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PROTOKÓŁ Nr XXVI/ 2012  
      z  Sesji  Rady Miejskiej  w Mogielnicy 
              w dniu 7 maja 2012 r. 

 

Sesja  trwała od godziny 1000  do godziny 1400.  

 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2.   Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji. 
5. Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą 

„Natura”. 
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

dla Gminy Mogielnica na lata 2012 -2016. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 

Mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wólka 

Gostomska na lata 2012 – 2019. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 

sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy. 
      13. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

14. Sprawy mieszkańców. 
15. Zakończenie obrad. 

 

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

Miejskiej.  

 

  Przewodniczący powitał zebranych Radnych, p. Burmistrza, p. Sekretarz, p. Skarbnik, p. 

Dyrektora ZGKiM, Dyrektorów szkół, Przedstawicielki Komitetów Osiedlowych, Sołtysów, 

Mieszkańców, Przedstawicieli KRUS. Stwierdził prawomocność obrad. 

 

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

Sekretarza obrad. 

 

Zgłoszono dwie kandydatury na sekretarza obrad:  

Bogdana Sawickiego – 5 głosy za 
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Irenę Bogdan – 7 głosów za 

Na sekretarza obrad powołano, Irenę Bogdan za jej zgodą. 

 

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

obrad.  

 

    Przewodniczący  Jarosław Zawalich wprowadził do spraw różnych sprawozdania z 

wykonania budżetu za okres styczeń – lipiec 2011 r. zaświadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego. 

 

Głosowano za przyjęciem porządku obrad 

Za – 12 głosów / jednogłośnie 

 
Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji. 
 
Głosowano za przyjęciem protokołów z sesji 
 
Za- 8 głosów 
 
Wstrzymujących się – 4 głosów 
 
Przeciw – 0 głosów 
 
 
   Przewodniczący oddał głos przedstawicielom KRUS-u i Dyrektorowi MGOK w Mogielnicy  
którzy poinformowali o wynikach konkursu  pod tytułem „Upadek to przypadek” i dokonali 
wręczenia nagród wraz z Burmistrzem , Przewodniczącym Rady Miejskiej, i Vice 
Przewodniczącym Rady Miejskiej 
 
 
Ad.5 Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
 
Burmistrz poinformował że od ostatniej sesji zostały wydane zarządzenia od nr 25 do nr 34. 
 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Głosowano: 
 
Za – 11 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 2 głosy 
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Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025. 

 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Głosowano: 
 
Za – 12 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głosy 

 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod 
nazwą „Natura”. 

 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
  Pan Ireneusz Stępień zgłosił wątpliwości do zapisów statucie dotyczące liczby głosów w 
zgromadzeniu który mówi że na każde rozpoczęte 10 000 mieszkańców przypada jeden głos. 
W  związku z tym że lista związku jest otwarta i może dojść do sytuacji że gminy mające 
poniżej 10000 mieszkańców mogą zostać zdominowane przez większe gminy i umniejszyć 
między innymi podejmowaniu naszych spraw w przyszłości. Powiedział że należałoby 
zgłosić propozycję aby każda gmina miała po jednym przedstawicielu, co byłoby 
sprawiedliwe. Podkreślił że statut zawiera również mało precyzyjny zapis dotyczący 
reprezentantów gmin i może być nim wójt, burmistrz lub radny ale nie ma mowy o tym że w 
przypadku zakończenia kadencji wyżej wymienionych funkcji, osoba ta przestaje pełnić 
również funkcję przedstawiciela. 
 
   Burmistrz odpowiedział że punkty podniesione przez p. Stępnia były omawiane na 
wspólnym posiedzeniu wójtów i burmistrzów. Sytuacja przedstawia się tak że po zsumowaniu 
głosów gmin mających powyżej 10 000 mieszkańców nie uzyskają większości głosów. 
Rozwiązanie przyjęte w statucie nie jest idealne ale jest dobrym rozwiązaniem. Każda gmina 
będzie miała również  możliwość wystąpienia ze związku jeżeli nie będą się podobały 
działania. Drugi zapis dotyczący reprezentantów równie był poruszany i radca prawny 
stwierdził iż jest on zgodny z ustawa o samorządzie gminnym.  
 
Głosowano: 
 
Za – 12 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głosy 

 
Ad.9 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 -2016. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział że w czasie komisji zgłaszał poprawkę dotyczącą 
wprowadzenia do rejestru kapliczki znajdującej się w Kozietułach i nie wie czy zostało to 
uwzględnione. 
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   Burmistrz odpowiedział że ogólnie zostały zgłoszone dwie poprawki i miały one zostać 
uzgodnione z konserwatorem zabytków. Wszystko co jest w dokumentacji jest uzgodnione z 
konserwatorem zabytków. 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział że w dokumentacji zostało ujętych dużo domów 
prywatnych i zapytał czy podejmując taką uchwałę i ujmując taki budynek jako zabytek nie 
utrudniamy sytuację właścicielom. 
 
   Burmistrz odpowiedział że w jego przekonaniu uznanie obiektu za wpisanego do rejestru 
zabytków jest nadawany indywidualną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 
związku z tym jeżeli w tym wykazie nie jest nadany indywidualny numer zgodnie z decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to ten obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Na terenie gminy jest wpisane  do rejestru zabytków  w latach poprzednich kilkanaście lub 
kilkadziesiąt obiektów. W 1970 roku został wpisany do rejestru układ urbanistyczny rynku w 
Mogielnicy. Dokumentacja dotyczy Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami ale nie 
każdy obiekt tam wykazany jest zabytkiem. Nie uchwalenie tego programu nie pozwoliłby na 
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania Gminy Mogielnica. 
 
Głosowano za przyjęciem porządku obrad 

Za – 12 głosów / jednogłośnie 

 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica. 
 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
 
   Pan Ireneusz Stępień powiedział że długo się zastanawiał czemu ma służyć podjęcie tej 
uchwały. Powiedział że dochodząc do punktu 6  Planu Poprawy Bezpieczeństwa doszedł do 
wniosku że ma on służyć możliwością zatrudniania dalszych strażników poprzez Burmistrza. 
Podkreślił że podejmując tą uchwałę powiększamy Straż Miejską co wiąże się ze 
zwiększeniem kosztów. 
 
   Pan Wiesław Wilewski powiedział że mówi się o bezpieczeństwie i zapytał się p. Ireneusza 
Stępnia czy posiada wiedzę ile poprzez długi weekend było wypadków ile osób zginęło i ile 
prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu? 
 
   Pan Ireneusz Stępień odpowiedział podając dane w przybliżeniu około 5 000 pijanych, 64 
osoby zginęły w wypadkach i około 1100 rannych. 
 
   Pan Wiesław Wilewski kontynuując swoją wypowiedź  powiedział że najwięcej mandatów 
w długi weekend było za prędkość. Wiec jeżeli nasza gmina będzie dbać o bezpieczeństwo a 
gmin jest kilka tysięcy tak więc spadną liczy dotyczące szybkiej jazdy. 
 
   Pan Bogdan Sawicki powiedział że p. Wilewski mówi o bezpieczeństwie ale nie mówi nic o 
źródłach finansowania Straży Miejskiej a podjęcie tej uchwały daje możliwości zatrudnienia 
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kolejnych osób które będą pod auspicjami Burmistrza i to będzie dalsze poszerzenia 
imperium p. Chmielewskiego. Zapytał również co to są środki pomocowe? 
 
   Burmistrz odpowiedział  w Programie Poprawy Bezpieczeństwa nie jest określone ilość 
etatów Straży Miejskiej. Uchwała o powołaniu Straży Miejskiej nie określa również ilości 
etatów. Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa tworzone są w związku z tym że dzięki 
temu można skorzystać że środków pomocowych czym są środki z budżetów innych 
podmiotów, najczęściej są środki z Unii Europejskiej. Wsparcie na rzecz Policji mogły 
udzielać inne podmioty to tak samo i tu tym podmiotem może być duży zakład który może 
wesprzeć nie tylko Straż Miejską ale również inne służby które są wymienione w programie. 
Takie wsparcie może odbywać się na zasadzie porozumienia podpisanego z Gminą. Gminny 
Program Poprawy bezpieczeństwa nie jest tylko skierowany na Straż Miejską , określa kto z 
kim ma współpracować a źródło finansowania Straży Miejskiej zapisane jest w uchwale 
budżetowej.  
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział że Gminny Program Pomocy społecznie nie  
działa tylko w gminie Mogielnica. Poprosił o danie czasu na działanie Straży miejskiej i po 
roku będzie można ocenić tą pracę. Nie jest też tak że tylko Straż Miejska nas kosztuje 
ponieważ kilka lat temu kiedy zagrożony był zagrożony posterunek Policji w Mogielnicy 
wyremontowaliśmy budynek po przedszkolu za około 250 000 zł po to aby w naszej gminie 
był całodobowy posterunek Policji. Po pewnym czasie zmienił się koncepcja że z 
posterunków dwudziestoczterogodzinnych wrócono do koncepcji ogniw. Przypomniał 
również czasy kiedy była możliwości opłacania dodatkowych dyżurów policjantów z budżetu 
gminy, jak również dofinansowany zakup samochodu dla Policji. Takie działania wynikały 
 z potrzeby społecznej a teraz nie jest to takie proste. 
 
  Pani Kępka powiedziała że nie ma co sobie obiecywać zbyt wiele po dwóch strażnikach, 
zastanawiała się również czy Straż Miejska jest od wlepiania mandatów? Zaproponowała aby 
strażnicy ustalili podpalacza lasów. Poprosiła również o zrobienie czegoś w sprawie naprawy 
mostu w Miechowicach, ponieważ Straż Pożarna nie może po tym moście przejechać do 
pożarów. 
 
   Burmistrz poprosił aby wstrzymać się z oceną Straży Miejskiej ponieważ dopiero co 
zaczęła działać i nie wiadomo do końca jak ona będzie działać. Poinformował że na 
dzisiejszej sesji pojawią się strażnicy i będzie można zadać im pytania. Poinformował że 
zakres działalności Straży Miejskiej określa ustawa, omówił historię z progami zwalniającymi 
na osiedlu Belweder i w Brzostowcu. Odnosząc się do sprawy mostu w Miechowicach 
powiedział że była podpisana już umowa na remont mostu ale wykonawca zmarł i znów 
należało poszukać projektanta z czym nie jest łatwo. Przy okazji wykonywania zalewu 
pojawiła się firma Remost z którą udał się na most w Miechowicach, po rozmowach została 
zlecona dokumentacja za około 40 000 zł. Byśmy już wystąpili o pozwolenie na budowę ale 
Starostwo Powiatowe w Grójcu nakazała uzyskanie pozwolenia wodnoprawne. Znalazł osobę 
która zrobiła pozwolenie wodnoprawne i teraz jesteśmy na etapie pozwolenia na budowę. 
Powiedział że remont mostu zostanie wykonany jeżeli tylko uda się uzyskać pozwolenie na 
budowę.  
 
   Pani Kępka zwróciła się do Burmistrza z prośbą o ustawienie znaku zakazującego 
wyprzedzania na drodze nr 728 w okolicy skrętu w ul. Armii Krajowej ponieważ często 
dochodzi tam do wypadków a ostatni był w sobotę. 
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   Burmistrz powiedział złożył pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg dotyczącą tego skrętu, 
a w związku z tym że nie jest to nasza droga nie możemy nic więcej zrobić. Powiedział że w 
Gminie Pniewy chcąc postawić znak na drodze krajowej, starali się o to przez 8 miesięcy i 
teraz będzie stawiany znak na ich prośbę. Natomiast znak dotyczący pomiaru prędkości udało 
się załatwić w przeciągu miesiąca dzięki temu że tydzień czasu burmistrz intensywnie 
wykonywał telefony do różnych instytucji. W newralgiczne miejsca będzie można wysłać 
strażników aby przeciwdziałała zdarzeniom jakie tam mają miejsce, i tak też może być z tym 
skrzyżowaniem.  
 
   Pan Ireneusz Stępień poprosił aby burmistrz odniósł się do punktu 6 Gminnego Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa. Zobrazował to placem dół gdzie sprzedawane są truskawki, mleko 
i ryby z samochodów. 
 
   Burmistrz powiedział że Rada Miejska ustaliła miejsca do handlu i plac Dół nie jest 
miejscem do handlu. Poza przepisami jest coś takiego co się nazywa rozsądkiem. Jeszcze 
Straż Miejska dobrze nie zaczęła działać, jeszcze nie ma truskawek z tego sezonu a my już 
dyskutujemy co zrobi straż miejska. Powiedział że na tyle co poznał strażników uważa ich za 
ludzi rozsądnych . 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich powiedział że w zeszłym roku osoba prowadząca kiosk 
z warzywami zadzwoniła na policję ponieważ naprzeciwko kiosku osoby handlowały 
produktami rolnymi z samochodu. Powiedział to dlatego żeby teraz nie mówić że obecność 
strażników będzie związana z  nasyłaniem ich przez burmistrza. 
 
   Pan Mroziewicz stwierdził że Straż Pożarna w tym roku ma za dużo wyjazdów do pożaru 
lasów a jest to spowodowane brakiem kontroli w lasach. 
 
  Pan Ireneusz Stępień w związku z kontrowersyjnymi zapisami  i burzliwa dyskusją  
związanej z tą uchwałą złożył wniosek formalny aby w dniu dzisiejszym nie głosować nad 
nią, skierowanie jej do komisji oświaty i ponowne rozważenie.  
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich zapytał p.Stępnia czy uważa iż ta uchwała jest 
niezgodna z obowiązującym prawie w Polsce? 
 
Pan Ireneusz Stępień odpowiedział że „kolokwialnie mówiąc robimy masło maślane” 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich zaproponował aby podczas sesji popracować nad tym 
ponieważ są obecni również mieszkańcy. 
 
Pan Ireneusz Stępień zaproponował wykreślenie z uchwały punktu 6 i 10. 
 
   Przewodniczący Jarosław Zawalich odczytał treść punktu 6 i zapytał się czy mamy 
ograniczyć możliwość pracy np. podczas Wiosny Mogielnickie która trwa również w 
godzinach nocnych? 
 
   Pan Ireneusz Stępień odpowiedział że dwóch strażników nie jest w stanie wykonać  tego 
zapisu. Dla logicznego myślącego człowieka potrzeba 9 strażników aby mogli pracować w 
godzinach nocnych. 
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   Pani Kępka stwierdziła iż zamiast karać handlujących mandatami to każda osoba handlująca 
powinna wnieść opłatę placową aby było w miarę sprawiedliwe. 
 
   Burmistrz zaproponował aby dyskusję tą odłożyć do momentu przyjścia strażników 
miejskich. 
 
   Pan Bogdan Sawicki poparł postulat Pana Ireneusza Stępnia aby z wykreślić punkt 6 i 10 z 
Gminnego Programu Poprawy bezpieczeństwa. Stwierdził że punkt 6 jest niezgodny z 
prawem ponieważ mając dwuosobową straż miejską nie możemy narzucić aby pracowała w 
nocy. Został użyty nienormowany czas pracy i przypomniał że  na Komisji Oświaty zwrócił 
się do burmistrza aby dał podstawę prawną  co to jest nienormowany czas pracy. Do chwili 
obecnej nie otrzymał i określił że w polskim prawie nie ma czegoś takiego. Stwierdził 
również że punkt 6 daje burmistrzowi furtkę do dalszego zatrudniania strażników i ponownie 
zaproponował usunięcie punktu 6 i 10. 
 
   Pan Krzysztof Wrzosek powiedział że uchwała zobowiązuje burmistrza do wykonywania 
punktu 6 i 10. Stwierdził że w 10 z 11 punktów programu przypisana jest Straż Miejska a jest 
tylko dwóch strażników. Dodał że ta uchwała służy do zatrudniania strażników i 
zaproponował odrzucenie jej. 
 
Głosowano za przyjęciem uchwały 
 
Za – 7 głosów 
Przeciw – 1 głos 
Wstrzymujących się – 1 głos 
Nie brało udziału w głosowaniu – 3 głosy 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wólka 
Gostomska na lata 2012 – 2019. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
Głosowano 
Za – 12 głosów / jednogłośnie 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta 
Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy. 

 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały 
 
   Pan Bogdan Sawicki zapytał przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 
czego dotyczy tego ta uchwała 
 
   Pan Grzegorz Michalski powiedział że dotyczy to przyszłości wysypiska w Wężowcu i 
została podjęta decyzja że jednym z najlepszych  rozwiązań będzie próba sprzedaży tego 
wysypiska. 
 
 
 



 8 

Głosowano 
 
Za – 7 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymujących się – 5 głosów 
 
 
   Przewodniczący odczytał sprawozdania z wykonania budżetu za okres styczeń – lipiec 2011 

r. zaświadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

 

Ad. 13 Sprawy różne 
 
   Przewodniczący przywitał i przedstawił Strażników Miejskich i poprosił o zadawanie pytań  
strażnikom. 
 
   Pan Bogdan Sawicki odczytał informację którą otrzymał od Burmistrza o nienormowanym 
czasie pracy/ zadaniowym czasie pracy i stwierdził że nie ma takiego pojęcia jako 
nienormowany czas pracy. 
 
   Komendant Straży Miejskiej Pan Sławomir Kiełkowski przedstawił swą osobę i powiedział 
jakie zadania stoją przed Strażą Miejską, podał również dane kontaktowe do Straży Miejskiej. 
 
Pan Jan Dudek zapytał o uprawnienia strażników. 
 
   Komendant Straży Miejskiej opowiedział o zakresie z ruchu drogowego, powiedział 
również możliwości karania za handel w miejscu niedozwolonym ale trzeba też być ludźmi. 
Poinformował że kontrola prędkości z fotoradarem  prowadzona przez Straż Miejską może 
być prowadzona tylko w terenie zabudowanym czyli, Izabelin, Mogielnica, Brzostowiec. 
 
   Przewodniczący  poinformował o organizowanej pielgrzymce dla sołtysów do Lichenia w 
dniach 26-27 maja 2012 r. 
 
   Pan Zygmunt Jakubczak zapytał czy gmina nie mogłaby zapłacić za autobus  na wycieczkę 
a ludzie pewnie się zorganizują i pojadą. 
 
   Burmistrz odpowiedział że na taki cel gmina nie może przeznaczyć pieniędzy ponieważ 
organizowanie wycieczek nie jest to zadaniem gminy. Powiedział o innych źródłach z których 
można przeznaczyć pieniądze na wycieczki. 
 
Pan Krzysztof Wrzosek zapytał czy był przetarg na tłuczeń i czy był objazd dróg. 
 
   Pan Grzegorz Michalski powiedział że przetarg się odbył informacje szczegółowe są na 
stronie www.bip.mogielnica.pl, a na najbliższej komisji obędzie się objazd dróg. Powiedział 
że będzie około 95 zestawów tłucznia do rozwiezienia. 
 
Ad.14 Sprawy mieszkańców. 
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   Pani Beata Haśkę  zwróciła się z prośbą o zdjęcie  znaku w okolicach stacji paliw  w 
Kozietułach Nowych który błędnie informuje , a Pan Ireneusz Stępień dodał że dla 
kierowców bus-ów  jest  on usytuowany na takiej wysokości że ogranicza widoczność. 
 
   Pani Alfreda Kośka  zachęcała wszystkich do korzystania z kompleksu sportowego, 
poinformowała o osobach które w ostatnim czasie korzystały z kompleksu. Podziękowała 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mogielnicy za zaangażowanie w kompleks sportowy. 
 
   Pan Grzegorz Michalski podkreślił że w gminie jest wiele inwestycji i można je różnie 
oceniać i takie samo spojrzenie może być wobec Straży Miejskiej. Odnosząc się do 
Gminnego Planu Poprawy Bezpieczeństwa powiedział że został przyjęty on na Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych a ocena jego zależy od podejścia do niego. Powiedział że po 
dzisiejszym spotkaniu komendant Straży Miejskiej dał się poznać jako człowiek rozsądny. 
 
   Pan Zygmunt Jakubczak powiedział że komendant  Straży Miejskiej dał się poznać jako 
przyzwoita osoba. Poprosił o załatanie dziur na drodze w Dylewie i poprosił o postawienie 
znaku od na drodze przy sklepie od strony Modrzewiny. 
 
   Pani Ewa Oraczewska poprosiła żeby podczas objazdu dróg zwrócić uwagę na drogę w 
Dziuninie. 
 
   Pan Grzegorz Michalski powiedział że droga w Kozietułach i Dziuninie są to drogi 
powiatowe. Dodał że na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pytał radną powiatową o 
remonty tych dróg i usłyszał iż będą one naprawiane w miarę posiadanych środków. Gdyby 
gmina nie przeznaczała 50% środków na  remont dróg powiatowych to można by naprawić 
kolejną drogę gminną. 
 
   Pani Alfreda Kośka zapytała się kiedy będzie rozpoczynana budowa placu zabaw w 
Brzostowcu. 
 
   Pan Burmistrz odpowiedział że  oba place zabaw są już po przetargach i wykonawca ma 
termin wykonania chyba do końca maja. 
 
Pan Jan Dudek zapytał się jakie drogi wiejskie są planowane w drugim półroczu do remontu. 
 
Pan Burmistrz odpowiedział że zakres pracy jaki jest do realizacji ustala Rada Miejska. 
 
 
Ad. 15. Zakończenie obrad. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 


