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Protokół Nr XXXVIII/2017 
z sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 26 października 2017 r. 

XXXVII I sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 odbyła się 
w dniu 26 października 2017 r., w godzinach 10— - 13— w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy, Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. 

W sesji uczestniczyli Radni Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, Sołtysi z Gminy 
Mińsk Mazowiecki, Pan Antoni Janusz Piechoski Wójt Gminy, Pan Radosław Legat 
Zastępca Wójta, Pani Jolanta Damasiewicz Sekretarz Gminy, Pani Anna Kosobudzka 
Skarbnik Gminy, mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki i przedstawiciele lokalnych mediów 
oraz inne zainteresowane osoby. 

Punkt 1. 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzyła obrady 
XXXVII I sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła prawomocność 
obrad. 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Panią Marzannę Kucińską 

> Panią Małgorzatę Fiłipiak 

Wyznaczone Radne wyraziły zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad XXXVII I sesji 
Rady Gminy i zapytała, czy ktoś chce zgłosić wniosek o zmianę proponowanego porządku 
obrad. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - zawnioskował o wprowadzenie 
do porządku obrad, jako pkt 17, Uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora 
Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. Nr VI/29/ll w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscypłinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. Wójt poinformował, że prokuratura prowadzi kontrole, a skarga dotyczy 
treści uchwały. Do dalszego procedowania sprawy potrzebne jest przekazanie skargi 
do sądu administracyjnego. Po przyjęciu wniosku pozostałe pkt porządku obrad zostałyby 
odpowiednio przenumerowane. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad 
z przyjętą zmianą. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad ze zmianą 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Uchwalony porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Przyjęcie protokołu z X X X V I I sesji Rady Gminy 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji Rady Gminy 
5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 r. 
6. Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok 
9. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2017-2023 
10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2018 rok 
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień z tego podatku na 2018 rok 
12. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 

na 2018 rok 
13. Uchwała w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród 

i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 
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14. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok 

15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w niektórych miejscach publicznych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

16. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
na 2018 rok 

17. Uchwała w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 
na uchwałę Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011 r. Nr VI/29/l l 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

18. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Huta Mińska 
19. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina 
20. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stare Zakole 
21. Wolne wnioski 
22. Zamknięcie obrad 

Punk 3. 
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu 
protokołu - uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady, wobec braku uwag, uznała protokół za przyjęty. 

Punk 4. 
Sprawozdanie z działałności Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji Rady Gminy 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - poinformował, że 2 października 
uczestniczył w powołaniu nowego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim. Nowym komendantem został młodszy inspektor Pan Sławomir Rogowski. 
W dniach 4-6 października Wójt, na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy, uczestniczył 
w wyjeździe studyjno-szkoleniowym. Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów. 
10 października Wójt wspólnie z Panią Skarbnik podpisywali aneks w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska oddział w Siedlcach. Aneks dotyczył umowy 
na dofinansowanie zbiórki i utylizacji azbestu. 11 października Wójt razem z Zastępcą 
uczestniczyli w spotkaniu u Burmistrza Mińska Mazowieckiego. Tematem rozmów były 
przyszłoroczne inwestycje na ul. Arynowskiej, ul. Żwirowej i ul. Langiewicza - są to ulice 
na styku Miasta i Gminy. Poruszono też temat współpracy z PWiK i nowych punktów 
pomiarowych, w których oddawane są ścieki kanalizacyjne. Dyskutowano również 
o sprawach bieżących. 11 października odbyły się także gminne obchody Święta Edukacji 
Narodowej, które w tym roku miały miejsee w Szkole Podstawowej w Mariance. 
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Wójt podziękował Pani Dyrektor, kadrze szkolnej oraz rodzicom za przygotowanie tych 
uroczystości, a także Przewodniczącej Rady Gminy za udział. Podziękował też nauczycielom 
za nauczanie i opiekę nad dziećmi w gminnych szkołach. Wójt uczestniczył również 
w obchodach 501ecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która współpracuje 
z Gminą i pomaga gminnym dzieciom. 13 października Wójt wspólnie z Przewodniczącą 
Rady Gminy i Sołtysem Stojadeł uczestniczyli w pasowaniu pierwszoklasistów w szkole 
w Stojadłach. 17 października obchodzono lOlecie Powiatowych Dni Papieskich 
organizowanych przez trzy szkoły noszące imię św. Jana Pawła II. Wójt podziękował 
Dyrektorowi szkoły w Hucie Mińskiej za aktywny udział w organizacji tego święta. 
18 października w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz 
stolicy w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W spotkaniu udział wzięłi 
przedstawiciele wszystkich gmin z powiatu mińskiego. 19 października w Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie dotyczący możliwości funkcjonowania dziennika elektronicznego 
we wszystkich gminnych szkołach. Temat ten jest znany od kilku lat, ale niestety są problemy 
z dostarczaniem intemetu o odpowiedniej szybkości do szkół. Gmina rozmawiała z dwiema 
miejscowymi firmami o możliwości dostarczenia odpowiedniej jakości intemetu. 
Jest też propozycja od firmy Orange, dotycząca możliwości korzystania ze światłowodu, 
ale w obecnej chwili wciąż trwają wstępne rozmowy. 24 paździemika Wójt był gospodarzem 
posiedzenia zarządu Lokalnej Grupy Działania. Tego samego dnia brał udział w pracach 
Komisji Rewizyjnej, a 25 paździemika podpisywał aneks dotyczący terminów przelewu 
transz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie 
w sprawie budowy kanalizacji w Targówce. 

Przechodząc do zadań inwestycyjnych Wójt poinformował, że została wykonana 
modemizacja ul. Jaśminowej w Budach Janowskich, wartość zadania to 104 400 zł bmtto, 
roboty odebrano 18 paździemika 2017 r. Wykonano też modemizację ul. Jaśminowej 
w Nowych Osinach, wartość zadania to 67 588,50 zł bmtto, roboty odebrano 18 paździemika 
2017 r. Wykonano modernizację ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Gliniak, za kwotę 
32 042 zł bmtto, roboty odebrano 13 paździemika 2017 r. Na ukończeniu jest budowa 
odcinka chodnika dla pieszych w Józefowie przy drodze powiatowej, wartość zadania 
to 89 899,23 zł bmtto, w dniu 24 paździemika 2017 r. zgłoszono gotowość do odbioru. 
Jest podpisana umowa na budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś 
Gliniak, za kwotę 33 210 zł bmtto, termin wykonania jest do 30 paździemika 2017 r. 
Wykonano odcinek chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka, za kwotę 35 499 zł bmtto, 
odbiór był 18 paździemika 2017 r. Wykonano modemizację przejść dla pieszych 
o powierzchni 36,5 m przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej z ul. Dojazdową w miejscowości 
Królewiec, za kwotę 9 999,72 zł bmtto. Trwa wykonanie nakładek asfaltowych za łączną 
kwotę 2 157 405,93 zł brutto, termin wykonania jest do dnia 31 paździemika 2017 r. 
Jest wybrany wykonawca i jest podpisana umowa na przebudowę ulicy Świerkowej 
w Targówce, wartość zadania to 219 000 zł brutto, termin wykonania jest do 30 łistopada 
2017 r. Jest wybrana firma na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w miejscowości 
Zamienię, wartość zadania to 3 690 zł bmtto, termin jest do 29 gmdnia 2017 r. 
Trwa wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu koryt betonowych w rowie przy 
drodze gminnej nr 220810 W w Mikanowie, wartość zadania to 1 320 zł bmtto. 
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Jest podpisana umowa na budowę odcinka chodnika dla pieszych przy ul. Książęcej 
w Stojadłach, wartość zadania to 5 000 zł bmtto, termin wykonania do 30 listopada 2017 r. 
Trwa opracowanie przedmiam i kosztorysu inwestorskiego projektu budowlanego ul. Natolin 
w Starej Niedziałce, wartość zadania to 1 500 zł brutto. Przedmiar i kosztorys są niezbędne 
do składania wniosku o dofinansowanie. Ogłoszono przetarg na wykonanie dodatkowego 
zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie zimowym 
2017/2018. Gmina jak co roku podzielona jest na dwie części, a planowana w budżecie kwota 
na to zadanie to 50 000 zł bmtto. W pierwszej kolejności odśnieżanie odbywa się gminnym 
sprzętem, natomiast przy dużych opadach Gmina wspiera się firmą zewnętrzną. Postępowanie 
0 udzielenie zamówienia zostało unieważnione w związku z pisemną rezygnacją wykonawcy 
zadania w części północnej. W związku z tym trzeba będzie ponownie ogłosić zapytanie. 
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
ul. Lipowej w Targówce, za kwotę 79 950 zł brutto. Zadanie podzielone jest na dwie części. 
Termin wykonania I części, czyli przebudowy jest do dnia 28 grudnia 2017 r., natomiast 
II część, czyli budowa sieci kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni zrealizowana 
ma być do 30 marca 2018 r. 

Wójt poinformował również, że podpisano umowę na wykonanie zadania 
pn.: „Montaż lamp oświetlenia wewnętrznego i osprzętu elektrycznego w budynku świetlicy 
wiejskiej w Targówce", wartość zadania to 2 007,91 zł bmtto. Wykonano zadanie pn. „Zakup 
piłkochwytów wraz z montażem w miejscowości Nowe Osiny", wartość zadania to 15 000 zł 
bmtto. Podpisano też umowę na wykonanie zadania pn.: „Wymiana lamp oświetlenia 
zewnętrznego budynku OSP Targówka", wartość zadania to 1 632,89 zł brutto. Ogłoszono 
zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej dwuosobowej na placu 
zabaw w m. Nowe Osiny", wartość zadania to 2 359,81 zł brutto, ale postępowanie zostało 
unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą dysponuje Gmina. 
Trwają negocjacje z innymi wykonawcami. Podpisano umowę na wykonanie zadania 
pn.: „Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku w Zamieniu". Wartość zadania 
to 10 000 zł bmtto, prace zostały odebrane protokołem odbioru końcowego. Wybrano 
też wykonawcę realizacji zadania pn.: „Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw i rekreacji 
w Józefowie- urządzenia do zabawy", wartość zadnia to 8 241 zł brutto, termin realizacji jest 
do końca listopada. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Dostawa 
1 montaż urządzeń na plac zabaw i rekreacji w Józefowie-urządzenia siłowni plenerowej", 
ale postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała 
kwotę, którą dysponuje Gmina. Trwają negocjacje z innymi wykonawcami. Podpisano 
umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia boiska do piłki nożnej 
w miejscowości Brzóze", wartość zadania to 9 095,11 zł brutto, termin realizacji jest 
do 30 maja 2018 r., ale być może, jeśli warunki pogodowe pozwolą, zadanie będzie 
realizowane jeszcze w tym roku. Trwa weryfikacja ofert złożonych w wyniku ogłoszonego 
zapytania ofertowego na reałizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku 
szkoły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie". Termin wykonania jest do 20 grudnia 2017r. 
W wyniku postępowa oferty złożyło trzech wykonawców: najdroższa oferta opiewa 
na 51 660 zł bmtto , a najtańsza na 29 889 zł bmtto. Podpisano umowę na wykonanie zadania 
pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Stara Niedziałka", wartość robót 
to 1 280,57 zł brutto, a termin wykonania jest do 30 paździemika 2017 r. 
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Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia boiska 
do piłki nożnej w miejscowości Brzóze". Termin składania ofert jest do dnia 27 paździemika 
2017 r., a termin wykonania jest do dnia 20 gmdnia 2017 r. Trwa ostatni etap prac 
związanych z realizacją umowy na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej przebudowy parkingu wraz z budową odwodnienia terenu 
ZS w Stojadłach". Przekazano już projekty wykonawcze wraz z kosztorysem i złożono 
dokumenty celem zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe. Wartość zadania 
to 29 500 zł bmtto. W trakcie realizacji jest budowa zespołu boisk w Janowie, wartość 
zadania to 782 436,52 zł, a termin realizacji jest do 30 listopada 2017 r. Prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. Trwa przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Janowie, wartość zadania to 2 718 518,52 zł, a termin realizacji jest do 29 ezerwca 2018 r. 
Trwa też budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w miejscowości Królewiec, wartość 
zadania to 260 760 zł, termin wykonania jest do 15 listopada 2017 r. Prowadzona jest budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego - komunalnego z lokalami socjalnymi 
w miejscowości Janów. Do końca roku ma być stan surowy zamknięty, roboty 
są monitorowane. Trzeba na bieżąco podejmować decyzje i zapewne trzeba się spodziewać 
kilku tys. zł zwyżki kosztów ze względu na pewne szczegóły w dokumentacji dotyczące 
ułożenia rynien opadowych poziomych i innych drobnych rzeczy. Trwa kompleksowa 
termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dotyczy trzech szkół gminnych: w Hucie 
Mińskiej, w Brzózem i w Janowie. Prace toczą się w szkołach w Hucie Mińskiej 
i w Brzózem, natomiast firma wejdzie do Janowa, gdy zakończy roboty w Hucie i Brzózem. 
Pierwotny termin realizacji jest do końca czerwca i być może Wójt będzie negocjował 
z Urzędem Marszałkowskim przedłużenie terminu o wakacje. Na zadanie jest przyznane duże 
dofinansowanie zewnętrzne. W dniu 25 paździemika 2017 r. realizowano zadanie: „Zakup, 
dostawa i rozładunek kotłów dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach zadania 
„Wymiana pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowieeki", wartość zadania 
to 131 200 zł. Organizacja i prowadzenie tego zadania od tego roku spadło na samorządy. 
Unieważniono postępowanie przetargowe dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii 
w Gminie Mińsk Mazowiecki - fotowoltaika" - postępowanie unieważnia się, jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 098 893,44 zł bmtto, a oferta z najniższą ceną 
to 2 259 239,40 zł bmtto. Unieważniono też postępowanie przetargowe dla zadania 
pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki - pompy ciepła, kolektory 
słoneczne", ponieważ Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 
1 894 586,56 zł bmtto, a oferta z najniższą ceną to 2 482 776 zł bmtto. Planowane jest 
podpisanie umowy na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Huberta w Karolinie - I etap", 
wartość zadania to 227 664,39 zł, a termin realizacji jest do dnia 15 gmdnia 2017 r. 
Prace będą dotyczyć robót ziemnych i budowy kolektora deszczowego do odwodnienia terenu 
i ulic przylegających. 
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Punkt 5. 
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 r. 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - przedstawił informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 r. przez kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Mińsk Mazowiecki oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu 
Wójta. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 r. przez Radnych Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki. 

Punkt 6. 
Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan osoba prowadząca działalność na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki - powiedział, że na wstępie chciałby podziękować za załatwienie, po prawie 
dwóch latach, sprawy uszkodzonego pobocza przy drodze do Grzebowilka. W sprawie 
wykonawstwa na drodze w Iłówcu powiedział, że niestety miał rację, bo już częściowo nie 
ma tego, czym były łatane dołki na tej drodze, bo częściowo ten materiał już powypadał. 
Pan powiedział, że wiele razy jest robione jedno i to samo, a pieniądze są wyrzucane 
w błoto. Powiedział również, że już wielokrotnie zgłaszał problem poboczy, które 
uniemożliwiają odpływ wody z jezdni, ale ten marazm cały czas się powtarza i woda nie ma 
jak opływać, a gdy przyjdzie zima to znów jezdnia będzie podmarzać, znów będzie się psuła 
i znów będą problemy. Można temu zapobiec, aby podatnicy nie musieli cały czas płacić 
za jedno i to samo. Powiedział również, że Wójt sugerował, że są wykopane poprzeezne 
rowki na poboczu, którymi ma odpływać woda, ale spowodują one, że w zimę, chcąc 
odśnieżyć pobocza, odśnieżarka wpadnie pługiem w te rowki i ulegnie zepsuciu i znów 
będzie problem. Powiedział też, że gdy pobocza będą wyżej od jezdni to nie będzie 
możliwości odśnieżenia drogi i część śniegu pozostanie, co będzie powodowało zamarzanie 
i rozmarzanie tego śniegu, co z kolei będzie powodować psucie się drogi. Poza tym, 
gdy będzie się wąsko odśnieżało, to dwa samochody nie będą mogły się minąć. Ten marazm 
trwa od wielu lat, mimo zgłoszeń. Zapytał też, co dzieje się z nieruchomością w Gliniaku, 
której właścicielem stała się Gmina prawomocnym wyrokiem sądowym. Pan 
stwierdził, że sprawa miała być załatwiona do trzech miesięcy, ale do dnia dzisiejszego 
nic nie zostało zrobione. Zapytał też jakie korzyści czerpie Urząd Gminy z dzierżawy sklepu 
i obiektu po dawnej zlewni mleka i dlaczego nie jest tak, jak w piśmie, które złożył 
5 paździemika, czyli nie jest ogłoszony przetarg w celu wykupu, albo dzierżawy. Zapytał też, 
czy Gmina ma tak dużo pieniędzy, że tak od siup Wójt prezesowi, prezes drugiemu prezesowi 
i kolesiostwo się zamyka, dodając, że można to tak zinterpretować, bo mówi o tym i prosi 
od dawna. Pan dodał, że sprawa miała być załatwiona do trzech miesięcy, a Gmina 
jest właścicielem od czerwca i nic nie zostało w tej materii zrobione. Zapytał też na jakiej 
podstawie zostało wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu, bo w wewnętrznym zarządzeniu 
Gminy wyraźnie jest napisane, że musi być prawny akt własności lub właściciel działki. 
WSS przejmując nielegalnie budynek od GS, który nie był właśeicielem, bo właścicielem 
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było sołectwo Gliniak, dostał zezwolenie na sprzedaż alkoholu. GS przekazał nie swój 
majątek WSSowi, które uzyskało pozwolenie na sprzedaż alkoholu - Pan zapytał, 
na jakiej było to podstawie. Powiedział również, że nie szanuje się pieniędzy podatników 
i zapytał, dlaczego nie jest ogłoszony przetarg, aby uzyskać jak najlepsze warunki dla Gminy. 
Powiedział też, że jest podatnikiem od lat 70tych i w swoim rejonie czegoś takiego nie 
widział, więc prosi o wyjaśnienie wszystkim tych spraw. Powiedział też, że Sołtys Gliniaku 
również został oszukany przez Prezesa WSS, bo Prezes powiedział mu, że ma akt własności 
na działkę. Pan zapytał, ile jest jeszcze na terenie naszej Gminy takich sklepów, które 
były stawiane przez mieszkańców Gminy, a dzierżawi je teraz GS, tylko po to, aby dotrwać 
do emerytury. GS wyprzedaje majątek, bo brakuje do emerytury, ale nie ma z tego dochodów, 
bo jest to tylko po to, żeby się utrzymać i pokryć koszty, więc hańbą jest, że niszczony jest 
majątek naszych ojców i dziadków. 
Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - poprosiła o przygotowanie 
prezentacji informującej, co obejmuje termomodemizacja, która jest prowadzona w trzech 
gminnych szkołach oraz co się zmieni w tych szkołach i co ulegnie poprawie. Informacja 
mogłaby również znaleźć się w gminnej gazecie, aby trafiło to do szerszej gmpy 
mieszkańców. 
Pan Kazimierz CHŁOPIK Sołtys Stojadeł - zapytał, na jakim etapie jest obecnie projekt 
uł. Leśnej w Stojadłach i czy na ul. Szkolnej będzie położony asfalt. Podziękował również 
za interwencję w sprawie jednej lampy, lampa świeci. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poprosił o uściśłenie 
informacji dotyczących inwestycji drogowych, ponieważ z zasłyszanych informacji podobno 
jest już gotowy projekt na ul. Żwirową w Kolonii Karolina i jest już pozwolenie na budowę. 
Zapytał też, czy realna jest przebudowa ul. Wąskiej w Karolinie, ponieważ mieszkańcy pytają 
0 te sprawy. 
Pan Andrzej BUDZYŃSKI Sołtys Huty Mińskiej - zgłosił, że w Hucie Mińskiej 
od ok. tygodnia nie ma oświetlenia na większości ulic. Gdy Sołtys zgłosił sprawę 
to poinformowano go, że coś jest uszkodzone w elektrowni. Poprosił też o informacje 
dotyczące gazyfikacji Gminy, ponieważ mieszkańcy pytają o te sprawy. 
Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że myślała, 
że na Stojadłach w tym roku, oprócz funduszu sołeckiego, nic nie będzie zrobione, 
ale jak powiedział Sołtys jest jedna lampa i nawet świeci. Przypomniała też, że złożyła 
wniosek na ul. Leśną i ma nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona zrobiona. Ma również 
nadzieję, że ul. Szkolna będzie zrobiona. Zapytała też, czy przebudowa terenu przed szkołą 
w Stojadłach będzie w budżecie na przyszły rok, bo nie złożyła w tej sprawie wniosku, 
a w tym roku, z tego co wie, nie będzie to wykonane, więc chciałaby, żeby zadanie przeszło 
automatycznie na przyszły rok. Poprosiła też o wykonanie ul. Leśnej w przyszłym roku 
1 powiedziała, że dwa razy zgłaszała problem z oświetleniem na ul. Warszawskiej 
w Stojadłach - lampy zapalają się bardzo późno, a rano za długo świecą. 
Pan Andrzej osoba prowadząca działalność na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki - powiedział, że problem z oświetleniem nie dotyczy tylko Huty Mińskiej, 
ale i Marianki, gdzie wciąż trwa marazm. Było to poruszane na poprzedniej sesji, 
a z rozmowy z Wicewójtem Pan vie, że firma zajmująca się oświetleniem ulicznym 
definitywnie powiedziała, że będzie robić tylko to, co jest konieczne, bo boi się kary 
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za zerwanie umowy. Natomiast gdyby umowę zerwała Gmina to Gmina musiałaby ponosić 
karę, więc jest marazm i nie jest to wina Zakładu Energetycznego. Pan dodał, że sam 
to sprawdzał, bo dostał kluczyk od Urzędu Gminy i wszystkie fazy są, więc być może ktoś 
celowo robi tak, żeby nie było oświetlenia. Firma jednak robi tylko to, co musi, bo boi się kar, 
więc należałoby siąść do rozmów z firmą i znaleźć konsensus, aby rozwiązać ten problem, 
bo jest to paranoja. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - odnosząc się do wypowiedzi Pana ' 
w sprawie problemów oświetleniowych w Mariance powiedział, że Pan za bardzo się 
zagalopował, bo takie rozmowy zostały przeprowadzone i jest niedoinformowany. Wójt odbył 
rozmowę z dyrekcją firmy zajmującą się konserwacją oświetlenia, w której uczestniczył 
również Radny Gałązka. Padło wiele argumentów, a jednym z nich było to, że jeden 
z mieszkańców Gminy pozwolił sobie zadzwonić do dyrekcji tej firmy i w nieetyczny sposób 
wyrażał swoją opinię - dyrekcja firmy zgłosiła, że nie życzy sobie tego. Pierwszy 
do egzekwowania jest Wójt i ma to działać drogą łańcuchową: mieszkańcy - sołtys - radny -
drogowiec gminny i Wójt. Pan Gałązka zgłaszał problem oświetleniowy już dużo wcześniej. 
Jeśli zaś chodzi o firmę oświetleniową to rzuciła się „z motyką na słońce", bo zupełnie sobie 
nie poradziła i twierdzi, że umowa, którą podpisała z Gminą staje się dla nich zupełnie 
nierentowna. Trwa teraz przepychanka, kto pierwszy wypowie umowę, ale wiadomo, 
że dla Gminy się to nie opłaca. Pan Gałązka podziękował Panu za troskę i dodał, 
że radzi sobie. 
Pan - powiedział, że Marianka przez prawie 2 tygodnie nie była 
oświetlona i zapytał, czy wówczas Pan Gałązka miał coś do powiedzenia. Powiedział 
również, że osobiście rozmawiał z pracowniami bezpośrednio wykonującymi usługę, którym 
wskazał jeszcze gdzie są bezpieczniki, bo sterowniki były dobre i jeden z tych pracowników 
nie miał zielonego pojęcia. Pan borykał się naście lat z tymi sprawami i ma w tej 
materii jeszcze trochę wiadomości. Powiedział też, że to co powiedział Radny Gałązka jest 
absurdem, bo nie może być taka kolejność, ponieważ ludzie chodzą w ciemnościach i nie 
można czekać, aż mieszkańeom stanie się jakaś krzywda. Powtórzył też, że ma te informacje 
bezpośrednio od pracowników, a nie od prezesów. Pracownicy mówią, że robią 
to z przymusu, bo im się to nie kalkuluje, a nie mogą zerwać umowy. 
Radny Gałązka - zapytał Pana , kto podpisywał umowę: on, czy Wójt. 
Fan - powiedział, że on jako podatnik wie, że nie jest tak, jak powinno być. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - odnośnie regulacji oświetlenia 
powiedział, że pismo, które podpisał gminny drogowiec nijak nie działa. Radny powiedział, 
że 15 paździemika 2017 r. w skrzynce SON na ul. Słonecznej wyłączenie światła było o godz. 
7.07 i poprosił o sprawdzenie, kiedy jest wschód słońca, jednocześnie dodając, że był chyba 
0 6.56. Powiedział też, że ma się to nijak do zapisów. Poza tym mieszkańcy ul. Wiejskiej 
w Osinach wielokrotnie mówili, że oświetlenie za wcześnie się wyłącza. Powiedział również, 
że jest apel z Nowych Osin o uzupełnienie ogródka zabaw przy ul. Spokojnej, gdzie nie 
są jeszcze uzupełnione mebelki z funduszu sołeckiego, a dzieei miały się tam bawić w pełni 
lata, a nie w zimę. Powiedział też, że jeśli są z tym problemy to prosi o danie wolnej ręki, 
bo mieszkańcy szybko poradziliby sobie z tym wcześniej. Powiedział też, że Pani Sołtys 
złożyła stosowne dokumenty zdecydowanie wcześniej, a reszta jest po stronie Urzędu Gminy 
1 prosi o dokładne przeczytanie przepisów. Deklaruje też swoją pomoc, aby mebelki w placu 
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zabaw nie pojawiły się dopiero w listopadzie, bo jest to absurd. Radny Czajkowski zapytał 
również o egzekwowanie gwarancji na obiektach sportowych, bo są popękane linki 
naciągowe, a gwarancja niewyegzekwowana w stosownym czasie spowoduje niszczenie tych 
obiektów - Pan Czajkowski zapytał, czemu tak się dzieje. Zapytał też o działkę nr 30/1 
w Kolonii Janów - sprawa jest znana i dotyczy niewykopanego rowu, przez co woda 
przelewa się przez drogę. 
Pan Leszek KOPCZYŃSKI Radny Rady Gminy - zapytał, czy brakująca nakładka 
0 długości 50 metrów do Ignacowa zostanie dokończona i poprosił o wywóz śmieci 
z cmentarza, aby na 1 listopada był porządek. 
Pan Robert ROŃDA Radny Rady Gminy - odnosząc się do wypowiedzi Pana 
potwierdził, że rzeczywiście chciał się spotkać z Panem Prezesem WSS Społem, ałe niestety 
Prezes nie znalazł czasu. Pan Rońda chciał porozmawiać o sytuacji prawnej lokalu, 
który zajmuje WSS, ale niestety nie udało się. Prezes deklarował, że ma akt własności, 
ale później okazało się, że nie jest tak do końca. Radny Rońda ma nadzieję, że teraz, 
gdy właścicielem stała się Gmina i ma akt własności, to stanie się na wysokości zadania 
1 będzie można powiedzieć, że wszystko jest zgodnie z prawem i wszystkich obowiązuje 
płacenie podatków. Pan Rońda zapytał też o sprawę krów, które zostały odebrane jednemu 
z gospodarzy, a potem decyzją sądu zostały zwrócone. Zapytał również o sprawę oświetlenia 
od ul. Langiewicza do Gliniaku, bo w budżecie była taka pozycja, więc chciałby wiedzieć 
najakim jest to etapie. 
Pan Tomasz KUROWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że zarówno Pan 
jak i Pan Radny Gałązka mówili o tym samym problemie, jeden w sposób bardziej 
wzburzony, a drugi bardziej spokojnie. Radny Kurowski zrozumiał z tego, że firma „porwała 
się z motyką na słońce" i nie chce teraz robić, bo nie dostaje adekwatnych pieniędzy, 
więc chciałby się dowiedzieć, czy przy konstruowaniu umów Gmina w jakiś sposób się 
od tego zabezpiecza, bo gdy druga strona nie dotrzymuje warunków umowy 
to automatycznym jest, że można domagać się od niej kar umownych lub zwrotów, 
bo gdy pracownicy nie pracują to się ich wyrzuca. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - zapytał, czy firma oświetleniowa zajmuje się 
całą Gminą, bo na ul. Lipowej i częściowo na ul. Mazowieckiej w Targówce nie było 
oświetlenia, ale po interwencji dość szybko zostało to naprawione. Radny Rokita zapytał 
dlaczego ten problem jest tylko w Mariance. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że od lat nurtuje ją sprawa, 
0 której już dawno rozmawiano, czyli powstanie peronu kolejowego w Stojadłach. 
Jest to pomysł górnolotny, ale całkiem dobry i teraz wpłynęło pismo od byłego Burmistrza 
Mińska Mazowieckiego w tej sprawie. Pani Bąk dodała, że z tego co się orientuje Gmina przy 
takiej inwestycji nie musiałaby ponieść żadnych środków finansowych i zapytała, czy jest 
to kwestia rozmów z koleją. Przewodnicząca zapytała, co Wójt sądzi o tym pomyśle 
1 czy podjąłby się działań w tej sprawie. Dodała też, że jest to sprawa do przemyślenia 
i nie jest to zły pomysł, bo jest centrum handlowe w Stojadłach, a poza tym odciążyłoby się 
stację PKP w Mińsku Mazowieckim. Poza tym może wreszcie wykorzystałoby się teren, 
na którym było gminne targowisko. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym pkt obrad -
nie zgłoszono chęci zabrania głosu. 
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Punkt 7. 
Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - w sprawie wypowiedzi Pana 
dotyczącej łatania dziur na drogach, powiedział, że częściowo ma on rację, ale i nie ma racji, 
bo na danym odcinku jest 40-50 łat, które były robione w różnych latach. Jest to droga 
robiona zapewne 20 lat temu na podbudowie żwirowej i asfalt ma tam ok. 4-5 cm grubości. 
Na ówczesny ruch i wykorzystanie tej drogi było to wystarczające, ale obecnie jeździ tam 
o wiele więcej samochodów, które są również znacznie cięższe niż kiedyś, bo poruszają się 
tam samochody nawet o masie 40 ton, więc droga się sypie. Wójt przypomniał że był objazd 
gminnych dróg i widziano te łaty i nawet z ich koloru widać, że były robione w różnym 
czasie, ale zaraz obok powstaje kolejna dziura i może być takie wrażenie. Powiedział 
również, że ostatnie łaty to ratowanie tego, co jest i są one wykonywane z destruktu, bo nie 
ma środków, żeby całą drogę przykryć nakładką. Wójt dodał, że ta droga wymaga po prostu 
wykonania nakładki przez całą jej długość i ma nadzieję, że być może uda się jeszcze 
kawałek tej drogi wykonać, wykorzystując nieterminowość firmy wykonującej asfalty, bo jest 
jeszcze wiele odcinków do wykonania, a termin realizacji zbliża się. Być może w ramach kar 
uda się wykonać kilka najgorszych odcinków. Jeśli chodzi o pobocza to rzeczywiście jest 
to problem i było to szeroko dyskutowane na Komisji Rewizyjnej. Pojawił się nawet wniosek 

0 zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków tylko na regulację poboczy i kopanie 
rowów, poza bieżącym utrzymaniem dróg, w oddzielnej pozycji. Pomysł ten zgłosił Radny 
Kowalczyk i Wójt to popiera. Projekt budżetu musi być przedstawiony do 15 listopada 
1 do tego czasu trzeba to wszystko przeliczyć i sprawdzić. Przechodząc do wystąpienia 
Przewodniczącej w sprawie ul. Leśnej i terenu przy szkole w Stojadłach powiedział, że jest 
to kwestia domówienia się. Nie było wniosku, ale Wójt ma prawo wprowadzić pozycje 
do budżetu. Powracając do wystąpienia Pana powiedział, że wielokrotnie z nim 
rozmawiał i w gabinecie i na sesji o dzierżawie i budynku użytkowanym przez GS, 
a potem przez WSS, który teraz jest własnością Gminy. Najgorszym jest gdy mówi się dużo, 
ałe nie podejmuje się decyzji, natomiast Wójt podjął decyzję i starał się, żeby była 
jak najlepsza. Wójt podjął decyzję po rozmowach z prezesami GS i Spółdzielni Oszczędność, 
bo okres wypowiedzenia pomiędzy tymi dwoma podmiotami ustalony w umowie wynosi 
3 miesiące. Wójt zwrócił też uwagę na sprawy księgowe związane z amortyzacją sprzętu, 
którego właścicielem jest GS oraz wydatkami jakie poniósł GS na inwestycje w ten obiekt. 
Porozumienie jest podpisane w taki sposób, że po trzech miesiącach GS opuszcza budynek 
i nie będzie rościł żadnych środków od Gminy. Termin trzech miesięcy upływa z końcem 
listopada i wspólnie z Radą Gminy trzeba będzie wybrać najlepsze rozwiązanie dla Gminy 
i dla mieszkańców. W sprawie zezwolenie na alkohol Wójt przygotuje odpowiedź na kolejną 
sesję, ponieważ musi to sprawdzić. W sprawie oświetlenia powiedział, że tak naprawdę nie 
ma większych problemów z firmą, bo w umowie jest określone, że na awarie wypadkowe 
mają 24 godz., a na oświetlenie 48 godz. od chwili zgłoszenia. Może się zdarzyć, że termin 
nie zostanie dotrzymany, bo np. był weekend, ale w całej Gminie generalnie 
nie ma większych problemów i jakieś czarne fatum padło na Mariankę i Hutę Mińską. 
Wójt dodał, że tak jak powiedział Pan , całkiem możliwe jest, że ktoś robi sabotaż, 
ale nie ma potwierdzonych informacji i dowodów na to. Powiedział też, że Pan używa 
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mocnych słów „kolesiostwo", ale dla przekory on też może powiedzieć, że zna się z Panem 
już pewnie od 30 lat i może zadać pytanie, czy Pan jest kolesiem Wójta, 

czy tylko znajomym. Wójt dodał, że nie boi się mocnych słów, bo ma już swoje lata, 
ale nie pozwoli sobie na insynuacje, że coś „przytulił", bo się z kimś dogadał. Wójt dodał, 
że patrzy prosto w lustro, gdy się goli i ludziom w oczy, dodając jednocześnie, że jest 
za stary, żeby wchodzić w jakieś układy. Wójt mówi to trochę z humorem, ale należało 
to powiedzieć, bo za długo już trwa to mieszanie. W sprawie pytania Sołtysa Stojadeł 
dotyczącego ul. Leśnej powiedział, że była jego deklaracja i na sesji i na zebraniu, że zrobi 
wszystko, aby całą ulicę wpisać do wykonania na 2018 r. Jeśli chodzi o ul. Szkolną 
to wykonawca nakładek wrócił na teren Gminy i prowadzi prace, a ul. Wąska w Karolinie 
akurat dzisiaj będzie robiona. 
Pan - powiedział, że Wójt nie odpowiedział na pytanie dotyczące tego, kiedy minęły 
trzy miesiące na uregulowanie spraw i jakie korzyści czerpie Gmina z dzierżawy. 
Wójt - odpowiedział, że trzy miesiące to czas wypowiedzenia umowy pomiędzy GS i WSS 
i termin ten upływa z końcem listopada, a umowa pomiędzy tymi podmiotami jest na kwotę 
ok. 1 tys. zł. Od momentu, gdy Gmina otrzymała akt własności trwały prace i rozmowy, 
które również zajęły pewien czas. Wójt uważa, że podjął najlepszą decyzję, bo inaczej sprawa 
trafiłaby do sądu i Gmina jeszcze prawdopodobnie pół roku nie mogłaby korzystać z tego 
obiektu, a tak z końcem listopada będzie już taka możliwość. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w sprawie wystąpienia Radnej Kraszewskiej, 
dotyczącego termomodemizacji powiedział, że na kolejną sesję postara się przygotować 
prezentację ilustrującą to zadanie. W sprawie ul. Leśnej w Stojadłach powiedział, że projekt 
jest praktycznie zakończony, a jedyną instytucją stwarzającą problemy jest firma Orange 
i jej dział zajmujący się infrastrukturą w terenie. Od 2010 r. jest przepis, który mówi o tym, 
że inwestorzy drogowi mają ponosić koszty tylko w zakresie przejść poprzecznych i pewnych 
regulacji wysokościowych danych urządzeń, natomiast nie mają ponosić kosztów 
przebudowy urządzeń, a taką przebudowę życzy sobie Orange i trwa obecnie korespondencja 
i wymiana pism. Projektant uzyskał nawet pismo od ministra infrastruktury, który potwierdza 
to stanowisko, ale mimo tego Orange nie chce tego finansować, być może dlatego, że do tej 
pory w takich sprawach samorządy o tym nie były informowane przez projektantów. 
Wieewójt dodał, że Orange na początku wystąpiło do projektanta o zapłatę za uzgodnienia, 
w których narzucono Gminie koszty, ale potem, po piśmie projektanta, odstąpiono 
od windykacji, przyznając poniekąd rację projektantowi. Obecnie trwa jednak niezgodna 
z ustawą praktyka, ale ma się nadzieję, że do końca roku Orange zdecyduje się ponieść koszty 
przebudowy. Wieewójt powiedział również, że firma wykonująca nakładki jest na terenie 
Gminy i będzie robiła ul. Szkolną w Stojadłach, a jeżeli chodzi o jedną lampę 
na ul. Wiśniowej i ul. Kwiatowej to z jednej strony jest podziękowanie, a z drugiej strony jest 
przytyk, też od Pani Przewodniczącej, że w Stojadłach tylko ta jedna lampa była zrobiona. 
Zastępca Wójta przypomniał, że na ul. Książęcej, w stronę torów, też jest cały odcinek 
oświetlony w tym roku, był też budowany chodnik, który będzie teraz kończony -
Przewodnicząca Rady zauważyła, że chodnik był z funduszu sołeckiego, a mówiła o tym, 
co jest poza tymi środkami. Wieewójt stwierdził, że fundusz sołecki to też środki gminne, 
a chodnik poza funduszem też będzie teraz budowany, więc jeśli jest się tak skrupulatnym, 
to trzeba wejść w szczegóły. Poza tym ul. Szkolna też sama się nie zrobiła i asfalt też nie jest 
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za darmo. W sprawie pytania Wiceprzewodniczącego o ul. Żwirową Zastępca powiedział, 
że dokumentacja jest zatwierdzona przez Starostwo. Projektant wielokrotnie zderzał się 
ze Starostwem i był blisko całkowitego zerwania kontaktów z Urzędem Miasta i Starostwem, 
ale po rozmowach Wicewójta i Wójta z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i szefową 
inwestycji oraz z projektantem, a także po wizycie Wicewójta i projektanta u szefostwa 
Wydziału Architektury i Budownictwa udało się odwieźć projektanta od tej decyzji i jest 
pozytywny finał, bo dokumentacja jest zakończona. Obecnie czeka się na uprawomocnienie 
tej decyzji. Jest zaprojektowany cały odcinek od ul. Chrobrego aż do końca ogródków 
działowych i teraz kwestią jest tylko znalezienie środków i realizacja, więc sprawa 
w przyszłych latach jest otwarta. Jeśli chodzi o ul. Huberta to została dzisiaj podpisana 
umowa z wykonawcą pierwszego odcinka. Środków pozostało niewiele, bo wystarczy tylko 
na 100 metrów kanalizacji podziemnej i nawierzchni, a na ul. Wąskiej też dzisiaj kładziony 
jest asfalt. W sprawie gazyfikacji jest podobna informacja jak na poprzednich sesjach. 
PGNiG przysłało pismo do Gminy, że wypowie się w tej sprawie do końca listopada, 
więc trzeba zaczekać do następnych sesji. Jeśli zaś chodzi o zgłoszenie Przewodniczącej 
w sprawie oświetlenie na ul. Warszawskiej w Stojadłach to było dokonane takie zgłoszenie 
do firmy, ale nie wiedziano, że nie ma efektów, więc Wieewójt spróbuje sprawdzić tę sprawę 
i udzieli informacji. W sprawie zgłoszenia Radnego Czajkowskiego, dotyczącego 
nieprawidłowego wyłączania się oświetlenia względem astronomicznego wschodu słońca 
Wieewójt powiedział, że wymaga to potwierdzenia, bo nie ma przy sobie tabeli pokazującej 
astronomiczne wschody i zachody słońca. Trzeba jednak pamiętać, że jest zapis, 
że oświetlenie ma być wyłączone 40 minut przed astronomicznym wschodem słońca, 
a nie w porze astronomicznego wschodu słońca. 

Radny Czajkowski, mówiąc z miejsca powtórzył, że wniosek mieszkańców jest taki, żeby 
na ul. Wiejskiej później gasić oświetlenie. 
Wieewójt powiedział natomiast, że nie robi się indywidualnych ustaleń, tylko jest przyjęty 
odgómy system. Jest większa zwłoka w zapalaniu się opraw względem astronomicznego 
zachodu słońca na obwodach, które w całości są na drogach gminnych. Natomiast tam, gdzie 
są w obwodzie drogi wyższej kategorii np. wojewódzkie, krajowe, powiatowe jest krótszy 
okres od astronomicznego zachodu słońca do momentu włączenia opraw, więc różnice mogą 
występować. Tam gdzie skrzynka obsługuje tylko drogi gminne oświetlenie powinno włączać 
się później, ale mogą zdarzać się też awarie. Czasem zdarza się, że zepsuciu ulegnie zegar 
sterujący, a firma nie ma w kontrakcie obowiązku automatycznej wymiany tych zegarów, 
które kosztują ok. 600 zł za sztukę. Wówczas jest wstawiana czujka zmierzchowa, 
która działa na zasadzie intensywności docierającego światła. Gdy jest za mało luksów czujka 
załącza oświetlenie i wówczas może być całkowite oberwanie obwodów, bo w jednym 
miejscu jest zegar, a w innym czujka i wówczas widać dość spore rozbieżności. 
Czujka oświetleniowa nie kosztuje wiele, ale jest traktowana jako rozwiązanie przejściowe, 
bo przy sterowaniu astronomicznym, w ciągu całego roku, na wszystkich obwodach, są spore 
oszczędności. Wiadomym jest też, że ten system nie jest skorelowany z pogodą, a mieszkańcy 
by tego oczekiwali, bo gdy jest zachmurzone niebo i zmrok szybciej zapada, to w odczuciu 
społecznym oświetłenie powinno szybciej się zapalać, a kiedy jest pogodne niebo 
i zachodzące słońce daje wrażenie jasności, to ludzie są niezadowoleni, bo oświetlenie 
się załącza. Jednak przy sterowaniu astronomicznym nie da się wdrożyć aspektu pogody. 
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z kolei działanie czujki zmierzchowej też ma swoje wady, bo nieraz obserwuje się włączanie 
takich obwodów np. w środku dnia, gdy jest burza i zachmurzone niebo, bo jest za mała 
intensywność światła docierającego do czujki. 
Pan mówiąc z miejsca, powiedział, że czujki, które są nieco droższe można 
wyregulować i będą się załączać przy dużej ciemności, a koszt takiej czujki to ok. 27 zł. 
Wieewójt powiedział, że jest to sprawa do dyskusji i można się tym zająć na jakieś komisji. 
W sprawie zapytania Radnego Czajkowskiego, dotyczącego urządzenia na plac zabaw 
powiedział, że był o to systematycznie pytany przez Radnego i w miesiącach wiosennych 
wyjaśniał, że priorytetowo traktowane są duże zadania, które rodzą największe ryzyko, 
bo są zadaniami długimi, skomplikowanymi i na początku roku trzeba kłaść na nie nacisk, 
a później będziemy zajmować się tymi stosunkowo łatwymi do realizacji. Plan był taki, 
żeby jeszcze przed wakacjami kupić te urządzenia, ale z Urzędu Gminy odszedł pracownik, 
więc w inwestycjach został tylko jeden pracownik, który nie był w stanie zrobić i zrealizować 
wszystkiego odpowiednio szybko. Był ogłoszony nabór i szukano pracownika, ale nie udało 
się go od razu wybrać i był ogłoszony kolejny nabór i w końcu został wyłoniony pracownik, 
który został zatrudniony i obecnie prowadzi kolejne zapytania. Z tego powodu też wziął się 
późniejszy start, poza tym były też ustalenia co do detali, bo nie jest sztuką zamówienie 
czegoś przez urzędnika, co mu się podoba, a potem mieszkańcy będą mówili, że to nie 
o to chodziło. W związku z tym trochę czasu zajmują też uzgodnienia i zatwierdzenia zakupu 
zabawki przez Panią Sołtys. Natomiast z punktu widzenia budżetu zadanie będzie wykazane 
jako zrealizowane w tym roku, ale Wieewójt przyznaje rację, że w odbiorze społecznym jest 
za późno. W sprawie gwarancji na obiektach sportowych powiedział, że można wrócić 
do protokołów i do pism oraz uzasadnień, bo firma powołuje się na zapisy umowy. 
Wielokrotnie stykano się z tym, że przedstawiciele klubu z Huty Mińskiej mieli określone 
oczekiwania, które zderzały się potem z zapisami umowy i dokumentacją. 
Radny Kurowski, mówiąc z miejsca, powiedział, że również z kierownikiem budowy, 
który przychodząc z wykonawcą stwierdzał, że tak miało być. Radny zaprosił też na wizję 
w terenie i powiedział, jakie uwagi były zgłaszane, np. w sprawie drzwi. Pomimo 
wielokrotnych zgłoszeń usterki nie były usunięte, a teraz nie ma już gwarancji. 
Wieewójt zaproponował spotkanie w pok. nr 21 i zapoznanie się z protokołami oraz 
stanowiskami i dokumentami w tej sprawie. Wówczas możliwe będzie omówienie tych 
kwestii w detalach. W sprawie ul. Słonecznej w Kolonii Janów Wieewójt poprosił 
o odpowiedź Wójta, ponieważ konsultował te sprawy z pracownikiem gminnym. W sprawie 
śmieci przy cmentarzu zapewnił, że będzie to zgłoszone do G Z G K , aby w trybie 
zwiększonego nadzoru dopilnować tego. W sprawie pytania Radnego Rońdy, dotyczącego 
krów i decyzji nakładającej karę finansową na osobę, która wcześniej nie zajmowała się tymi 
zwierzętami poinformował, że jest odpowiedź z SKO w Siedlcach. SKO nie neguje samej 
zasadności obciążenia kosztami rolnika, ale ma cały czas wątpliwości co do kwestii 
szczegółowego ustalenia kwoty o jaką ubiega się Gmina i kosztów poniesionych 
na utrzymanie krów. W sprawie oświetłenie ścieżki rowerowej od uł. Langiewicza 
do Gliniaku poinformował, że od razu po odbiorze ścieżki zgłoszono projektantowi, że może 
wykonać zdjęcia w terenie, na podstawie których będzie ponownie występował 
do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych z prośbą o zgodę na lokalizację masztów 
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oświetleniowych i linii ziemnej, zasilającej te maszty. Projektant pracuje, ale trzeba zaczekać 
na odpowiedź. 
Wójt Gminy - w sprawie poruszonej przez Radnego Czajkowskiego, dotyczącej Kolonii 
Janów poinformował, że jest wydana decyzja na wykonanie rowu przez właściciela, 
który zakłócił stosunki wodne. Jest też informacja, że druga strona, która czuła się 
pokrzywdzona, nawiozła sobie materiału i usypała wał przeciw napływowy - Wójt nie wie, 
czy nie jest wszczęte postępowanie w tej sprawie, ale rozmawiał z pracownikiem gminnym 
zajmującym się tymi sprawami, który może udzielić szczegółowych informacji. W sprawie 
możliwości wykonania przystanku kolejowego w Stojadłach powiedział, że dla niego jest 
to sprawa znana od ok. 10 lat i był to temat wielokrotnie poruszany, a motorem napędowym 
tego pomysłu był były Burmistrz Mińska Mazowieckiego. Wójt uważa, że to bardzo dobry 
pomysł, ale z wiedzy jaką posiada, gorzej jest z realizacją. PKP nie jest temu przeciwna, 
ale ma pewne uwagi co do skomplikowania systemu komunikacyjnego, poza tym bardzo 
istotne są sprawy finansowe, ponieważ PKP nie dysponuje potrzebnymi na to środkami. 
Lokalizacja peronu miałaby być pomiędzy starą ul. Kołbielską, a nową 50 i nie wiadomo, 
czy technicznie pociągi by się tam zmieściły. Wójt podsumował, że pomysł jest dobry 
i zadeklarował, że poczyni starania, aby uzyskać bieżące stanowisko PKP w tej sprawie, 
bo to oni decydują. Przypomniał również jak w przeszłości budowany był peron w Anielinie. 
Zwrócił również uwagę na warunki techniczne i infrastrukturalne, które trzeba spełnić, 
aby mógł powstać peron w Stojadłach. Przechodząc do sprawy wykonywania nakładek 
Wójt powiedział, że należy zaczekać do końca terminu, bo jeśli wykonawca nie zdąży zrobić 
wszystkich prac to zaproponuje, żeby zamiast kar umownych wykonane zostały dodatkowe 
odcinki, po odpowiednim przeliczeniu wartości kar umownych na metry. W sprawie korzyści 
pobieranych przez Gminę ze sklepu i budynku po byłej zlewni mleka Wójt poinformował, 
że ze sklepu nie ma obecnie żadnych korzyści, natomiast budynek po byłej zlewni mleka jest 
dzierżawiony i jest umowa na to. Wartość czynszu jest do sprawdzenia. Gmina nie miała 
tytułu własności do tego budynku, ale był pobierany czynsz i była tu podobna sytuacja, 
jak pomiędzy GS i WSS z wynajmowaniem sklepu spożywczego. 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - w sprawie wypowiedzi Wicewójta 
powiedziała, że nie wie jaki ma on poziom zadowolenia, ale taki minimalizm, jaki jest 
robiony na Stojadłach, niestety nie wzbudza u niej żadnej radości. Stojadła odprowadzają 
obecnie najwyższy podatek do budżetu Gminy. W budżecie zabezpieczona była kwota 
1 min zł na ul. Leśną, 100 tys. zł na przebudowę terenu przy szkole, 80 tys. zł na nakładkę 
na ul. Szkolnej i żadna z tych inwestycji nie będzie wykonana. Przewodnicząca dodała, że nie 
mówi tu o funduszu sołeckim. Wykonana została lampa i część oświetlenia, być może będzie 
też wykonana ul. Szkolna, ale jeszcze nie jest i w związku z tym, jeśli ma się cieszyć 
z cząstkowego oświetlenia, to nie ma się z czego cieszyć. Może za to zorganizować zebranie 
na Stojadłach i Wieewójt będzie wówczas się tłumaczył i wyjaśniał to ludziom. W sprawie 
chodnika powiedziała, że to oczywiste, bo jest to z funduszu sołeckiego, ałe za 17 252 zł 
wykonano 100 m i teraz pozostało ok. 40 metrów do skrzyżowania. Według Pani Bąk jest 
to niegospodarność, ponieważ drugi raz podchodzi się do tego i przekazuje się 5 tys. zł, 
co zapewne nie będzie wystarczające, a firma musi drugi raz przyjść i to robić. Nie jest to już 
zabawne, bo gdy firma była na robotach to prosiła, żeby dołożyć środki i skończyć to, 
ale niestety nie było dołożonych środków. Przewodnicząca powiedziała też, że gdy została 

str. 16/28 



radną na Stojadłach rozpoczęły się prace kanalizacyjne, a na ul. Kwiatowej zalano asfalt, 
ale od początku zaczął się kruszyć i zgłaszała to do Wójta, który uspokajał i twierdził, że jest 
gwarancja. Minęło 6-7 lat i asfalt tak samo się rozłazi. Poza tym w rozmowach prywatnych 
miała obiecane, że gdy będą wykonywane nakładki na drogach gminnych, to wykonana 
zostanie nakładka na ul. Kwiatowej, jeśli pozostaną pieniądze, natomiast pieniędzy zabrakło 
i to o 50%, więc nakładki na ul. Kwiatowej nie ma. Są powyrywane dziury i dzięki Bogu 
pracownicy G Z G K połatali to - Pani Przewodnicząca powiedziała, że musi pochwalić tutaj 
osobę, której wcześniej była przeciwna, bo jest ona na tyle przychylna, że bezzwłocznie 
po sygnale usuwa wszystkie usterki i wydaje się jej, że to jest jedyny kompetentny. 
Powiedziała również, że jedna latarnia to są kpiny i Wieewójt „wsadza kij w mrowisko", 
bo jeśli zacznie się przeliczać to np. na Gamratce dołożono do funduszu sołeckiego 40 tys. zł 
na chodnik i wykonane zostało 100 m za 35 tys. zł, czyli 350 zł za metr chodnika, 
więc pozostało 5 tys. zł i zapytała, czy teraz robi się łaskę dokładając te 5 tys. zł do chodnika 
w Stojadłach. Przewodnicząca zapytała też, gdzie jest reszta środków, która pozostała 
z Gliniaku, bo tam też było 40 tys. zł, a teraz będzie ponad 30 tys. zł. Przewodnicząca 
powiedziała, że wójtowie chwalą się bardzo głośno, gdy dokładają, ale pytaniem jest gdzie 
są reszty, które zostają, bo tym już się nie chwalą. Powiedziała też, że Gamratka za 5 tys. zł 
mogłaby zrobić bardzo dużo, ale z tym cennikiem chodnika nie zrobi, pomijając, że robiąc 
projekt chodnika zrobiła tyle, na ile wystarczyło akurat środków, więc kolejny fundusz 
przeznaczony na chodnik musieli zacząć od projektu. Przewodnicząca powiedziała, 
że robienie projektu etapami to wywalanie pieniędzy i teraz będzie to wyciągać. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - powracając do sprawy oświetlenia 
powiedział, że Wójt nawet w 1/3 nie powiedział tego, co miał powiedzieć. Awaria oświetlenia 
w Mariance była przez dwa tygodnie, było ciemno i bardzo niebezpiecznie, w związku z porą 
roku. Radny Gałązka dodał, że rozpatruje to przez pryzmat bezpieczeństwa i awaria może się 
powtórzyć, a sytuacja z firmą jest bardzo napięta, bo chodzi o pieniądze. W innych 
miejscowościach awarie mogą też się zdarzać, bo być może jest to celowe działanie firmy, 
w związku z tym, kto pierwszy się wycofa z umowy. Pan Gałązka poprosił Wicewójta 
0 przybliżenie rozmowy z firmą zajmującą się oświetleniem ulicznym i powiedział, że nie 
broni Wójta, bo miał roszczenia i pretensje, ale po wspomnianym spotkaniu jego punkt 
widzenia zmienił się. Poprosił też o przybliżenie konstrukcji umowy i argumentów 
przedstawianych przez firmę. Przypomniał też, że Radny Rokita zadawał pytanie dotyczące 
oświetlenia, natomiast jego zdaniem ta firma to ludzie, którzy chcą zarobić, ale nie narobić się 
1 robią byle jak, a jest to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. 
Pan Władysław CELIŃSKI Sołtys Grębiszewa - powiedział, że można o wszystkim 
rozmawiać, ale trzeba szanować ludzi i sołtysów, bo jest to trochę niepoważne. Firma wczoraj 
naprawiała światło i jest tak, że zgłasza się do Gminy, która wysyła fax do firmy i była 
naprawa w ciągu 24 godzin. Powiedział też, że ludzie wychowywali się i kończyli szkoły, 
jak nie było światła, a teraz, gdy nie pali się jedna lampa, gdzieś w lesie, to się dzwoni, 
żeby firma przyjeżdżała. Sołtys powiedział, że u niego też się jedna lampa nie paliła i nie 
zgłaszał tego, bo trzeba szanować pracę każdego, a firma musiałaby z Sulejówka jechać, żeby 
wymienić jedną żarówkę. Powiedział również, że rozmawiał o Zamieniu, Hucie Mińskiej 
i Mariance. W Zamieniu przy sklepie, żeby policja nie widziała, że się pije, wyłączano korek, 
ale po wypiciu włączali światło. Na Hucie Mińskiej też naprawiano, a na drugi dzień już było 

str. 17/28 



coś zepsute, więc jest Sołtys i Radny i trzeba obserwować, bo może ktoś celowo to robi. 
Przechodząc do wypowiedzi Pani Przewodniczącej powiedział, że chce się w Stojadłach 
perony, może jeszcze kościół, bo jest to modne, ale co ma powiedzieć o wioskach, gdzie 
z podatku za kwartał jest 10 zł i mają mały budżet. Zwrócił też uwagę na to, ile zostało 
zrobione w Stojadłach przez lata: nowa szkoła, ulice. Sołtys miał szacunek 
do Przewodniczącej za to, że przekazano środki z ul. Leśnej na nakładki asfaltowe, bo Gmina 
zrobi i ul. Leśną i ul. Szkolną ale powoli i nie ma co tego wytykać Wójtowi. Powiedział też, 
że pieniądze trzeba inaczej dzielić, bo są wioski, które mają mały fundusz i nie ma co sobie 
wytykać tego na sesjach. Trzeba rozmawiać z sensem, a nie mówić coś o sznurkach 
i siatkach, bo wystarczy wziąć drut i to związać i takie sprawy trzeba załatwiać na komisjach. 
Powiedział też, żeby Pan nie machał, bo zna go dobrze i był kiedyś rzemieślnikiem, 
a gdyby się szanował to dalej by pracował, a handlować każdy umie. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - odnosząc się do wypowiedzi Sołtysa 
Celińskiego powiedziała, że powie tak jak on, czyli że nie komentuje, ale mu odpowie. 
Stojadła płacą najwyższe podatki i ona nie wymaga czegoś ponad program, ale jeżeli jest 
pozycja w budżecie i robi się zmiany to ona przez 3 lata ani razu na Stojadła nie dołożyła, 
bo satysfakcjonuje ją to, co Wójt wkłada do budżetu na Stojadła i czeka cierpliwie, ale gdy się 
mówi, że ma się cieszyć z kilku lamp, a mogła mieć jeszcze za 1 milion zł ul. Leśną na którą 
mieszkańcy bardzo czekają i ul. Szkolną na którą mieszkańcy nie czekają ale skoro jest 
to niech będzie, bo wiadomo, że przeprawa przez inicjatywy lokalne też nie jest prosta. 
Natomiast przebudowa terenu wokół szkoły to nie jest żadna łaska dla niej, bo za szkołę 
i bezpieczeństwo odpowiada Wójt, a jest tam niebezpiecznie i jest 300-400 uczniów. 
Jeśli zaś chodzi o fundusz sołecki innych miejscowości i podatków to akurat ona jest osobą 
która uważa, że wszystkim się należy i zawsze porównuje ogromne Stojadła do malutkiej 
Gamratki, w której też nie ma za bardzo, co robić, bo jest tam jedna ulica przez całą 
miejscowość i po mału robią sobie chodnik, ale szanować trzeba tak samo i Stojadła 
i Gamratkę. Zapytała też, czy Sołtysowi podobają się w Stojadłach markety i ronda, bo jak tak 
to chętnie je oddadzą aczkolwiek ronda i całą ul. Warszawską zrobiła G D D K i A robiąc 
psikusa, bo mieszkańcy codziennie narażają i siebie i rowerzystów, którzy korzystają 
z tej drogi. Jeśli zaś chodzi o przekazanie środków z ul. Leśnej do nakładek, to było to też 
za zgodą mieszkańców i uważa, że było to normalnym zachowaniem i nie liczyła 
za to na szacunek. 
Pan Tomasz KUROWSKI Radny Rady Gminy - w sprawie termomodemizacji 
powiedział, że trwają prace i są to ogromne pieniądze i on również miał rozmowę prywatną 
której nie ma na piśmie, ale przykro jest mu, że przy tak dużych nakładach finansowych 
dzieci poszły do brudnych, rozpmtych, nieumeblowanych sal, a chodziło o 6 tys. zł. 
Malowanie sal nie minie i będzie się to robiło w następnym roku, więc robi się kolosalną 
inwestycję, na którą idą duże pieniądze, a brakuje 6 tys. zł na wymałowanie 3-4 sal, 
wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - powiedział, że pada wiele plotek, rozmawia 
się o rożnych sprawach i część osób jest zbulwersowana, że za długo siedzi, ale wychodzi 
Pan Sołtys i morał jego wypowiedzi jest taki, że jak nie było światła to ludzie żyli, 
ale spotykamy się tutaj, żeby rozwiązywać pewne problemy. Na komisjach Radny Gałązka 
kilka razy mówił o problemach z oświetleniem i nie chodzi o to, żeby wyjść i pochwalić 

str. 18/28 



Wójta, ale żeby realnie rozmawiać o konkretnych problemach. Pan Rokita powiedział, że gdy 
przejeżdżał przez Mariankę to w nocy było ciemno i nie ma oświetlenia, a w dzień 
0 12 w południe świecą się lampy i można o tym nie rozmawiać, ale o czym chce się wobec 
tego rozmawiać, bo jest to problem. Jest to konkretna sprawa, która była zgłaszana kilka 
tygodni temu na komisjach i teraz Wójt powinien wyjść i powiedzieć, że problem jest 
załatwiony w ten i w ten sposób i wówczas nie rozmawiałoby się o głupotach. 
Pan Przemysław WOJDA Radny Rady Gminy - powiedział, że popiera Sołtysa 
Celińskiego w tym, że czasem niektórzy z radnych zabierają głos w sprawach drobnych. 
Pan Wojda powiedział, że nie mówi tu o oświetleniu i nie dotyczy to tylko tej sesji, bo w 90% 
poruszane są sprawy, które powinny być załatwiane telefonicznie lub w Urzędzie z Wójtem 
lub z pracownikami. Powiedział również, że należy szanować swój czas, bo każdy musi się 
zwalniać z pracy lub brać wolne, ale oczywiście czas ten jest poświęcany dla dobra Gminy, 
jednak można go ograniczyć i spożytkować w inny sposób. Odnosząc się do wypowiedzi 
Radnego Kurowskiego w sprawie tego, że zabrakło 6 tys. zł i dzieci uczyły się w kurzu 
powiedział, że skoro Gmina prowadzi tak gigantyczną inwestycję, to nie da się przejść bez 
objawowo i bez trudu. Radny Wojda zapytał też, co by było gdyby wójtowie nie pozyskali 
dofinansowania na termomodemizację i jakby wówczas toczyła się dyskusja 
1 co by mówiono, gdyby te środki nie trafiły do Gminy. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że nie tędy droga 
i są pouczani, bo reprezentują mieszkańców, ale może trzeba by było zrobić tak, żeby Pani 
Sołtys nie dzwoniła do niego w żadnej sprawie - jednak oni są po to, żeby reprezentować 
mieszkańców. Powiedział też, że te same sprawy są nieraz 10 razy albo i więcej poruszane, 
więc potrzebnym jest, żeby zatoczyły szerszy krąg, bo czasem nie są partnerami. 
Jeśli natomiast chodzi o wykonanie w terenie to Pan Czajkowski na sesji kwietniowej mówił, 
żeby Gmina nie stała się poligonem doświadczalnym dla pseudo firm i mówi o konkretnych 
rzeczach, które zgłaszają mieszkańcy dzwoniąc wielokrotnie. Pan Czajkowski dodał, że ma 
nadzieję, że Sołtys Celiński go zrozumie. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - powiedział, że został źle zrozumiany przez 
Sołtysa, bo żyjemy w X X I wieku, a nie miał światła przez ponad 2 tygodnie i nie była 
to jedna lampa. Poza tym gdy zbiera podatek, czyli publiczne pieniądze, to mieszkańcy 
mówią że chcą żyć w komforcie. Zapytał też, co Sołtys by powiedział, gdyby u niego nie 
było przez 2 tygodnie oświetlenia i zdarzyłby się wypadek, czego nie życzy. 
Sołtys Celiński, mówiąc z miejsca, powiedział, że firma przyjeżdżała i naprawiała, więc 
chciała to zrobić, a co innego gdyby nie było interwencji. 
Radny Gałązka powiedział, że po rozmowie z właścicielami firmy, którzy mówili, że mają 
dużą rotację pracowników, wnioski nasuwają się same - albo byli to niedoświadczeni 
pracownicy, albo robią to celowo. Poza tym Gmina zleciła innej firmie wykonanie tego 
zadanie i firma zrobiła to na drugi dzień. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w sprawie oświetlenia powiedział, że firma 
została wybrana w drodze przetargu 3 lata temu i najprawdopodobniej nie oszacowała 
wszystkich kosztów przystępując do przetargu. Oferty złożone przez inne firmy były znacznie 
droższe. Firma ponadto sama zasygnalizowała, że sądziła, że wraz z upływem gwarancji 
nowych oświetleń, a w trakcie tego kontraktu były one już przewidziane, będą dodatkowe 
płatności za przyjęcie ich w konserwację, jednak tak nie było. W przetargu od razu było 
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zapisane, że będą dochodziły nowe oprawy. W związku z tym rentowność dla firmy spada, 
a dodatkowo na rynku pracy rosną wymagania pracowników, którzy mają określone 
specjalności. W umowie są zapisane warunki wypowiedzenia umowy i przypadek 
w Mariance jest wystarczający do tego, ale trzeba zdać sobie sprawę, że po wypowiedzeniu 
umowy zapewne nie trafi się na firmę, która będzie dobra i tania, bo takie połączenie nie 
występuję, firma jest albo dobra, albo tania. W związku z tym, gdy wybierze się dobrą firmę, 
to będzie zapewne dwukrotny wzrost kosztów, czyli o ok. 150 tys. zł rocznie. Wieewójt 
powiedział, że jest to dobry temat do dyskusji na komisji budżetowej, aby podjąć najlepszą 
decyzję. Poza tym firma zastępcza, która została wynajęta przez Gminę i mówił o niej Radny 
Gałązka kosztowała 2 tys. zł i tymi kosztami zostanie obciążona nie Gmina, ale firma 
sprawująca konserwację oświetlenia - nota obciążeniowa została już przesłana. Tak samo 
będzie w przypadku innych miejsc, gdzie awaria nie była usunięta w ciągu 48 godzin i będą 
nałiczone za to kary umowne. W związku z tym firma być może zdecyduje się na rozwiązanie 
umowy, a wówczas na podstawie przepisów prawa Gmina będzie mogła naliczyć obciążenia. 
Firma jednak dąży do tego, żeby umowę rozwiązała Gmina, bo wówczas nie będzie można 
obciążyć firmy. Wieewójt powiedział również, że firma specjalizowała się wcześniej 
w konserwacji transformatorów i dużych sieci transformatorowych i na tym polu radziła sobie 
dobrze, ałe chciała spróbować swoich sił na polu oświetlenia ulicznego. Przez kilka lat nie 
było większych problemów, ale teraz one narosły. Wieewójt zaproponował przeniesienie 
dyskusji o oświetleniu na właściwe komisje. Poza tym do najbliższych komisji będzie nowa 
partia informacji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Rady, po wyczerpaniu dyskusji w tym pkt, zarządziła 20minutowąprzerwę. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 

W związku z koniecznością opuszczenia obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy 
prowadzenie sesji przejął Pan Andrzej Gruba Wiceprzewdniczący Rady Gminy. 

Punkt 8. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - poinformowała, że projekt uchwały wraz 
z poprawkami został omówiony na komisji. Pani Skarbnik przypomniała, że w projekcie 
uchwały proponuje się zwiększenie planu dochodów o 36 782 zł, w wyniku wprowadzenia 
w budżecie następujących zmian: Dział 010 - Rołnictwo i łowiectwo zwiększa się plan 
dochodów o 29 760 zł z tytułu: 1/ zwrotu podatku Vat za 2010 r., zapłaconego w związku 
budową kanalizacji sanitarnej w Stojadłach, zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 18 sierpnia 2017 r. - 20 000 zł, 21 zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy firmy „Dextrol" dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 
zadania „Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki", 
przekazanej na wykonanie napraw polegających na uszczelnieniu studni betonowych 
w ramach gwarancji, w kwocie 9 760 zł. W Działe 758 - Różne rozłiczenia proponuje się 
zwiększenie o 7 022 zł dotacji celowej z budżetu państwa, jako zwrot części wydatków 
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Łączna kwota dotacji z tytułu zwrotu 
funduszu sołeckiego za 2016 r. wyniosła 212 022 zł, co stanowi 35,6% poniesionych 
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wydatków na ten cel w roku ubiegłym. Przechodząc do strony wydatkowej Pani Skarbnik 
poinformowała, że w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w planie wydatków na zadania 
inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa, o kwotę 
56 000 zł oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Zakole - część 
północna i Budy Barcząckie - część zachodnia", o kwotę 25 000 zł, - zwiększa się plan 
wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
gminy", o kwotę 56 000 zł, zgodnie z wnioskami, które wpływają od mieszkańców, 
a kwotę 25 000 zł przenosi się do działu 900, na zwiększenie dotacji dla mieszkańców 
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000 zł 
i na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach, w kwocie 5 000 zł. Plan wydatków 
bieżących zwiększa się o 24 000 zł z przeznaczeniem na uszczelnienie studni betonowych, 
w ramach gwarancji należytego wykonania umowy zawartej z firmą „Dextrol" na budowę 
kanalizacji sanitarnej, pn. „Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji 
Mińsk Mazowiecki". Jak wcześniej wspomniano z zabezpieczenia była przekazana kwota 
9 760 zł, a pozostałe środki pozostały niewykorzystane z usterek naprawianych w roku 
poprzednim. W Działe 600 - Transport i łączność: 1/ zwiększa się plan wydatków bieżących 
0 kwotę 140 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, 
21 zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i przebudowa 
ul. Lipowej w Targówce I etap", o kwotę 100 000 zł, ponieważ zadanie nie zostanie 
zrealizowane w tym roku. W Działe 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia 
planu wydatków o 9 260 zł na dofinansowanie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 
1 geoinformacji". Zmianę wprowadzono na podstawie aneksu do umowy podpisanej 
z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy 
realizacji Projektu. W Działe 750 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu 
wydatków bieżących o 17 000 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową od pozwu o zapłatę 
kar umownych przez firmę „Dextrol" z tytułu wad i usterek powstałych przy realizacji 
zadania pn. „Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk 
Mazowiecki". Opłata sądowa jest w wysokości 5% wartości żądanych kar umownych. 
W Działe 757 - Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o 40 000 zł, 
na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez gminę. Zmniejszenie 
wydatków na ten cel związane jest z niższą niż planowano kwotą długu zaciąganego 
na sfinansowanie deficytu budżetowego. W Działe 801 - Oświata i wychowanie w planie 
wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany przedsięwzięcia 
planowanego na 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Huta Mińska 
pn. „Rozbudowa siłowni plenerowej przy szkole w Hucie Mińskiej" na przedsięwzięcie 
pn. „Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej". Zmiany dokonano 
na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Huta Mińska z dnia 20 paździemika 
2017 roku. W Działe 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tak jak wcześniej 
wspomniano, zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25 000 zł z przeznaczeniem 
na: - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców 
gminy 20 000 zł, - rozbudowę oświetlenia na ul. Władysława w Nowych Osinach - 5 000 zł. 
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Proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących o 5 042 zł z przeznaczeniem 
na wydatki związane z ochroną środowiska dot. usuwania azbestu z terenu gminy. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania 
do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt 
uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/268/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 9. 
Uchwała w sprawie zmian w Wiełołetniej Prognozie Finansowej 

Gminy Mińsk Mazowiecki na łata 2017-2023 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/269/17 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 10. 
Uchwała w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2018 rok 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i ustalono, że nie będzie zmian w wysokości 
podatków. Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/270/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 11. 
Uchwała w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości oraz zwołnień z tego podatku na 2018 rok 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/271/17 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rołnego 

na 2018 rok 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i ustalono, że zachowa się stawkę z roku bieżącego. 
Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Uchwała Nr XXXVIII/272/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 13. 
Uchwała w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród 

i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - przypomniał że projekt uchwały jest 
prezentowany na wniosek Radnego Kopczyńskiego i poinformował o poprawkach, 
jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały, po pracach na komisjach. Po zmianach 
§ 2. pkt 2) otrzymuje brzmienie: stale zamieszkuje na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, 
bądź uczęszcza do gminnych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Mińsk Mazowiecki, § 5. pkt 1) otrzymuje brzmienie: zajęła 1-6 miejsce w zawodach 
międzynarodowych rangi mistrzowskiej łub jest członkiem reprezentacji Polski - 1000 zl 
Jest też poprawka literowa w § 11., który otrzymuje następujące brzmienie: Informację 
o przydzielonych nagrodach sportowych i wyróżnieniach umieszcza się na stronie 
internetowej gminy. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania 
do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/273/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 14. 
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działałność pożytku pubłicznego 

na 2018 rok 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
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Uchwała Nr XXXVin/274/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 15. 
Uchwała w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów ałkohołowych 

w niektórych miejscach pubłicznych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Jołanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że projekt uehwały 
został przygotowany, ponieważ dyrektorzy szkół gminnych zgłaszali, że policja nie chce 
podejmować interwencji i nakładać mandatów np. za picie alkoholu na boiskach 
przyszkolnych, bo nie ma odpowiedniego do tego prawa miejscowego. Uchwałą chce się 
wprowadzić zakaz spożywania napojów alkoholowych: na terenach rekreacyjnych 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (place zabaw, siłownie plenerowe), na terenach 
obiektów i boisk sportowych oraz na przystankach autobusowych. Być może nadzór prawny 
uchyli tę uchwałę, ponieważ toczą się dyskusje o tym, gdzie można spożywać alkohol, 
a gdzie nie, jednak warto podjąć próbę uregulowania tej sprawy. 
Pani Urszuła KRASZEWWSKA Radna Rady Gminy - powiedziała, że w ustawie 
regulującej te kwestie jest określenie, że nie wolno spożywać alkoholu w miejscach 
publicznych i wobec tego ma wątpliwość, czy przystanek autobusowy jest miejscem 
publicznym. W związku z tym ma obawy co do powielania w uchwale zapisów zawartych 
w ustawie, ale być może warto zaczekać na to, co powiedzą prawnicy w nadzorze prawnym 
Wojewody. Pani Kraszewska powiedziała również, że jeśli uchwała wejdzie w życie 
to powinny znaleźć się jasne opisy informujące o zakazie spożywania alkoholu na boiskach 
i w innych miejscach, tak aby mieszkańcy otrzymali informację i wiedzieli, że nie można tego 
robić. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania 
do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/275/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 16. 
Uchwała w sprawie uchwałenia Gminnego Programu Profiłaktyki 

i Rozwiązywania Probłemów Ałkohołowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/276/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 17. 
Uchwała w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego 

w Mińsku Mazowieckim na uchwałę Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. Nr VI/29/ll w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscypłinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że sprawa była 
przedstawiana na komisjach i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie 
zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/277/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 18. 
Uchwała w sprawie ustałenia nazw ułic we wsi Huta Mińska 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/278/17 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 19. 
Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVlll/279/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 20. 
Uchwała w sprawie ustałenia nazw ułic we wsi Stare Zakole 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - poinformował, że projekt 
uchwały był prezentowany na Komisji i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały 
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w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXVIII/280/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - powiedział, że na komisji obiecał informację 
dotyczącą zakończenia projektowania chodników - projektant oświadczył, że wykona 
wszystko w terminie, czyli do końca roku. Projektant zamierza we wszystkich 
miejscowościach, w których trwają projekty chodnikowe, wykonać pełną dokumentację 
i złożyć ją, natomiast uzgodnienia co do lokalizacji zjazdów i ich szerokości planuje 
rozpocząć po 15 listopada. Natomiast teraz wstępnie przyjmie te zjazdy, które występują 
w terenie. Jeśli mieszkańcy będą mieli inne zamysły to będzie można to zgłaszać 
projektantowi na spotkaniu. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy ktoś chce jeszcze 
zabrać głos - nie zgłoszono chęci zabrania głosu. 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Wiceprzewodniczący Rady Gminy zakończył 
obrady XXXVII I Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 
26 paździemika 2017 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

Punkt 21. 
Wołne wnioski 

Punkt 22. 
Zamknięcie obrad 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY, 

str. 28/28 


