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PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki
w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Protokół NrXXXII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Nadzwyczajna X X X I I sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018
odbyła się w dniu 18 kwietnia 2017 r., w godzinach 16— - 16— 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, mieszkańcy Gminy i przedstawiciele lokalnych mediów oraz inne
zainteresowane osoby.
Punkt 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomoeności obrad
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzyła obrady
nadzwyczajnej X X X I I sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła
prawomocność obrad.
Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych:
> Pana Tomasza Kurowskiego
> Pana Pawła Lipińskiego
Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów.
Punkt 2.
Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy
Przewodnieząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad nadzwyczajnej
X X X I I sesji Rady Gminy i zapytała, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.
Pan Radosław L E G A T Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - poinformował,
że sesja nadzwyczajna została zwołana w związku z możliwością pozyskania środków
unijnych. Program, z którego Gmina ubiega się o środki jest trudny, ponieważ trzeba
poskładać wiele elementów jednocześnie. Do końca kwietnia można składać wniosek
na inwestycje w tzw. terenie podlegającym rewitalizacji. Wicewójt przypomniał,
że informowano już o rewitalizacji i Programie rewitalizacji dla Gminy Mińsk Mazowiecki
oraz zamysłach, które przyświecają idei rewitalizacji. W związku ze środkami, które
są do pozyskania w ramach rewitalizacji samorządy ubiegają się o dofinansowania i również
nasza Gmina ubiega się o środki. Rewitalizacja dotyczy terenów i obszarów, które
na przestrzeni lat podupadły gospodarczo i mają pewne dysfunkcje. Na terenie naszej Gminy
obszar, który został wytypowany do rewitalizacji to Janów. Teren ten został wytypowany.
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ponieważ znajdują się tam baraki, jest kilka budynków w złym stanie technicznym, w których
mieszkają osoby z różnymi problemami. Jest tam również budynek poprzemysłowy,
który obecnie nie jest zagospodarowany, a jego właścicielem jest w tej chwili osoba
prywatna, która ma jakieś plany co do tego obiektu, ale żeby je zrealizować potrzebne by były
środki zewnętrzne. Poza tym jest tam też problem z hałasem, który był już poruszany podczas
sesji Rady Gminy. Wicewójt podsumował, że w związku z tym są to punkty zaczepienia.
Gmina, tak jak inne samorządy, musi opracować Program rewitalizacji, który jest oceniany
przez ekspertów zewnętrznych, zatrudnionych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Projektów Unijnych, która jest powołana przez Marszałka Województwa. Obecnie
ok. 50 gmin jest w takiej samej sytuacji jak nasza Gmina, czyli co pewien czas poprawia
programy rewitalizacji zgodnie z wytycznymi ekspertów i urzędników z Mazowieckiej
Jednostki. Wszyscy obawiają się, czy zdążą to zrobić przed końcem kwietnia.
Zarząd Województwa Mazowieckiego odbędzie się 25 kwietnia, a na zarząd mają być
przedłożone programy rewitalizacji, które mogą być zatwierdzone i są one przepustką
do występowania o środki inwestycyjne. W związku z tym proponuje się uchwalenie
Programu rewitalizacji, aby dostać się do kolejki w Urzędzie Marszałkowskim i trafić
na zarząd 25 kwietnia. Później Program rewitalizacji będzie mógł być złożony jako załącznik
do większej dokumentacji. Wicewójt przypomniał również, że za zgodą Rady projektuje się
kanalizację od Janowa do Targówki, aby jak najwięcej miejscowości po drodze mogło z tego
skorzystać. Janów nie ma swojej dużej oczyszczalni, więc jest to punkt zaczepienia,
aby środki unijne skierować w więcej miejsc. Są też inne działania, które są konieczne,
aby nie wypaść z gry, np. zajęcia z mieszkańcami baraków, prace związane ze społecznością,
szkolenia z mieszkańcami. Poza tym trzeba pokazać również jakiś konkurs architektonicznourbanistyczny i postanowiono, że zagospodarowanie okolicy budynku komunalnego,
który niebawem będzie budowany w Janowie, zostanie ogłoszone w ramach konkursu.
Wicewójt dodał, że jeśli chodzi o programy unijne to jest wielu chętnych i relatywnie mało
środków, więc walczy się o każdy pkt. Podał również informacje dotyczące pozyskiwania
i podziału środków oraz poinformował o podziale Województwa Mazowieckiego na obszary,
które mogą ubiegać się o poszczególne środki. Wicewójt przypomniał, że Gminie udało się
uzyskać środki z jednego z konkursów, jest podpisana umowa i jest trudny przetarg,
dotyczący głębokiej termomodemizacji trzech budynków oświatowych. Okazało się, że jedna
z firm składająca ofertę w przetargu posługiwała się fałszywymi dokumentami i w związku
z tym złożono zawiadomienie do prokuratury. Wygrano również sprawę w Krajowej Izbie
Odwoławczej i teraz będzie się szczegółowo analizowało drugą ofertę i jeśli też będzie
wątpliwa to może okazać się, że nie będzie czasu na realizację projektu, którego termin jest
z góry narzucony Gminie, czyli czerwiec 2018 r. Wicewójt wyraził opinię, że obecna
perspektywa unijna jest bardzo trudna i nie tylko trzeba długo walczyć o środki,
ale jest zagrożenie, że można nie wydać pozyskanych środków. Poinformował również,
że we wspomnianym przetargu wpłynęły tylko dwie oferty i był to trudny, wielokryteriowy
przetarg. Wymagano od oferentów opracowania koncepcji, więc firmy musiały ponieść
pewien nakład, aby wystartować w przetargu. Wicewójt przypomniał również, że Gmina
uczestniczy też w projekcie na powietrzne pompy ciepła dla mieszkańców i na odnawialne
źródła energii dla obiektów oświatowych i obiektów należących do Gminnego Zakładu
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Gospodarki Komunalnej. Teoretycznie ten projekt powinien być już rozstrzygnięty, ale wciąż
nie wiadomo jakie są ostateczne wyniki, a nasza Gmina znajdowała się wysoko w rankingu.
Przewodnicząca Rady przypomniała natomiast, że obecnie znajdujemy się w pkt
dotyczącym uchwalania porządku obrad, a nie przy omawianiu uchwały. Miała być poprawka
do porządku obrad, więc prosi o jej zgłoszenie w obecnym pkt, aby można było uchwalić
porządek obrad.
Wicewójt zgłosił autopoprawkę do tytułu uchwały, która znajduje się w pkt 3
proponowanego porządku obrad. Brzmienie pkt 3 po autopoprawce jest następujące: Uchwała
w sprawie przyjęcia Programu rewitałizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na łata 2016-2023
Przewodnicząca poinformowała, że w związku z tym, że jest to autopoprawka to zostanie
przyjęta bez głosowania. Następnie zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia
proponowanego porządku obrad wraz z autopoprawką.
Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad
wraz z autopoprawką
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych
Za przyjęciem 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. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2016-2023
4. Zamknięcie obrad
Punk 3.
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu rewitałizacji Gminy Mińsk Mazowiecki
na łata 2016-2023
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 13 Radnych.
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się
od głosu.
Uchwała została podjęta Jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXII/222/J 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Punkt 4.
Zamknięcie obrad
Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady
nadzwyczajnej X X X I I sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu
18 kwietnia 2017 r.
Protokół sporządził:
Paweł Drobotowski
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