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        PROTOKÓŁ  Nr XVIII/ 2011  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 12 września 2011 r.    

 

Sesja  trwała od godziny 1400 do godziny 1640.  

 

Projekt porządku obrad: 

 

1.   Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 

2.   Powołanie Sekretarza obrad. 

3.   Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji. 

5. Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025 
8. Podjęcie uchwały w zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ na 

sfinansowanie planowanego deficytu związanego z przebudową i rozbudową SUW 
wraz z infrastruktura towarzyszącą w Mogielnicy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania  dotyczącego wyboru 
ławników do sądów powszechnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 
Grójcu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 
Borowe. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 
Brzostowiec. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 
Stamirowice. 

16.Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
17.Sprawy mieszkańców. 
18.Zakończenie obrad. 

 

 

Ad.1 Przewodniczący obrad: Jarosław Zawalich otworzył obrady XVIII sesji Rady 

Miejskiej.  

 

Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Przedstawicielki Komitetów 
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Osiedlowych, Sołtysów, Skarbik, Sekretarza, Radnego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Pana Leszka Przybytniaka, Mieszkańców. Stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich zwrócił się do Rady o Powołanie 

Sekretarza obrad. 

 

Na sekretarza obrad powołano, Irenę Bogdan za jej zgodą,  

Za – 9 głosów/ jednogłośnie 

 

Ad. 3 Przewodniczący obrad poinformował, że Radni otrzymali projekt porządku 

obrad.  

 

       Głosowano za przyjęciem porządku obrad:  

Za - 9 głosów/ jednogłośnie 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji 
 
Przyjęcie protokołów z XV, XVI i XVII sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
 

Głosowano za przyjęciem protokołów 
 

Za- 10 głosów/ jednogłośnie 
 

 
Ad.5 Informacje Burmistrza z działań od ub. Sesji 
 
Zarządzenie nr 49 w sprawie wycofania z użycia motopompy PO 5 
Zarządzenie  nr 50 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w 
Mogielnicy                 
Zarządzenie nr 51  w sprawie przekazania  układu kompensacji mocy biernej w budynku 
kompleksu sportowego  przy PSP w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 52 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok 
Zarządzenie nr 53 w sprawie  zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w 
Mogielnicy 
Zarządzenie nr 54 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 55 w sprawie : powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert na 
dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Mogielnica  w roku szkolnym 2011/2012 
Zarządzenie nr 56 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego a także jego członków 
Zarządzenie nr 57 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 
Zarządzenie nr 58 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok 
Zarządzenie nr 59 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy 
Zarządzenie nr 60 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu 
wykonania budżety Gminy i Miasta Mogielnica za pierwsze półrocze 2011 roku, informacje o 
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kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku oraz 
informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki w Mogielnicy 
i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za pierwsze półrocze 2011 roku. 
 
 
 
Przedstawiciele KRUS poinformowali o wynikach konkursu dotyczącego BHP w rolnictwie i 
wręczyli nagrody. 
 
   Pan Leszek Przybytniak powiedział, że dzięki działaniom KRUS-u i akcjom przez nich 
przeprowadzanych zmalała ilość wypadków w rolnictwie.  
Poinformował, że mimo wielokrotnego planowanego remontu drogi nr 728 plany te były 
odsuwane w czasie, mimo tego znalazły się środki na remont bieżący drogi w kwocie 2 mln 
zł. W chwili obecnej zabezpieczane są środki pieniężne i kończona jest dokumentacja na 
remont drogi 728. Do końca roku 2011 powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na remont 
drogi a remont powinien zakończyć się do końca 2013 roku. Planuje się również aby prace 
remontowe drogi 728 rozpoczęły się jednocześnie w kilku miejscach. Poinformował również, 
że mimo tego iż budżet województwa mazowieckiego jest coraz  mniejszy to stara się aby 
środki były przekazywane na realizację zadań w miarę możliwości. 
 
  Pan Burmistrz podziękował Panu Leszkowi Przybytniakowi  za poświęcony czas i 
przekazane informację. Powiedział że w wystąpieniu usłyszał iż przebudowa drogi 728 ma 
rozpocząć się w 3 miejscach i podkreślił że bardzo mu zależy na realizacji  w pierwszej 
kolejności odcinka od Mogielnicy w stronę Izabelin- Górki do skrętu drogi na Dylew. Sprawa 
jest o tyle ważna że dzieci z tego regionu nie są objęte obowiązkiem dowozu do szkoły i 
dochodzą pieszo, a chodnik na tym odcinku zwiększyłby bezpieczeństwo. Zwrócił się do 
Radnego Sejmiku Wojewódzkiego z prośbą aby zadania łączone na zasadach dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska były realizowane w 
dobrym tempie, ponieważ doświadczenie przy zakupie samochodu strażackiego tego nie 
potwierdzają. Kolejną prośbą z którą zwrócił się Burmistrz do Radnego Leszka Przybytniaka 
było utrzymanie w przyszłych latach dotacji na utylizację azbestu z WFOŚ. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich poprosił Pana Leszka Przybytniaka jako członka 
zarządu głównego Związku Sadowników RP o opisanie sytuacji z jabłkami. 
 
   Pan Leszek Przybytniak powiedział, że nie ma kolejek do przetwórni owoców co jest 
spowodowane mniejszą ilością jabłek . Stwierdził że w naszym regionie zaczynają pojawiać 
się kupcy z okolic Poznania i Wrocławia co wskazuje na to, iż w tamtych regionach jabłka 
brakuje. Eksport jabłek do Rosji jest utrudniony przez zaporowe cło i zagospodarowanie w 
pierwszej kolejności swoich owoców. Poinformował że Związek Sadowników  RP składa 
wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów aby sprawdziła czy na rynku nie 
istnieje zmowa cenowa. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
 
   Pan Ireneusz Stępień stwierdził w uchwale doliczył się 16 punktów. Niektóre z nich by 
poparł, niektórym powinien być przeciwny, a teraz nie wie jak ma głosować. Poinformował 
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że w dniu 6 września było wspólne posiedzenie komisji gdzie pierwszym punktem miało być 
„zmiany i uzupełnienie środków na zadania inwestycyjne i remontowe” a nie był 
zrealizowany i może się jedynie domyślać dlaczego nie był zrealizowany. Pan 
Wiceprzewodniczący poinformował  że dojdą jeszcze jakieś sprawy i zapytał jakie to są 
sprawy. Stwierdził że takiego bałaganu w uchwale budżetowej nie widział i nie wie jak ma 
głosować 
 
Pan Jarosław Zawalich powiedział, że zazwyczaj tak bywa że jest to w jednej uchwale. 
 
Pan Ireneusz Stępień postawił wniosek aby każde przesunięcie głosować osobno. 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że nad przesunięciami głosowała komisja Gospodarki , 
Budżetu i Rolnictwa, takie informacje zostały przekazane Pani Skarbnik i zgodnie z 
informacjami przygotowana została uchwała. 
 
Pan Wiesław Wilewski zapytał czego domyśla się Pan Ireneusz Stepień? 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział, że nie byliście pewni wyniku głosowania na wspólnych 
komisjach, dlatego na następny dzień rano zwołał Pan Komisje Budżetową, po to tylko bo w 
budżetowej macie pewną większość i przegłosowaliście to jak chcieliście. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że większość mamy w Komisji Budżetowej, mamy 
większość na sesji więc o co chodzi?  Wszystkie komisje były dzień wcześniej i nie spłynęły 
wszystkie materiały dotyczące tych uchwał w związku z powyższym stosowne było aby 
Komisja Budżetowa spotkała się następnego dnia przegłosowała i przygotowała materiały na 
sesję. Żadna decyzja nie zapadła na posiedzeniu Wspólnym Komisji ani na Komisji 
Budżetowej, dlatego uchwałę budżetową którą przeczytał przewodniczący będziemy 
głosowali dzisiaj i po głosowaniu nabierze mocy prawnej.  
 
   Pan Bogdan Sawicki poprosił o poinformowanie jakie ważne dokumenty nie były 
dostarczone na posiedzenie wszystkich komisji? 
 
Pan Wiesław Wilewski powiedział, że nie było informacji o tym, że odchodzi nauczycielka. 
 
Pan Ireneusz Stępień powiedział, że miał materiały na temat odejścia nauczycielki. 
 
   Pan Bogdan Sawicki zapytał Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, czy w Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego jest taki sam tok przyjmowania wielu różnych uchwał w 
jednej uchwale, czy wszystkie głosuje się osobno. 
 
   Pan Leszek Przybytniak powiedział, że uchwałę budżetową głosuje się w ciągu 
współzależnym. Uchwała musi być zgodna z literą prawa, natomiast nie zna budżetu Gminy 
Mogielnica nie może się wypowiadać. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że miał kilka podań które nie były poruszone a część 
radnych z tak zwanej koalicji te podania miała. 
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Głosowano 
Za – 11 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się – 3 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
 
Głosowano 
Za- 13 głosów 
Nieobecny – 1 głos 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ na 
sfinansowanie planowanego deficytu związanego z przebudową i rozbudową SUW wraz 
z infrastruktura towarzyszącą w Mogielnicy. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem 
 
Głosowano 
Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania  dotyczącego 
wyboru ławników do sądów powszechnych. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z regulaminem głosowania.  
 
Kandydaci na ławników zaprezentowali swoje kandydatury. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej: 
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej – Bogdan Sawicki 
Irena Bogdan 
Włodzimierz Wasiak 
 
Głosowano  za  składem komisji skrutacyjnej 
Za – 14 głosów / jednogłośnie 
 
   Przewodniczący odczytał treść protokołu komisji skrutacyjnej z którego wynika że 
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Dembowska Zofia – 8 głosów, Jakubczak 
Krystyna – 8 głosów, Joanna Bożena Latosiak – 5 głosów, Włodzimierz Pajewski – 6 głosów. 

 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
w Grójcu. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały  
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Głosowano 
 
Za -12 głosów 
Nieobecnych – 2 głosy 

 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. 

 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
Głosowano  
 
Za -12 głosów 
Nieobecnych – 2 głosy 
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Pracy Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
Głosowano 
 
Za – 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 3 głosy 
Nie brał udziału – 1 głos 
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 

Borowe. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
Głosowano 
  
Za – 14 głosów /jednogłośnie 
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 

Brzostowiec. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
Głosowano 
  
Za – 14 głosów /jednogłośnie 
 
Ad. 15  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 

Stamirowice. 
 

Przewodniczący odczytał treść uchwały 
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Głosowano 
  
Za – 14 głosów /jednogłośnie 
 
Ad. 17 Sprawy mieszkańców. 
 
   Pan Burmistrz poinformował o spotkaniu w sprawie montażu kolektorów słonecznych w 
gospodarstwach indywidualnych w dniu 16 września o godzinie 17 00. 
Poinformował również o spotkaniu w dniu 14 września o godzinie 15 00, dotyczącego tak 
zwanego „urządzania” ( odnawiania granic). Burmistrz wyjaśnił czego sprawa dotyczy na 
przykładzie mapy własnej działki. 
 
   Pan Bogdan Sawicki zapytał, czy wiadomo co się dzieje w sprawie akcesu Gminy 
Mogielnica dotyczącej współudziału w kolejce wąskotorowej? 
 
Pan Burmistrz poinformował o spotkaniu  w sprawie przejęcia majątku kolejki wąskotorowej. 
Spotkanie odbyło się w Belsku Dużym i brali w nim udział  przedstawiciele Grójca,  Błędów, 
Tarczyn, Belsk Duży i Mogielnicy. Gmina Nowe Miasto i Gmina Mogielnica wyraziły 
zainteresowanie przejęciem majątku w wysokości 1 % aby mieć wpływ na to co się z Kolejką 
będzie działo. Sprawa ta zostanie skierowana na sesje ponieważ Rada Miejska podejmie 
decyzję w formie uchwały. 
 
   Pan Bogdan Sawicki odczytał pismo kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej ( w 
załączeniu). 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski zapytał ,czy Fundusz Sołecki na rok 2011 będzie realizowany czy 
nie? 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział że uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia  
Funduszu Sołeckiego była negatywna. 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski stwierdził że decyzję o utworzeniu Funduszu Sołeckiego  należało 
podjąć do dnia 30 czerwca 2011 r. W przeddzień 29 była sesja  i w tej sprawie podjęto 
uchwałę że nie będzie Funduszu Sołeckiego .Z tego co się dowiedział że ta uchwała nie 
została dostarczona do Wojewody w tym terminie. Jeżeli w terminie nie została dostarczona 
to znaczy że Rada wyraziła zgodę na tworzenie funduszu. 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że na następnej sesji zostanie udzielona odpowiedź  czy 
fundusz sołecki będzie tworzony. 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski powiedział że Kompleks Sportowy od 1 września 2011r. czynny 
jest od godziny 12 i zapytał, czy można tak zorganizować pracę Kompleksu tak móc 
korzystać z Kompleksu przed godziną 12. 
 
Pan Jarosław Zawalich zadał pytanie P. Wiśniowskiemu, czy wie kto jest właścicielem 
Kompleksu, (zarządzający w imieniu Urzędu Gminy). 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski powiedział że zależy mu na wykorzystywaniu obiektów przed 
godziną 12.Poruszył również sprawę zagospodarowania zalewu i poprosił o zwrócenie uwagi 
na wykonanie wieży widokowej. 
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   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że jeszcze inwestycja nie została zakończona i nie jest 
jeszcze oddany do użytku. Zwrócił uwagę że wokół zalewu toczą się jeszcze prace a są już 
dewastacje. Zwrócił się do Radnych aby na komisjach rozważono możliwość powołania w 
Mogielnicy Straży Miejskiej. 
Zapytał Sołtysów czy z terenu sołectwa może ktoś by zrezygnował żeby zabrać tłuczeń bo 
jest zły jakościowo. Pan Bogdan Sawicki bierze udział w Radzie, na wspólnych komisjach, w 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Stwierdził że Pan Sawicki szuka poklasku wtedy 
kiedy jest duże kworum i kiedy są Państwo (zwracając się do sołtysów). Powiedział że Pan 
Bogdan Sawicki dąży do powołania komisji śledczej, na swojej stronie pisze półprawdy i 
czeka na poklask. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział, że wszystkie wnioski jakie Komisja Oświat pod moim 
przewodnictwem zostały postawione były na tyle niewygodne, że nie przechodziły. Na 
następną sesje przygotuje wnioski i przedstawi je, a na temat tłucznia nie ma zamiaru 
polemizować tylko przestawia fakty. 
Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miejskiej stwierdził, że został postawiony wniosek 
i poprosił o to aby coś z tym wnioskiem zrobić. 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział, że wszystko co mógł to zrobił i na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej zostały dostarczone wszystkie dokumenty na dowóz tłucznia, Komisja pojechała 
na drogę tłuczniową w Kolonii Świdno. Powiedział że na temat tłucznia może wypowiedzieć 
się też Dyrektor ZGKiM ponieważ tłuczeń jest również wożony przez Gospodarkę 
Komunalną. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że Pan Sawicki nie chce polemizować, ponieważ w 
90% mija się z prawdą. Ogrom dokumentów na Komisji Rewizyjnej zniechęcił Pana 
Sawickiego ponieważ nie umie się w nich poruszać.  
 
   Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała że nasze sesje od pewnego czasu to żenada. 
Po to są sesje że mamy wiele spraw i sołtysi też powinien  wiedzieć co mamy do 
przekazywania. Pan Sawicki jest aktywny, zabiera głos na komisjach i przygotowuje się do 
nich. Poprosiła o szanowanie i nie obrażanie Radnych. 
 
  Pan Ireneusz Stępień zgłosił chęć zabrania głosu a po udzieleniu głosu  przez 
Przewodniczącego Pani Sołtys Ewie Oraczewskiej opuścił salę obrad. 
 
   Pani Ewa Oraczewska wypowiedziała się w sprawie pisma które otrzymała, że ma zbierać 
oświadczenia. Powiedziała, że nikt nie podpisze oświadczenia przed wytyczeniem granic. Pan 
Wojtczak poinformował ją, że Pan Golianek jest dobrze ogrodzony a mieszkańcy naszej wsi 
nie mieli racji w sprawie zagrodzenia działki P.Golianka. Stwierdziła że nie wie co teraz z 
tym zrobić. 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli na podstawie map potwierdzone zostało że działka  
Pana Golianka  jest dobrze  ogrodzona to wszystko zostaje tak jak jest. 
 
   Pan Grzegorz Michalski powiedział, że chce uzupełnić informację przekazaną przez Panią 
Sołtys ponieważ droga przesunęła się od rzeki w kierunku Państwa działek i jeżeli 
chcielibyście aby droga została tak jak jest teraz to powinniście część swoich działek 
przeznaczyć pod drogę. 
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   Pan Radosław Ptaszek powiedział, że nie ma możliwości aby Gmina wytyczyła drogę 
ponieważ Gmina nie posiada aktu notarialnego na tą drogę i nie jest stroną w tym sporze. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek zapytał na co są przeznaczone pieniądze z rozdziału 9256 w kwocie 
53000 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu i poprosił o 
podsumowanie ile nas kosztował zalew. 
 
   Pan Burmistrz zapytał Pana Wrzoska o to czy pamięta jak na posiedzeniu Komisji zostało 
przedstawione pismo o przeskalowaniu mapy? 
 
Pan  Krzysztof Wrzosek odpowiedział że pamięta  
 
   Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli są błędy w  dokumentacji  to te błędy w dokumentacji 
wskazują na to że np. chodnika jest o połowę więcej, mostek jest dwa razy większy niż był na 
mapie, przejście prze rzekę z kładką na mapie ze Starostwa wynika, że koryto rzeki zostało 
przesunięte o 10 metrów, z tego powodu została przesunięta kładka. Po zakończeniu 
inwestycji jak  zostanie dostarczony kosztorys powykonawczy całego zadania wtedy 
odpowiem na pytanie ile ten zalew kosztował. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że środki przeznaczone na kolektory do ogrzewania 
wody na Kompleksie Sportowym nie zostaną w tym roku wykorzystane i proponował 
wykonanie wodociągu w Strykowie, Ślepowoli bądź w Ługowicach a na to Pan Burmistrz 
powiedział że najlepiej wziąć kredyt. Środki dzisiaj się cofa i robi się co innego. 
 
   Pan Burmistrz poprosił o wskazanie z uchwały dziś przegłosowanej inwestycji która jest 
niepotrzebna? Powiedział że w „Okolicy” wypisał inwestycje które należy koniecznie zrobić 
na wartość około 30 milionów zł. Zadania które zostały przegłosowane  w dzisiejszej uchwale 
poparła większość w Radzie. Jeżeli je przegłosowała to znaczy że są zasadne. 
 
  Pan Ryszard Wiśniowski zapytał, czy „mały mostek” jest oddany do użytku? ( słysząc 
odpowiedź że nie ) zwrócił uwagę że prze ten mostek przechodzi masa dzieci i może dojść do 
nieszczęścia. 
 
  Pan Jan Dudek podziękował Burmistrzowi za wysypanie tłucznia w Ślepowoli. Zapytał czy 
droga za Pałacem będzie wysypana? 
 
   Pan Burmistrz powiedział, że ZGKiM otrzymał polecenie w tej sprawie i sprawdzi jego 
realizację. 
 
   Pan Wrzosek powiedział, że mieszkańcy proszą o ustawienie znaków na drodze w 
Stamirowicach. 
 
   Pan Burmistrz poprosił o zgłoszenie wniosku na piśmie z propozycją jaki znak ma być 
ustawiony. Wniosek taki zostanie rozpatrzony. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział, że wystąpił do Pana Jachowskiego o znak na 
skrzyżowaniu Ślepowola, Michałowice, Tomczyce ponieważ tam często zdarzają się 
wypadki. Sprawa ta idzie ciężko i być może trzeba będzie pojechać do Powiatu i zaprosić 
osoby odpowiedzialne na obejrzenie tego skrzyżowania. 
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   Pani Sołtys z Brzostowca powiedziała, że jest mieszkaniec który nie mówi i jest on 
zainteresowany założeniem kolektorów i czy jako nie zameldowany może skorzystać z tego 
Programu. 
 
Pan Burmistrz powiedział że jest to projekt indywidualny i może przyjechać na to spotkanie, 
jak również wziąć udział w tym Programie. 
 
   Pan Ryszard Wiśniowski stwierdził, że nie ma w Gminie fachowca od znaków. W czasie 
kiedy powstawał Top-Market  zostało skierowane pismo do Urzędu aby na ulicy Mostowej 
(za Top-Marketem) został postawiony znak ograniczający tonaż. Powiedział że Top- Market  
istnieje wiele lat a znaku niema. 
 
   Pan Jarosław Zawalich powiedział że był na tej drodze i stwierdził, że samochody nie mają 
szans rozpędzić się tam do 100 km/h. 
 
Ad. 18 Zakończenie obrad. 
 
 

  Protokółował    Sekretarz obrad        Przewodniczący obrad 

Grzegorz Frasoński Irena Bogdan      Jarosław Zawalich 
 


