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Protokół NrXLIII/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 15 łutego 2018 r. 

Nadzwyczajna XLIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 
odbyła się w dniu 15 lutego 2018 r., w godzinach 16- - 17- 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, 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 
nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła 
prawomocność obrad. 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Panią Urszułę Kraszewską 
> Panią Marzannę Kucińską 

Wyznaczone Radne wyraziły zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad nadzwyczajnej 
XLIII sesji Rady Gminy i zapytała, czy są uwagi - uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad 

W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych 

Za przyjęciem było 12 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Uchwalony porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 
4. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026 
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w roku 2018 
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na pokrycie 

części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2222W Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak od km 9+345 do km 9+905" 

7. Zamknięcie obrad 

Punk 3. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki 

na 2018 rok 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - powiedział, że sprawy, które zadziały się 
na sesji 8 lutego spowodowały podjęcie decyzji o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. 
Wójt słuchał uważnie uwag i wątpliwości radnych w sprawie projektu uchwały dotyczącej 
zmian w budżecie, przyjętego na sesji 14 grudnia 2017 r. Radni zadecydowali na ostatniej 
sesji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Wójt przypomniał również 
0 obecności mieszkańców Kolonii Karolina na sesji i na Komisji. Komisja Budżetu 
1 Inwestycji obradowała dzień przed sesją nadzwyczajną. Natomiast na planowanej sesji 
8 lutego dyskutowano o zwiększeniu pozycji na budowę ul. Lotników, Sezamkowej i Huberta 
- Wójt proponował zwiększenie środków o 950 tys. zł, tak jak było w projekcie budżetu, 
była też propozycja przekazania 400 tys. zł na ul. Żwirową w ramach dotacji dla Miasta 
na rozpoczęcie budowy tej ulicy. Od czasu tej sesji wpłynęły pisma od parlamentarzystów 
ziemi mińskiej w sprawie inicjatywy lokalnej na ul. Wierzbowej i dlatego Wójt zaproponował 
wprowadzenie również tej pozycji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
Wójt odczytał pisma od Posłanek na Sejm RP Pani Teresy Wargockiej i Pani Krystyny 
Pawłowicz, a także pismo Pani Marii Koc Wicemarszałek Senatu RP. 
Pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Pan Wójt przypomniał, że inicjatywa lokalna dotycząca ul. Wierzbowej była w projekcie 
budżetu, ale zadanie zostało wykreślone podczas uchwalania budżetu. Podsumowując swoją 
wypowiedź powiedział, że wnosi o 950 tys. zł na ul. Lotników, Sezamkowej i Huberta 
w Kolonii Karolina, 400 tys. zł na ul. Żwirową w Kolonii Karolina oraz wprowadzenie 
inicjatywy lokalnej na ul. Wierzbowej. Wójt widzi możliwości sfinansowania tych zadań przy 
zadłużeniu Gminy, które jest dość wysokie, ale bezpieczne. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - powiedział, że wsżyscy 
jesteśmy tutaj, żeby służyć Gminie, uczciwie i sprawiedliwie, nikogo nie wykluczając 
i nie spychając na margines. Pan Gruba zaapelował o odrzucenie egoizmu, wzajemnej 
pogardy i polityki, bo wie, że chodzi tu o wielką politykę, jest tu 16 rok i wszystko 
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prześwietlił. Stwierdził też, że Wójt przedstawia w tym budżecie bardzo realny program 
rozwoju Gminy. Pani Skarbnik wiele razy tłumaczyła jakie dofinansowania otrzymuje Gmina 
dzięki inwestycjom, a są różne dofinansowania. Mieszkańcy oczekują rozwoju Gminy, 
więc nie można tego blokować. Człowiek, który przyszedł tutaj szkodzić i uprawiać politykę 
nie powinien mieć tu miejsca. Jedni są już usatysfakcjonowani i mają wszystko, ale powinni 
patrzeć na tych, co nie mają. Pan Gruba zaapelował o rozsądek, bo Gmina to nasza mała 
ojczyzna i jest w narodzie jeszcze słowo „wdzięczność", które nie straciło swojego znaczenia, 
ałe trzeba na to zapracować i zasłużyć, rozumiejąc sytuację społeczną i sytuację 
mieszkańców, którzy potrzebują rozwoju infrastruktury. Pan Gruba, zwracając się 
do radnych, poprosił o odrzucenie polityki, przychylenie się do ludzkich spraw i próbę 
rozwiązania ich tak, żeby chociaż minimum satysfakcji mieli mieszkańcy i włodarze Gminy. 
Pan Janusz WITOWSKI Sołtys Kolonii Karolina - powiedział, że w przeddzień sesji miał 
wątpliwą przyjemność brania udziału w Komisji budżetowej z udziałem Rady Gminy. 
Podczas Komisji poddano pod głosowanie projekt budżetu z poprawkami, między innymi 
tymi, o których mówił Wójt, czyli inwestycjami w Kolonii Karolina i w Nowych Osinach. 
Pan Sołtys powiedział, że to co wczoraj widział to była kpina. Radni naruszyli ustawę 
o radach przenosząc część swoich obrad na posiedzenie niejawne i nie wie skąd się to wzięło, 
bo ustawa mówi wyraźnie, że wszystkie prace rady, również w komisjach, są czynnościami 
jawnymi. Podczas wczorajszej debaty o zmianach w budżecie ogłoszono przerwę, w trakcie 
której część radnych udała się na tajne spotkanie, po czym wróciła z gotową decyzją. 
Nie ma to nic wspólnego z samorządnością, a Rada Gminy jest pewnym mechanizmem 
kontroli społecznej nad Wójtem, Gminą i władzami Gminy, natomiast mieszkańcy i wyborcy 
są kontrolą społeczną nad radnymi. Pan Witowski powiedział, że to co się wczoraj wydarzyło 
to była kpina. Myślał, że złożony w imieniu mieszkańców Kolonii Karolina wniosek i petycja 

0 przywrócenie inwestycji w tej miejscowości, czyli kontynuacji budowy dróg zdjętych 
z projektu budżetu, był dobrze uzasadniony i spotka się z przychylnością radnych. 
Jednak wczoraj zostało to odwrócone do góry nogami, a argumentacja radnych sprowadzała 
się do tego, że Gmina nie będzie zaciągała kredytów i jest to argumentacja żenująca 
1 kłamliwa, bo ten sam budżet nie pozwalał radnym, którzy byli przeciwko, pozostawić swoje 
inwestycje. Sołtys powiedział, że dzisiaj przygotował nowy wniosek, w którym wskazuje 
skąd można znaleźć środki w zatwierdzonym budżecie, zmieniając jedynie nazwy zadań. 
Odnosząc się do planu wydatków na zadania inwestycyjne, który został zatwierdzony przez 
radnych podczas uchwalania budżetu, powiedział, że Targówka była bardzo przeciwna 
inwestycjom w Kolonii Karolina, jednak zaraz zaprezentuje co jest w Targówce, najpierw 
jednak poinformuje, że jest dotacja dla budżetu Miasta na rozbudowę ul. Arynowskiej -
Sołtys powiedział, że są tam dwa domy i kilka firm i według niego ta droga prowadzi 
do nikąd, ale jest przygotowane na ten cel 200 tys. zł. Sołtys zaprezentował też zdjęcia 
ukazujące położenie ul. Arynowskiej. Powiedział również, że z tego co wie na te ulice nie 
ma wydanego pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń administracyjnych, ale środki 
znalazły się. Powracając do Targówki powiedział, że jest przebudowa ul. Lipowej I etap, 
a jest to ulica ślepa, która stanowi dojazd do posesji i nie jest ulicą główną. Sołtys dodał, 
że z google maps ma zdjęcia poszczególnych ulic, które są w budżecie i które wypadły 
z budżetu - Sołtys przekazał zdjęcia wspomnianych ulic, zwracając uwagę na ilość 
zabudowań znajdujących się przy tych drogach. Poprosił również, żeby Rada Gminy 
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odpowiedziała mieszkańcom, jakie były kryteria pozostawienia inwestycji w budżecie oraż 
kryteria odrzucenia inwestycji z budżetu, bo to co było wczoraj na Komisji to był żart 
z wyborców i mieszkańców. W związku z tym, że głównym argumentem radnych było to, 
że nie ma środków w Gminie na inwestycje wnioskowane przez mieszkańców Kolonii 
Karolina to bardzo prosi o przyjęcie do protokołu tego, że w dniu dzisiejszym składa na 
na ręce Przewodniczącej Rady Gminy formalny wniosek o ponowne wprowadzenie zmian 
w budżecie Gminy na 2018 r. Wniosek ma następującą treść: W imieniu mieszkańców 
Kolonii Karolina Gmina Mińsk Mazowiecki wnoszę o dokonanie zmian w budżecie Gminy 
Mińsk Mazowiecki na 2018 r. poprzez dokonanie przesunięć w układzie wykonawczym 
budżetu w sposób umożliwiający kontynuację inwestycji budowy dróg gmirmych w Kolonii 
Karolina. W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano wydatki na budowę ul. Dr Huberta, 
Lotników oraz Sezamową w kwocie 1 min zł oraz dotację w kwocie 400 tys. zł na budowę 
ul. Żwirowej, jednak pozycje te nie znalazły się w budżecie Gminy uchwalonym przez Radę 
Gminy w dniu 14 grudnia 2017 r. Na podstawie petycji złożonej do Rady Gminy w dniu 
5 lutego oraz wniosków złożonych na sesji Rady Gminy 8 lutego 2018 r. sporządzono 
wniosek o dokonanie zmian w budżecie i dodanie do zatwierdzonego projektu na 2018 r. 
pozycji: 

- Budowa ul. Huberta, Lotników i Sezamkowej w Kolonii Karolina - kwota 1 000 000 zł 
(50 000 zł dochody własne, 950 000 zł kredyty i pożyczki); 
- Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej - kwota 400 000 zł -
dochody własne. 
Szczegółowe uzasadnienie wniosku znalazło się w treści petycji, o której mowa powyżej. 
Komisja budżetowa w dniu 14 lutego 2018 r. głosami radnych odrzuciła propozycje 
przywrócenia w budżecie proponowanych wyżej zmian. Przed głosowaniem nad propozycją 
zmian grupa radnych udała się na naradę poza salę obrad, gdzie prawdopodobnie ustalono 
sposób głosowania nad propozycjami zmian w budżecie. Projekt odrzucono na podstawie 
wniosku Radnego Stefana Czajkowskiego. Wniosek o odrzucenie zmian lue zawierał 
merytorycznego uzasadnienia. W związku z tym, iż po raz kołejny Rada Gminy głosami kiłku 
radnych uprawia politykę kosztem interesu społecznego i za nic ma wnioski mieszkańców 
Gminy wnoszę o ponowne wprowadzenie zmian do budżetu i dodanie pozycji: 

- Budowa ul. Huberta, Lotników i Sezamkowej w Kolonii Karolina - kwota 1 000 000 zł 
(50 000 zł dochody własne, 950 000 zł kredyty i pożyczki); 
- Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej - kwota 400 000 zł -
dochody własne. 
Jednocześnie na pokrycie wymienionych wyżej pozycji wnoszę o usunięcie z budżetu 
pozycji: 
Dział 600, rozdział 6016: 
§ 6610, poz. 17 - Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Arynowskiej -
200 000 zł - dochody własne; 
§ 6050, poz. 18 - Projekt i przebudowa ul. Lipowej w Targówce - I etap - 400 000 zł 
(50 000 zł - dochody własne i 350 000 zł - kredyty i pożyczki); 
§ 6050, poz. 19 - Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach - 1 000 000 zł (100 000 zł dochody 
własne i 900 000 zł - kredyty i pożyczki); 
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§ 6050, poz. 22 - Przebudowa drogi - ul. Św. Józefa i ul. Piękna w Nowych Osinach -
250 000 zł - dochody własne; 
§ 6050, poz. 30 - Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - 209 425 zł - dochody własne 
Dział 926, rozdział 92601: 
§ 6050, poz. 115 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mariance -
400 000 zł (69 555 zł dochody własne i 330 445 zł - kredyty i pożyczki); 
Kwoty przyznane na realizację wskazanych powyżej pozycji z nadwyżką zrekompensują 
proponowane zmiany w budżecie. Radni, którzy głosowali przeciw zmianom pozwalającym 
na kontynuację inwestycji drogowych w Kolonii Karolina nie mieli żadnych oporów 
do wprowadzenia do budżetu inwestycji (w tym dopiero planowanych) w swoich okręgach 
wyborczych. Nie przeszkadzało im także, że znaczna część środków na płanowane inwestycje 
w ich miejscowościach pochodzić będzie z kredytów i pożyczek. W przypadku inwestycji 
w m. Targówka, Stojadła, Nowe Osiny, ul. Arynowska i innych, które znalazły się 
w uchwałonym budżecie są to kolejne drogi i ulice, w tym ulice stanowiące dojazdy 
do posesji (ul. Świerkowa i Lipowa w Targówce, czy dojazdy do firm ul. Arynowska -
na którą nie ma nawet pozwolenia na budowę). Powyższe wskazuje wyraźnie na to, 
źe działania niektórych radnych Rady Gminy Mińsk Mazowiecki mają się nijak do zasad 
etyki i idei samorządności. Układ budżetu w zestawieniu z rozkładem głosów radnych 
w Radzie Gminy zapewnia na dzień dzisiejszy przede wszystkim partykularne interesy tej 
grupy, a nie szeroko pojęty interes społeczny. Układ budżetu wskazuje, nie po raz pierwszy 
na to, że niektóre miejscowości mają pierwszeństwo w dostępie do środków publicznych, 
a inne, takie jak Kolonia Karolina są ich pozbawione. Z układu budżetu nie wynika, 
iż pozostawione w nim zadania inwestycyjne powinny mieć pierwszeństwo przed innymi, 
które z projektu budżetu zostały usunięte. Nie ma tu znaczenia, że na projekty zadań 
inwestycyjnych w Kolonii Karolina wydano już środki publiczne, a brak ich kontynuacji grozi 
zmarnotrawieniem wydanych już pieniędzy. Takie zachowania, w ocenie mieszkańców 
Kolonii Karolina, są początkiem kampanii wyborczej poszczególnych radnych. Nie godzimy 
się na to, aby nasze drogi były monetą przetargową w jakiejkolwiek rozgrywce politycznej 
na szczeblu gminy. Wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku. Sołtys do wniosku załączył 
plik zdjęć ukazujących położenie dróg, które zostały przekazane zebranym na sali. Wniosek 
został przekazany Przewodniczącej Rady Gminy, następnie zostanie złożony do kancelarii 
Urzędu Gminy. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - w sprawie ul. Św. Józefa w Nowych 
Osinach powiedział, że wniosek został przygotowany przez wójtów Gminy Mińsk 
Mazowiecki i we wstępnej fazie został zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi 
Mińskiej. W dniu 4 grudnia wniosek wyjechał do Urzędu Marszałkowskiego. Według taryfy 
na akceptację Urzędu Marszałkowskiego są 4 miesiące, ale są informację, że może to potrwać 
dłużej, nawet jeśli nie będzie wymagać uzupełnień. Wniosek pojawi się -daj Boże- na tak 
w okolicy kwietnia i opiewa on na inwestycję za 500 tys. zł. 250 tys. zł jest ze środków 
bieżących Gminy, natomiast 250 tys. zł trzeba będzie niestety pożyczyć, ale na razie nie jest 
to wpisane w budżecie. Jeśli zrobi się inwestycję za 500 tys. zł -a dobrze, żeby miała ona 
790 m, tak jak jest to planowane, jednak nie wiadomo, czy przy takich cenach, aż tyle będzie 
w stronę klasztoru- to po rozliczeniu tej inwestycji będzie się „umocowanym na półce" 
ze zwrotem 63,64%, czyli ok. 318 tys. zł wróci do Gminy, więc „gra jest warta świeczki". 
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Jeśli wniosek nie uzyskałby akceptacji to środki z L G D na pewno w kolejnych naborach 
będzie można zgłosić dodatkową ulicę. Ulica ta spełnia wymogi, bo jest łącznikiem pomiędzy 
drogą powiatową i krajową, więc powinna być zaakceptowana. Wniosek został złożony i był 
przygotowany przez wójtów, został zaakceptowany w pierwszym terminie i czeka teraz 
na akceptację Urzędu Marszałkowskiego. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - poinformował, że Pan Czajkowski jest członkiem 
Lokalnej Grupy Działania, więc wie więcej, ale chciałby przedstawić szerzej tę sprawę. 
Są dofinansowania na drogi z PRO W, ale trzeba wykazać, np. że na obu końcach takiej drogi 
są dwa obiekty użyteczności publicznej. W przypadku dróg gruntowych jest to bardzo trudne. 
W przypadku ul Św. Józefa na jednym krańcu jest przedszkole, bardzo blisko krańca tej drogi, 
a po drugiej stronie jest klasztor, który zgodnie z prawem jest traktowany jako obiekt 
użyteczności publicznej, więc spełnia się warunek formalny, dodatkowo na końcu tej drogi 
przy ul. Natolin jest szkoła. W przypadku ul. Żwirowej nie można znaleźć takich dwóch 
obiektów użyteczności publicznej. W przypadku wielu innych dróg również nie można było 
znaleźć tych obiektów, np. w przypadku ul. Jesionowej i Osiedlowej, czyli Osiny -
Targówka, gdzie negowano argumentację Gminy. 

Pan Mieszkaniec Nowych Osin i Przedstawiciel Inicjatywy 
Lokalnej budowy ul. Wierzbowa - powiedział, że jego inicjatywa ma wsparcie posłów 
i Pani Senator, był też uczestnikiem Komisji budżetowej, która jak to powiedział Sołtys była 
bardzo żenująca. Radni lekceważą sobie mieszkańców i inicjatywę lokalną. Dziwi się też 
Panu Radnemu Czajkowskiemu, bo jest przeciwny budowaniu drogi we własnej wsi. 
Pan Czajkowski na wczorajszej Komisji, uzasadniając wniosek o odrzucenie budowy tej drogi 
przy 20% wsparciu mieszkańców, powiedział, że konsultował to z Paniami Sołtys Cabaj 
i Sojkowską. Pani Cabaj jest Sołtysem Nowych Osin, ale mieszka 3 km od tej drogi, 
natomiast Pani Sojkowską jest Sołtysem innej wsi, ale uzasadnienie Pana Czajkowskiego 
brzmiało, że Sołtysi uznali, że ta droga jest niepotrzebna. poprosił, żeby Sołtysi 

wypowiedzieli się, czy rzeczywiście jest tak, że są przeciwko inicjatywom lokalnym, 
czy może Pan Czajkowski wprowadził w błąd. Są obecne obie Panie Sołtys, więc niech się 
wypowiedzą. Mieszkaniec powiedział również, że na wczorajszej Komisji najmłodszy radny 
jako pierwszy chciał wprowadzić wniosek o odrzucenie inicjatywy lokałnej, ale wyszedł. 
Wniosek uzasadniał tym, że Gmina jest zadłużona. powiedział, że ten radny 
ma 400 tys. zł w budżecie na mało używane boisko. 
Radny Gałązka mówiąc z miejsca powiedział, że boisko ma być na terenie szkoły, 
czyli placówki użyteczności publicznej, którą nadzoruje Wójt i dotyczy to oświaty. Poza tym 
uczęszczają tam dzieci nie tylko z Marianki, które biegają po źle wyrównanym terenie. 

. powiedział, że radny wnioskował o to boisko i je dostał, ale z tego co wie 
to boisko już tam istnieje i jest też asfalt. Radny Gałązka wczoraj pokazał, że jest specjalistą 
od budżetu, jednak mieszkaniec tego nie rozumie, bo główna księgowa w Gminie jest od tylu 
lat i jest specjalistką i zna tę Gminę od podstaw, a żadna komisja i kontrole nic nie zarzuciły. 
Natomiast najmłodszy radny wtrąca się w sprawy ludzi, którzy chcą coś zbudować 
i dokładają swoją pracę. podejrzewa, że Pan Gałązka jako radny niczego nie 
zbudował i nie ma żadnego wkładu, tylko tyle, że wygrał wybory. Dalej dysponuje kasą 
z podatków mieszkańców i nie inwestuje nic od siebie, a mieszkańcy inwestują swoją pracę 
i pieniądze, ale radny jest przeciwny temu. Podziękował również Pani Przewodniczącej, 
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bo wczoraj zmieniła zdanie. Ma też prośbę do pozostałych radnych, żeby uszanowali ludzi 
i ich wkład pracy głosując za powstaniem tej inicjatywy, bo doprowadzają do tego, że się 
odechciewa. Mieszkaniec dodał, że jest w trzeciej inicjatywie lokalnej i dwie zostały 
odrzucone, a jedna jest zrealizowana i jest pobudowana świetlica, która służy wszystkim 
mieszkańcom. Przyjeżdża się na zebrania do niej, a to też była inicjatywa z ludzkiego, 
wiejskiego wkładu pracy, dlatego prosi o uszanowanie ludzi i ich wkładu pracy, a nie 
słuchanie Radnego Czajkowskiego, który z tego co mu się wydaje ma czasami jakieś omamy, 
może jakieś mocne tabletki zażywa albo coś. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - powiedział, że jest radnym Targówki, nie jest 
członkiem Komisji Budżetowej i nie było go na wczorajszej komisji, ałe nie chciałby, 
żeby sesja w taki sposób wyglądała. Pan Rokita prosi o powrócenie do porządku obrad. 
Odpowiadając Sołtysowi z Kolonii Karolina powiedział, że kompletnie nie wie on, co się 
dzieje w Gminie i jest niezorientowany, bo wymienia ul. Arynowską, która nie jest 
w Targówce tylko w Arynowie. Mówi też o ul. Lipowej i wymienia kwotę chcąc ją wyrzucić, 
ale nie ma bladego pojęcia, że więcej niż połowa środków na tę ulicę w budżecie jest 
z funduszu Wojewody Mazowieckiego z tzw. klęskówek. Pewne środki na tę drogę załatwiało 
się z zewnątrz, aby odciążyć Gminę. Natomiast Sołtys Kolonii Karolina myśli, że nie ma 
problemu, klaśnie i hop będzie kredyt 1,5 min zł na Kolonię Karolina. Radny Rokita 
powiedział, że jest oburzony i prosi, żeby nie wymieniać ul. Lipowej, jeśli nie wie się 
0 co chodzi. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - odnosząc się do przedmówcy powiedział, 
że owszem staramy się i ubiegamy się o środki od Wojewody Mazowieckiego na pomoc 
w odbudowie zniszczonych dróg, ałe nie ma przyznanych tych środków. U l . Lipowa 
w Targówce póki co nie stanowi własności Gminy Mińsk Mazowiecki,. Zgodnie z zapisami 
w księdze wieczystej i ewidencji gruntów Gmina jest władającym tą ulicą. W kwietniu 
ubiegłego roku, jeszcze nie wiedząc o możliwości ubiegania się o takie środki, Gmina 
wystąpiła do sądu o zasiedzenie, aby uregulować tę sprawę. Pierwsza rozprawa została 
wyznaczona na 14 lutego i odbyła się, ale nie ma jeszcze wyroku sądowego, więc w tym 
momencie nie można mówić wszystkim, że jest to pewna sprawa, bo dopóki Gmina nie 
będzie spełniała formalnego warunku bycia właścicielem gruntu to nie może otrzymywać 
żadnych środków i zostało to potwierdzone w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego. 
Sołtys Kołonii Karolina, mówiąc z miejsca, powiedział, że to nie przeszkadzało radnym 
wprowadzić tę drogę do budżetu mimo, że nie była własnością Gminy, więc prosi o to, żeby 
nie uprawiać prywaty. 
Pan Robert ROŃDA Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji - odnosząc się 
do głosów jednej z mieszkanek, że rzekomo wczoraj określono mieszkańców jako hołotę 
poprosił, żeby nie opowiadać takich rzeczy, bo on tego nie słyszał i nie wie, czy ktoś 
z radnych to słyszał. Powiedział też, że zawsze drzwi na wszystkie komisje są otwarte 
1 mieszkańcy mogą uczestniczyć, wręcz zaprasza się mieszkańców, więc przykro jest słuchać 
takie słowa. Pan Rońda powiedział, że ze swojej strony zaprasza serdecznie wszystkich 
mieszkańców na posiedzenia Komisji budżetowej. Powiedział również, że na wczorajszej 
Komisji rzeczywiście wpłynął wniosek Pana Radnego Czajkowskiego dotyczący zmian 
do projektu uchwały przedstawionej przez Wójta. W związku z tym odczyta ten wniosek 
i prosi o poddanie go pod głosowanie. Pan Rońda odczytał wniosek: „Zamienić zapis 
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w zadaniu w Dziale 900 w poz. 102 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach 
ul. Władysława wykreślając słowo „projekt". W dziale 600 wykreślić poz. 16 Dotacja 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej w kwocie 400 tys. zł i przenieść 
300 tys. zł do Działu 600 poz. 24 Nakładka bitumiczna na ul. Jaśminowej w Budach 
Janowskich, łącznie w pozycji tej będzie 400 tys. zł. W Dziale 600 dołożyć 100 tys. zł 
do poz. 28 Nakładka bitumiczna na ul. Ogrodowej w Brzózem, łącznie będzie 208 772 zł. 
W dziale 600 poz. 20 Przebudowa ul. Huberta, Lotników i Sezamkowej w Kołonii Karolina 
pozostawić kwotę 50 tys. zł wykreślając kwotę 950 tys. zł. W dziale 600 poz. 70 Budowa 
drogi ul. Wierzbowej w Nowych Osinach w ramach inicjatywy lokalnej wykreślić całkowicie 
zadanie." Pan Rońda odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez Sołtysa Witowskiego 
powiedział, że wnioski składane są do 30 września każdego roku, a jeśli chodzi o późniejsze 
wnioski w sprawie zmian w budżecie to mogą je składać radni bądź grupa radnych i Wójt. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku Wójta wyrażonego w zaprezentowanym projekcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za wnioskiem było 4 radnych, przeciw było 10 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wniosek został odrzucony. 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zarządziła głosowanie w sprawie 
wniosku zgłoszonego przez Radnego Rońda. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za wnioskiem było 10 radnych, przeciw było 4 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
wraz z przyjętymi zmianami 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, przeciw było 2 Radnych, od głosu wstrzymało 
się 2 Radnych. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLIII/306/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 4. 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Mińsk Mazowiecki na łata 2018-2026 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że uchwała będzie 
uwzględniać zmiany w budżecie i zapytała, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie 
zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się 
1 Radny. 

Uchwala została podjęta. 
Uchwała Nr XLIII/307/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 5. 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w roku 2018 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał 
się 1 Radny. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLIII/308/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 6. 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu 

na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. - Chrośła - Jędrzejnik -

Kędzierak od km 9+345 do km 9+905" 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLIII/309/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

str. 10/11 



Punkt 7. 
Zamknięcie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 
15 lutego 2018r. 

Protokół sporządził: 

Paweł Drobotowski 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
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