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Protokół nr XIII/2019 

z przebiegu sesji Rady Gminy Mrozy 

z dnia 03-12-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 13:00) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady miasta – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło – 13 radnych. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

Protokołowano – zgodnie z porządkiem obrad. 

Sprawdzenie obecności 

Nazwisko i imię Statut 

Broda Jan TAK 

Kulesza Mirosław TAK 

Mateusz Kazimierski NIE 

Osińska Henryka TAK 

Piwowarczyk Zdzisław Adam TAK 

Rudka Marek Karol TAK 

Rudnik Anna TAK 

Rutka Waldemar Marian TAK 

Sęktas Jarosław Marcin TAK 

Sekular Mirosława Joanna TAK 

Skorys Halina Maria TAK 

Świątek Adam Andrzej TAK 

Szeląg Mariusz NIE 

Wańko Wojciech TAK 

Zawadzki Mariusz TAK 

W sesji Rady uczestniczyli: 

- Pan Dariusz Jaszczuk  - Burmistrz Mrozów 

- Pani Luiza Kowalczyk  - Zastępca Burmistrza 

- Pani Beata Wiącek   - Skarbnik Gminy 

- Pani Aneta Niemirka  - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki 

Komunalnej i Gospodarki Gruntami 

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

- Pani Justyna Adamiec  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mrozach  

- Pan Stanisław Konopka  - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach 

- Sołtysi zgodnie z listą obecności, stanowiącą zał. nr 2 do protokołu. 
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Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z pytaniem, czy są 

jakieś wnioski do porządku. Wobec ich braku poprosił o przegłosowanie przyjęcia. Porządek 

obrad przyjęty został jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej 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 

Informacja została przekazana na piśmie (stanowi zał. nr 3 do protokołu). Pan Burmistrz 

odczytał treść informacji. W uzupełnieniu stwierdził, że w ramach zadania dofinansowanego 

z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonane zostały nakładki asfaltowe o długości około 

4 km. Są to odcinki Mrozy – Rudka, Guzew – Rudka, cz. ul Osiedlowej w Grodzisku. Trwa 

urządzanie poboczy przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Na rok bieżący przewidywane 

było wydatkowanie kwoty 100 tys. zł. Nie jest przewidywane układanie warstw ścieralnych. 

Jeśli chodzi o realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego – w dniu 

dzisiejszym wykonywane są prace związane z urządzaniem terenu rekreacyjnego w 

Lubominie. Zadania i plany pracy zostały wykonane w całości. Będą jeszcze drobne poprawki 

czy konserwacje przed zimą. 

Cały czas prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska dotyczące 

zgody na przeznaczenie zaoszczędzonej kwoty ponad 6 mln zł na kolejne zadania. 

Przygotowując rozbudowę oczyszczalni ścieków rozmawialiśmy z Regionalnym Zarządem 

Wód i RDOŚ, ponieważ Witówka należy do grupy rzek zagrożonych. Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, jako warunek zgody na rozbudowę oczyszczalni ścieków postawiła 
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niezwiększanie ładunku zanieczyszczeń. Możemy powiększyć oczyszczalnię dwukrotnie, ale 

ilość ładunku nie może być większa niż obecnie. Jedynym sposobem spełnienia wymogu jest 

poszukanie technologii, która spełni te warunki. Sporządzony został program funkcjonalno-

użytkowy dla technologii membranowej. Wniosek został złożony do NFOŚ, który uznał, że 

metoda jest za droga. Teraz jest technologia REWOŚ, ale Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska nie może jej zaakceptować, ponieważ chcemy ścieki za mocno oczyszczać.  

RDOŚ musi nam potwierdzić, że musimy ścieki oczyszczać trzy razy lepiej, bo mamy 

warunek nie zwiększania ładunku zanieczyszczeń. Wówczas NFOŚ może uznać, że mamy 

taką technologię. Służby ochrony środowiska stawiają nam takie warunki. Myśli, że szansa na 

pozostawienie środków jest coraz większa. Mamy przygotowany przetarg na budowę 

kanalizacji w ul. Dunina. Wcześniej była wyłączona z uwagi na brak zgód właścicieli działek. 

Odcinek ma długość 950 m. 

 

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

2019 
- Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była przedmiotem analizy na posiedzeniu 

Komisji przed sesją. Była akceptacja. 

Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz. Poinformował, że w dalszym ciągu nie zmieniamy 

założeń budżetu i utrzymujemy nadwyżkę budżetową. Główne zmiany to korekty środków 

związane z realizacją zadań. Są również takie, do których trzeba dołożyć. Istotną zmianą jest 

potrzeba zwiększenia środków na gospodarkę odpadami. Do sprawy wrócimy na kolejnej 

sesji. Sytuacja nie wygląda dobrze. Wcześniej, z roku 2017 na 2018 wzrost następował 

o 50%. Na rok bieżący mamy zaplanowane 900 tys. zł i musimy dołożyć środków, ponieważ 

nie „spinamy” budżetu gospodarki odpadami. Przyjmując wysokość opłaty od mieszkańców 

zakładaliśmy, że będziemy część surowców wtórnych sprzedawać. Na chwilę obecną rynek 

się załamuje. Sprzedawana jest wyłącznie stłuczka szklana, która ma jeszcze jakąś wartość 

rynkową. Inne posegregowane odpady nie są od nas odbierane, nawet za darmo, musimy 

dopłacać. Mamy dwuletnią umowę na odbiór odpadów, ale już teraz się nie bilansuje. 

Zapowiadana zmiana ustawy dotycząca możliwości dopłaty do systemu z budżetu gminy nie 

została wprowadzona. Gospodarka odpadami musi się bilansować.  Podczas kontroli będzie 

sprawdzane, czy kwoty zebrane przez mieszkańców pokrywają koszty. 

W przetargach organizowanych w bieżącym roku wzrost kosztów jest o 100%. Czasami, jeśli 

koszty się nie rekompensują, odbiorca odpadów zrywa umowę godząc się na zapłacenie kar 

umownych. Ceny od osoby są już ustalane na poziomie 40-50 zł. Przyczyną wzrostu cen jest 

coraz mniej składowisk i podnoszenie opłaty środowiskowej za składowanie odpadów. Opłata 

ta została podniesiona rok do roku o 480% i w chwili obecnej wynosi 160 zł za tonę. 

Instalacje, mając takie koszty muszą zastosować podwyżki. Niedawno tona odpadów 

odbierana od nas kosztowała 220-230 zł. W roku 2020 nastąpi wzrost o 1008% w stosunku do 

roku 2019. To my będziemy musieli podwyższać opłaty i je egzekwować. Jest to przełożenie 

problemu na gminy. Gdyby była możliwość dofinansowania z budżetu gminy moglibyśmy 

analizować, ale takiej możliwości nie ma.  Jednocześnie przypomina, że częściowo zwalniane 

są z opłat osoby samotne. Osoby o dochodach do 1500 zł mają umarzane dwie raty, 

a o dochodach powyżej tej kwoty – jedną ratę. Gdybyśmy chcieli naliczać opłaty od osoby, 

trzeba byłoby zatrudnić do obsługi dodatkowe osoby. 
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Do treści uchwały uwag nie wnoszono. Przyjęta została przy jednym głosie wstrzymującym 

się. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco: 

 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam WSTRZYMUJE SIĘ 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 12 92.31% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 7.69% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XIII/126/2019 stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Miejskiej w Mrozach Nr 

XII/115/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2020 
 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania przedstawia się następująco: 

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 
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Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XIII/127/2019 stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego w roku 2020 
 

Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała podejmowana jest powtórnie ze względów 

proceduralnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania 

przedstawia się następująco:  

Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XIII/128/2019 stanowi zał. Nr 6 do protokołu. 
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Ad. 7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych placówek 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy 
 

- Pani Skarbnik - poinformowała, że niepubliczne placówki pobierające dotację dla dzieci 

z orzeczeniami będą składały dwa odrębne rozliczenia. 

Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały. 

Uchwała została przyjęta przez Radę 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 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XIII/129/2019 stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 
- Pani Zastępca Burmistrza poinformowała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań gminy należy rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. Działania są prowadzone w oparciu o Gminny Program. Obydwa Programy są 

kontynuacją zadań realizowanych w roku poprzednim. Zasady wynagradzania członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozostają na poziomie roku 

ubiegłego.  
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- Pan radny Wańko – poinformował, że na posiedzeniu Komisji wnioskował, aby alkohol 

w sklepach przenieść poza zasięg wzroku. Jest sklep, gdzie alkohol jest niewidoczny. 

Chciałby, aby został przeniesiony w miejsce poza kasą. 

- Pan sołtys Sęktas – zaproponował ogłoszenie prohibicji. 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że w tych marketach są wydzielone stoiska i kasy do sprzedaży 

alkoholu. Uważa, że próba ingerowania byłaby zbyt daleko idąca. Ustawa określa, o jakiego 

typu sprawach można decydować. W tej kwestii mógłby się wypowiedzieć pan Mecenas. 

- Pan Mec. Głusek – zgadza się z opinią pana Burmistrza. Nie przypomina sobie, aby ustawa 

mogła to określać. W ramach Regulaminu określone zostało szereg kompetencji. Można 

byłoby się zwrócić do przedsiębiorców, ale będzie to ich „dobra wola”. Nie ma możliwości 

wymuszenia. Żadna norma prawna nie upoważnia do ingerencji w ustawianie towaru na 

półce. W supermarketach wcześniej były wydzielone rewiry. Teraz tego obowiązku nie ma. 

Niektóre sklepy mają nawet wydzielone stoiska. 

- Pan Przewodniczący – zaproponował, aby wystąpić do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Poprosił o przegłosowanie swojego wniosku: 

- za przyjęciem było   - 6 radnych, 

- przeciw    - nie było, 

- wstrzymało się od głosowania - 6. 

 

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 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  
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Uchwała Nr XIII/130/2019 stanowi zał. Nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy 
 

- Pan radny Sęktas J. – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku poinformował, 

że na połączonym posiedzeniu Komisji przyjęta została dla tej ulicy nazwa „Diamentowa”. 

Wobec braku innych propozycji, pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia 

uchwały. Uchwała została przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących 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 WSTRZYMUJE SIĘ 

Rudnik Anna WSTRZYMUJE SIĘ 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 11 84.62% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 2 15.38% 

BRAK GŁOSU: 0  

Uchwała Nr XIII/131/2019 stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10 Informacja o podmiotach gospodarczych działających na terenie 

gminy 
Informację omówiła pani Zastępca Burmistrza (stanowi zał. nr 10 do protokołu). 

Ad. 11 Przyjęcie protokołu Nr XII/19 z Sesji Rady z dnia 8 listopada 2019 r. 

Protokół Nr XII/19 z sesji Rady z dnia 8 listopada 2019 r. był wyłożony do wglądu. Do jego 

treści uwag nie wnoszono, przyjęty został jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania 

przedstawia się następująco: 
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Nazwisko i imię Głosowanie 

Broda Jan ZA 

Kulesza Mirosław ZA 

Osińska Henryka ZA 

Piwowarczyk Zdzisław Adam ZA 

Rudka Marek Karol ZA 

Rudnik Anna ZA 

Rutka Waldemar Marian ZA 

Sęktas Jarosław Marcin ZA 

Sekular Mirosława Joanna ZA 

Skorys Halina Maria ZA 

Świątek Adam Andrzej ZA 

Wańko Wojciech ZA 

Zawadzki Mariusz ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 

PRZECIW: 0 0% 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 

BRAK GŁOSU: 0  

Ad. 12 Sprawy różne 

Pan Przewodniczący poinformował, że na dzień 20 grudnia, godz. 18: 00 zorganizowane 

zostało spotkanie Burmistrza z mieszkańcami.  

Następnie odczytał treść wystąpienia Rady Gminy Jabłonna dotyczące gospodarki odpadami. 

- Pan Burmistrz poinformował, że stanowisko podejmują kolejne Rady. W wystąpieniu jest 

błąd – jest napisane, że gminy będą musiały dokładać, nie ma takiej możliwości. Mogą być 

włączone tylko środki pochodzące z odbioru odpadów posegregowanych. Za to odpowiada 

Burmistrz. Musimy mieć nawet wyodrębnione konto do rozliczania gospodarki. Jesteśmy 

zmuszeni podnieść opłatę do 30 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie. Wie, że będzie 

niezadowolenie. Jesteśmy pośrednikami w zbieraniu pieniędzy. Niedobre są też zapowiedzi 

w dziedzinie nadzoru dotyczące zapowiedzi przyjrzenia się zasadności, racjonalności 

i gospodarności wydatków gmin. Była już wcześniej próba wprowadzenia tego do ustawy 

o finansach publicznych jako uprawnienie dla RIO, co oznaczałoby ingerowanie 

w samorządność. Prezydent tej ustawy nie podpisał. Pan Wojewoda mówi w oparciu o to, co 

wcześniej mówił Premier przy okazji wynagrodzenia dla nauczycieli – samorządy muszą się 

przyjrzeć czy nie mają za dużo instytucji, zatrudnionych osób, należy poszukać oszczędności. 

Gdzie indziej niech szukają oszczędności, np. wypłacie nagród po 80-100 tys. zł. Jak to zrobić 

skoro nakładane są nam dodatkowe obowiązki? W administracji samorządowej każda 

złotówka jest pięć razy oglądana. 

Na ostatnim Konwencie wójtów i burmistrzów omawiana była sprawa zasięgania informacji 

ze zbioru PESEL już nie tylko o własnych mieszkańcach, ale wszystkich w kraju w trybie 

dostępu do informacji publicznej. Okazało się, że problem poza naszą gminą dotyczy też 



10 

 

gmin Halinów i Cegłów. Nieudzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni skutkuje 

odpowiedzialnością z Kodeksu karnego. Sejm i Senat, ułatwiając dostęp do informacji, muszą 

zdawać sobie sprawę, że trzeba współpracować z obywatelami. Jeśli się narzuca ten 

obowiązek to niech nie każe się nam zwalniać pracowników.   

Był inicjatorem wystosowania stanowiska w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych. Zadanie nie wynika z przepisów prawa (stosowny art. mówi, że wojewoda jest 

koordynatorem działań). Na tej podstawie czyni gminy odpowiedzialnymi za obsługę 

kancelaryjno-techniczną. Nie ma problemu, ale jeśli w skład Komisji wchodzą 

przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a Komisja 

musi liczyć co najmniej 3 osoby, zgodnie z wytycznymi w jej skład powinien wejść 

pracownik jednostki samorządu terytorialnego jako przewodniczący, a ponadto za pracę 

komisji odpowiada wójt czy burmistrz. Nie dostajemy za to nawet grosza.  Osoby są 

wyłączone ze swojej pracy, a dodatkowo dochodzą jeszcze koszty dojazdu. Członkowie 

Komisji mogą poświadczać nieprawdę. Susza była szacowana, kiedy 80% upraw zostało 

zebrane. Co wtedy komisje mają zrobić, a formularz jest bardzo szeroki? Po raz kolejny 

wnioski wróciły do gmin. To nie tędy droga. Pan Wojewoda ma w swoim strukturach 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada przygotowanych ludzi, 

posiadających właściwą wiedzę. 

- Pan radny Sęktas J. – wiedzę posiadają również przedstawiciele Izb Rolniczych. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że ludzie składają oświadczenia. Jeśli ma się odbywać 

szacowanie szkół to powinno to zostać ogłoszone 2-3 tygodnie wcześniej. Komisja powinna 

ustalić poziom strat dla swojego terenu.  Może najprościej byłoby dać rolnikom po jednym 

tysiącu złotych. Komisja nie ma dostępu do bazy AR i MR. Cały czas winę za niewypłacone 

środki zarzuca się gminom. W jego ocenie, przy obecnym stanie prawnym najpierw powinno 

być podpisane porozumienie określające zasady i wynagrodzenie z tego tytułu. Samorządność 

po raz kolejny przechodzi kryzys, ale takiego jak teraz to jeszcze nie było. Kiedyś naczelnik 

gminy raz w tygodniu jeździł do wojewody i otrzymywał różnego rodzaju instrukcje. Teraz 

ktoś zaczyna upominać się o nasze pieniądze. Kwota wolnych środków maleje. Do oświaty 

dokładamy już 3,4 mln zł. Niepokoi go, że z roku na rok opłata środowiskowa wzrasta 

o 2000%. Gminy, które mają zbiórkę raz w miesiącu przymierzają się do opłat w wysokości 

25 zł od osoby. Nie chcemy zmieniać zasad, bo musimy przetrwać. Niektórym się wydaje, że 

żyjemy w kolorowym świecie. 

Następnie pan Przewodniczący odczytał petycję adwokat pani Renaty Sutor dotyczącą 

zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo mieszkanki 

Dębowiec w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Jeruzalu. Z treścią pisma 

zapozna Radę na następnej sesji. 

Mieszkanka gminy domagała się odczytania pisma już na dzisiejszej sesji. Ponadto wyraziła 

zdziwienie, że rodzice nie otrzymali informacji, że ich wcześniejsze pismo będzie omawiane 

na sesji w dniu 8 listopada br. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że pismo powinno jeszcze znajdować się w teczce z dzisiejszą 

pocztą, której jeszcze nie czytał. Od tego, co było mamy pana mecenasa. Pismo jest 

skierowane do Przewodniczącego Rady. Jest to kontynuacja, ale dotyczy jednostki 
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organizacyjnej, nad którą sprawuje bezpośredni nadzór. Nie chce dzisiaj czytać tekstu tego 

pisma. Powinien działać zgodnie z prawem i być precyzyjnym. 

Pan Przewodniczący poinformował, że następna sesja planowana jest na dzień 30 grudnia. 

- Pan Burmistrz – stwierdził, że pismo wymaga oceny i analizy - czy to przypadkiem nie jest 

skarga. Jeśli tak to trzeba nadać odpowiedni tryb kierując ją do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji lub odrzucić skargę. 

 

Ad. 13 Zamknięcie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Przewodniczący zamknął XIII zwyczajną 

sesję Rady Miejskiej w Mrozach. 

Sesja trwała do godz. 15:00. 

Protokołowała: S. Sekular      Przewodniczący Rady 

    Insp. ds. obsł. RM         mgr Marek Rudka 

 


