bo chce aby zamontowane zostały światła. Ich 

zamontowanie będzie blokowało ruch na autostradzie. Przetarg na I etap zostanie rozstrzygnięty 

do 19 listopada. Cieszy to, że udało się wyłączyć ruch poza Kałuszyn między węzłem Kałuszyn 

a węzłem Groszki. 

- Pan radny Wańko – może o kompleksowym zadaszeniu, monitoringu przy PKP, wizualizacji 

hali sportowej? 

- Pan Burmistrz – odnośnie wiat – jest postęp, ponieważ będą zakupione całe wiaty na 

ustawianie worków na odpady. Jest już gotowy projekt na halę. Mamy umowę na dokumentację 

wraz z pozwoleniem na budowę. Powinna w komplecie zostać złożona do dnia 15 października 

br. Jeśli chodzi o monitoring – najlepiej byłoby podciągnąć pod monitoring w Mrozach z uwagi 

na to, że kolej ma światłowód. Wystąpiliśmy w tej sprawie do PKP i czekamy na odpowiedź. 

- Pan radny Wańko – odnośnie hali – czy kotłownia będzie przeniesiona? 

- Pan Burmistrz – poinformował, że jest na styku starego i nowego budynku i pozostanie w tym 

miejscu, nawet ujęcie wody nie zostanie przeniesione. Kominy również pozostaną, ale będą 

obudowane.  

- Pan radny Kulesza – korzystając z pobytu pana radnego powiatowego chciałby zapytać, czy 

powiat również otrzymał pieniądze na drogi? Może udałoby się położyć asfalt w Borkach  i nie 

tylko, ponieważ jest trochę odcinków powiatowych w gorszym stanie. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że Powiat otrzymał dwie dotacje, w tym na drogę przez 

Mienię w ciągu Mrozy – Mińsk Mazowiecki. Do budżetu 2020 złożył wniosek na zadania 

drogowe: budowę ronda, spięcie od Liwca do Kuflewa, drogę Mała Wieś – Trojanów, 

w Borkach i inne. Średnio na terenie gminy jest układane około 1 km asfaltu rocznie. Nakłady 

są zdecydowanie za małe. Teraz Borki będą miały dwa nowe odcinki, ale główna droga 

w kierunku Lipin jest w złym stanie.  Mamy 68 km dróg powiatowych. Zaproponował, że 

wstrzyma prace na swoich drogach i ze 2-3 budżetów dołoży swoje środki na 1 km dróg 

powiatowych za każdy km wykonany przez powiat. Musimy wejść na drogi powiatowe, 

ponieważ co roku pisze to samo i efekt jest ten sam. Zdaniem pana Starosty jest to interesująca 

propozycja.  Jeśli Powiat by podjął temat, stan dróg uległby poprawie. Główna siec dróg 
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stanowią drogi powiatowe. Mieszkańca nie interesuje czyją własnością są drogi. Kolejny temat 

– zafundujemy powiatowi 4 km dróg asfaltu w ramach odbudowy nawierzchni po kanalizacji  

plus 1 km gminnych. Zechce się trochę potargować. Zaproponuje, aby powiat wybudował 

chodnik W perspektywie najbliższych dwóch lat zostanie położonych 5 km nawierzchni 

asfaltowych. 

- Pan radny Sęktas J. – zaproponował, aby drogę przez „Smolarnię” wysypać tłuczniem 

w etapach. Najgorzej jest na początku i na końcu tej drogi. 

- Pan Burmistrz – uważa, że w ramach kolejnych wewnętrznych spinek należałoby wykonać 

drogę od zakrętu koło pana sołtysa w Małej Wsi przez Lubomin do ul. Lupowej w Woli 

Rafałowskiej. Odnośnie „Smolarni” trzeba byłoby odtworzyć skrzyżowanie tych dróg wraz 

z ich odwodnieniem. 

- Pan radny Sęktas J. -  przypomniał o zakrzaczeniach koło posesji pani Krasnodębskiej. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że drzewa rosną na posesji i wyrastają na drogę gminną.  Jest 

wiele tego typu miejsc na terenie gminy. W pierwszej kolejności ustalamy właścicieli 

i wzywamy do usunięcia zakrzaczeń. Gałęzie sięgają do połowy jezdni. 

- Pan sołtys Chróst – przypomniał o drodze między Lubominem a Guzewem. Były tylko 

wycięte krzaki. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że faktycznie miały tam być wykonywane prace, ale nie da się 

wszystkiego zrobić.  

- Pan sołtys Chróst – poprosił o ustawienie kosza na śmieci przy przystanku (niedaleko jego 

posesji) oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że postawiona została wiata przy przystanku w Podskwarnem 

i do kosza wrzucanych jest dużo opakowań z jadłodajni na wynos. Przy przystankach powinny 

być kosze, ale czasami śmieci są wyrzucane obok. Ludzie zrobili sobie z nich też miejsca 

codziennego wyrzucania śmieci. Jeśli chodzi o lampy – jesteśmy na etapie wymiany sodowych 

na ledowe, a w następnej kolejności realizowane będą dobudowy. 

- Pani radna Sekular – zwróciła się z propozycją wyjazdu szkoleniowego w sierpniu 2020 r. 

- Pan Burmistrz – poinformował, że nie widzi problemu, aby dofinansować wyjazd 

szkoleniowy. Radni i sołtysi byli na instalacjach odpadów i w innych ciekawych miejscach. 

Pan Przewodniczący przypomniał o dzisiejszym spotkaniu z mieszkańcami o godz. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ad. 16 Zamknięcie sesji 
 

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

Rady Miejskiej. 

Sesja trwała do godz. 1545. 

Protokołowała: S. Sekular      Przewodniczący Rady 

     Insp. ds. obsł. RM         mgr Marek Rudka 


