Rada Miejska w Młynarach
Radni-Sesja

Protokół nr XXXI/2021
XXXI Sesja w dniu 17 marca 2021
Obrady rozpoczęto 17 marca 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:31 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 11 członków.
Obecni:
1. Regina Chabros-Dusza
2. Małgorzata Dzięcioł
3. Krzysztof Fiodorowicz
4. Andrzej Florczyk
5. Karol Jóźwiak
6. Beata Kmito
7. Jarosław Kopyciński
8. Justyna Korybska
9. Agnieszka Kościelska
10. Anna Maciuszonek
11. Katarzyna Mała
12. Tadeusz Małecki
13. Jadwiga Orłowska
14. Maria Słomska
15. Tadeusz Wandrowski
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
1. Renata Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
2. Anna Kołodziej-Rabiczko – Sekretarz Miasta i Gminy Młynary
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej witając
wszystkich zebranych.
W obecnym momencie na obradach Sesji obecnych było 11 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał
2. Przedstawienie porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Senior+” w

Młynarach i połączenie go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Młynarach
oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Młynarach.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Burmistrz o omówienie uchwały.
Głosowano w sprawie:
utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Senior+” w
Młynarach i połączenie go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Młynarach
oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Młynarach. .
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Karol Jóźwiak, Beata Kmito, Agnieszka
Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria
Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Jarosław Kopyciński, Justyna Korybska
4. Sprawy różne.
Pani Regina Chabros-Dusza zapytała dlaczego decyzja z Kuratorium Oświaty w sprawie
likwidacji szkoły w Błudowie nie została zaskarżona.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że zaskarżanie nie jest dobrą drogą w pertraktacji z Kuratorium.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest na etapie rozmów z rodzicami, żeby nie tworzyć kolejnej
pierwszej klasy w Błudowie. Pani Burmistrz wybrała drogę spokojnego wygaszania szkoły,
ponieważ uważa, że będzie to rozsądniejsze niż wojna z rodzicami i kuratorium. Każdy wniosek
złożony przez gminę do kuratorium rozpatrywany był negatywnie. Kuratorium nie zgodziło się
na zmianę obwodów dowożenia dzieci do szkoły. Chcąc wygasić szkołę w Błudowie Pani
Burmistrz nie kieruję się ekonomią lecz uważa, że lepszym startem dla naszych dzieci byłaby
jedna szkoła ale dobrze dofinansowana.
Pani Regina powiedziała, że spotkała się z decyzją sądów, które w podobnej sytuacji wydały
wyrok o zamknięciu szkoły.
Pani Burmistrz powiedziała, że wykorzysta każdą możliwość, by przyczynić się do powolnego
wygaszania szkoły. Pani Burmistrz powiedziała, ze jedyną drogą jest przekonanie rodziców,
że jest to najrozsądniejsze rozwiązanie.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał, czy będzie kontynuowana realizacja zadania związana
z wyspą gazową.
Pani Burmistrz powiedziała, że ma nadzieję, że temat ten powróci. COVID-19 spowodował,
że plany uległy zmianie. Polska Spółka Gazownictwa musiała zrezygnować z pewnych
inwestycji. Prosili Panią Burmistrz, by mogli rozwiązać umowę na mony porozumienia stron,

ale Pani Burmistrz nie zgodziła się, ponieważ jest to ważny dla gminy temat i w przyszłości
będzie chciała powrócić do rozmów. Pani Burmistrz uważa, że taka wyspa powinna powstać
w naszej gminie, a gmina powinna mieć szansę na przejście na czystą energię.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał w jaki sposób i przez ile dni w tygodniu będzie funkcjonował
Klub Senior +?
Pani Burmistrz powiedziała, że Klub Senior + będzie funkcjonował 20 godzin tygodniowo.
Tyle przewiduje dofinansowanie bieżącej działalności. Jeśli będzie prężnie działał i koła
gospodyń wiejskich będą partycypować w kosztach, to będzie można otworzyć go nawet na
8 godzin dziennie.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał, czy zostaną zatrudnione osoby, które będą odpowiedzialne
za pracę ośrodka.
Pani Burmistrz powiedziała, że zostanie ogłoszony konkurs, w wyniku którego zostanie
wyłoniona osoba nadzorująca pracę klubu. Będzie to uzgodnione z Panią kierownik MOPS oraz
z Panią mecenas, by mogło to działać w pełni profesjonalnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w ramach Klubu Senior + jako gmina, staramy
się o dofinansowanie 200 zł do osoby, nie więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania
przy 20 godzinach tygodniowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wizytację w Klubie Senior +.
Pani Burmistrz powiedziała, że chciałby zrobić uroczyste otwarcie Klubu, ale należy poczekać
na złagodzenie obostrzeń w związku z pandemią.
Pani Regina Chabros-Dusza powiedziała, że przyznając środki na organizacje pozarządowe
zostały obcięte środki przeznaczone na uczniowski klub sportowy. Pani Regina twierdzi, że nie
powinno się obcinać dofinansowania do szkolnych klubów sportowych.
Pani Burmistrz powiedziała, że dotacje zostały obcięte są dla wszystkich stowarzyszeń. Dla
klubu sportowego ucięto 50% środków, ponieważ zrodziła się nowa inicjatywa w Błudowie
i trzeba było podzielić środki pomiędzy dwa stowarzyszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że działalność organizacji pozarządowych, środki
na ten cel, realizacja zadań, współpraca z gminą jest tematem zaplanowanym w pracy Rady
Miejskiej.
Pani Burmistrz powiedziała, że Stowarzyszenie Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej
złożyło dwa wnioski o dofinansowanie i z jednego też musieli zrezygnować.
Pani Regina Chabros-Dusza zapytała, co z remontami dróg po zimie.
Pani Burmistrz powiedziała, że większość środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie
dróg pochłonęło odśnieżanie. Obecnie została niewielka część środków do wykorzystania.
Ze środkami, które zostały, rozpoczną się remonty dróg na wiosnę, a potem gmina będzie
musiała znaleźć pieniądze na prowadzenie kolejnych napraw. Gdyby sukcesywnie przez lata
dbano o drogi, to były one w zupełnie innym stanie niż obecnie.

Pani Małgorzata Dzięcioł zapytała, czy gmina może dowieść materiał na drogi, a mieszkańcy
sami naprawią część dróg.
Pani Burmistrz powiedziała, że będzie o to prosić mieszkańców sołectw. Pani Burmistrz
powiedziała, że można zrobić zebranie i zaplanować, które drogi są priorytetowe i zacząć
remont właśnie od nich.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że bardzo ucieszyła go wycinka zakrzaczenia przy
drodze wojewódzkiej 505. Przewodniczący zgłosił sprzątanie dróg oraz rowów z płyt
betonowych i gruzu, które zalegają w rowach i uniemożliwiają wykaszanie. Jeśli chodzi o drogę
505 w miejscowości Sąpy, to potrzebne jest natychmiastowe łatanie drogi. Przewodniczący
prosił również o kontynuację remontu świetlicy w Sąpach.
Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił prośbą od mieszkańców, aby drzewa na cmentarzu
poddać pielęgnacji, ponieważ suche, opadające gałęzie mogą uszkodzić pomniki oraz
samochody na parkingu przy cmentarzu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał w imieniu mieszkańca, czy gmina będzie dbała o nowe
asfalty, rowy, czy będzie oczyszczała drogi z piachu i pobocza z krzaków. Komisja Rewizyjna
zauważyła, że tam gdzie jest nowy asfalt nie jest sprzątnięty piasek, krzaki nie są wycięte, trawy
niewykoszone.
Pni Burmistrz zapytała o jaką drogę chodzi.
Przewodniczący powiedział. że o drogę do Ojcowej Woli, Błudowa, Nowego Monasterzyska
oraz m. Włóczyska.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeśli chodzi o drogę do Ojcowej Woli, to krzaki są sukcesywnie
usuwane, a droga jest sprzątana. Pozostałe drogi również są na bieżąco sprzątane. Do tej pory
zostało usunięte ok 10 km krzaków wzdłuż drogi w kierunku Ojcowej Woli, a został poniesiony
jedynie koszt paliwa.
5. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Młynarach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach
/-/ Karol Jóźwiak

Przygotował(a): Dorota Jurkowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

