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Protokół Nr XXXIX/2017 
z sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 23 łistopada 2017 r. 

X X X I X sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 odbyła się 
w dniu 23 listopada 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 Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzyła obrady 
X X X I X sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła prawomocność 
obrad. 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Pana Tomasza Rokitę 

> Pana Jerzego Nowaka 

Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad X X X I X 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 15, Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych. Wójt poinformował, że projekt uchwały wynika ze zmian 
w przepisach i został omówiony przez Panią Skarbnik na Komisji. Po przyjęciu wniosku 
pozostałe pkt porządku obrad zostałyby odpowiednio przenumerowane. 
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad. 
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Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 14 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 14 Radnych. 

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą było 14 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 I sesji Rady Gminy 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji Rady Gminy 
5. Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
7. Projekt budżetu gminy na 2018 r. 
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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
11. Uchwała w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2017 r. nr XXXI/221/17 dotyczącej 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu, 
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliniak 

13. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 
w miejscowości Dłużka 

14. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Wólka Mińska 
15. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
16. Wolne wnioski 
17. Zamknięcie obrad 
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Punk 3. 
Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 - przypomniał, że na poprzedniej sesji 
Przewodnicząca Rady pytała o sprawę budowy przystanku PKP w Stojadłach - wówczas 
Wójt przypomniał jakie miał informacje w tej sprawie, które były sprzed kilku lat. 
Następnego dnia po sesji Wójt otrzymał informację o spotkaniu u Starosty, do którego doszło 
2 listopada, w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych na szlaku kolejowym wokół 
Mińska Mazowieckiego. W spotkaniu oprócz Starosty i Wójta uczestniczył obecny Burmistrz 
Mińska Mazowieckiego, a także poprzedni Burmistrz Pan Zbigniew Grzesiak. Bardzo dużo 
środków pochodzących z dotacji unijnych kierowane jest na kolej i w związku z tym podczas 
spotkania poruszano te tematy. Obecny i poprzedni Burmistrz Mińska Mazowieckiego mają 
napisać wspólny wniosek o podniesienie torów kolejowych od dworca PKP w stronę Mrozów 
nad ul. Siennicką. Padła też propozycja dotycząca trzeciego toru kolejowego od strony 
Pilawy. Natomiast trzecią sprawą jest kwestia przystanku PKP w okolicach Stojadeł, 
co umożliwiłoby włączenie wspomnianego trzeciego toru. 

Następnie Wójt poinformował, że 3 listopada odbył się kolejny konwent Wójtów 
i Bmmistrzów Powiatu Mińskiego, organizatorem było Starostwo Powiatowe. Poruszano 
tematy dotyczące bezpieczeństwa, był nowy Komendant Komendy Powiatowej Policji 
ze swoim Zastępcą. Drugą istotną kwestią była informacja przedstawiona przez Panią 
Ewę Orzełowską Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, dotycząca planów wsparcia 
samorządów z naszego województwa. Wójt poinformował, jakie nabory będą planowane 
jeszcze w grudniu tego roku: pojawi się ogłoszenie o naborze w sprawie poprawy warunków 
w sołectwach. Jest limit dwóch sołectw na Gminę i 10 tys. zł na jedno sołectwo. 
Wójt zaapelował do radnych i sołtysów o zgłaszanie pomysłów, co można zrobić w ich 
sołectwach. Omawiane były też możliwości dofinansowania zakupu samochodów i sprzętu 
pożarniczego, również samochodów używanych z nową karosacją i wyposażeniem. 
Wójt przypomniał, że w jego projekcie budżetu zapisana jest pozycja dotycząca wsparcia 
zakupu samochodu dla OSP Brzóze. 7 listopada odbył się Zarząd Miejsko-Gminny OSP, 
poruszano sprawy bieżące. 9 listopada odbyła się uroczystość SOlecia pożycia małżeńskiego, 
było też 6 par, które mają za sobą óOletni staż i większy. 

10 listopada odbyły się obchody 98 rocznicy powstania Związku Inwalidów 
Wojennych i 8 rocznica odsłonięcia pomnika pamięci tych osób. 11 listopada były centralne 
uroczystości w Mińsku Mazowieckim, poprzedzone mszą św. w związku z 99 rocznicą 
odzyskania niepodległości. Wójt podziękował wszystkim za udział w uroczystościach. 
13 listopada Wójt brał udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświatowej. 
16-17 listopada Wójt uczestniczył w kongresie dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich. 
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który był organizowany przez władze województwa mazowieckiego. 20 listopada odbyło się 
posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji. 21 listopada odbyła się konferencja dotycząca 
rozwoju kształcenia zawodowego organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy. 
W konferencji udział wzięli również dyrektorzy szkół średnich. 

Wójt powiedział również, że ma przygotowaną odpowiedź na interpelację Pana 
dotyczącą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Spółdzielni 

Społem, która dzierżawi gminny obiekt w Gliniaku. Wójt poinformował, że w dniu 
23 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek do Gminy od tej spółdzielni na wydanie zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholów do 4,5% oraz alkoholi powyżej 4,5% do 18% i powyżej 18%. 
Do wniosku załączono załączniki wymagane prawem do wydania zezwolenia, czyli: odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę najmu, zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej. W dokumentacji 
jest również oświadczenie GS o prawie, na ówczesny czas, do dysponowania 
ww. nieruchomością. W dniu 2 lutego przeprowadzono oględziny na okoliczność uzyskania 
opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) o zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. G K R P A na posiedzeniu w dniu 
2 lutego zaopiniowała pozytywnie wniosek w drodze postanowienia. 9 lutego 2017 r. 
dokonano opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w tym też 
dniu wydano zezwolenie. 

Przechodząc do zadań inwestycyjnych Wójt poinformował, że zgłoszono zakończenie 
budowy chodnika w Gliniaku przy głównej drodze, wartość zadania to 33 210 zł, dokonano 
też zgłoszenia wykonania prac dotyczących nakładek asfaltowych - planowany odbiór jest 
w dniu 24 listopada. Podpisano aneks na zadanie z inicjatyw lokalnych, czyli przebudowę 
ul. Świerkowej w Targówce ze względu na złe warunki atmosferyczne. Wykonanie zadania 
ma być do 31 maja 2018 r. Wykonywany jest projekt na oświetlenie ul. Brzozowej 
w Zamieniu, termin jest do 29 grudnia 2017 r., za kwotę 3 690 zł. Wybrano firmę 
na dokończenie chodnika na ul. Książęcej w Stojadłach, termin jest do 30 listopada, wartość 
zadania to 5 tys. zł. Wybrano firmy na dodatkowe zimowe utrzymanie dróg: na część 
południową wybrana została firma Elmat z Celestynowa, natomiast na część północną firma 
WirBud. Na zadanie jest przeznaczone 50 tys. zł. Firmy będą uruchamiane, gdy będzie 
potrzeba wsparcia G Z G K z powodu dużych opadów śniegu. Trwają prace na wykonaniu 
dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Lipowej w Targówce. Jest wybrana 
firma i podpisana umowa, zadanie jest podzielone na dwie części: przebudowa do 28 grudnia 

2017 r., natomiast budowa kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni do 31 marca 
2018 r., wartość zadania to 79 950 zł. Podpisano umowę na roboty związane z lokalnymi 
podtopieniami w Barczącej, kwota ok. 2 tys. zł, termin jest do końca listopada tego roku. 
Trwa przebudowa fragmentu ul. Huberta w Kolonii Karolina, realizowany jest I etap, prace 
wykonuje firma Tarpol, wartość zadania to ponad 200 tys. zł, a termin realizacji jest 
do połowy grudnia tego roku łącznie z przebudową kanalizacji deszczowej. W sprawie 
ul. Leśnej w Starej Niedziałce domówiono się z mieszkańcami. Mieszkańcy zakupili 
przepusty, natomiast Gmina wynajęła firmę do wykonania rowów, co usprawni życie 
mieszkańcom. Wartość zadania to 7 380 zł, a termin wykonania jest do 1 grudnia 2017 r. 
Będą zamontowane do połowy grudnia dwa zegary astronomiczne w Zamieniu i Stojadłach, 
ponieważ stwierdzono ich złą pracę, wartość zadarua to 1 360 zł. Wybrano firmę 
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na dostarczenie przekruszu betonowego, który jest potrzebny na niektóre drogi w celu 
zagęszczenia dolnych warstw, wartość umowy to 125 400 zł, umowa obowiązywać będzie 
do czerwca 2018 r. Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Orzechowej 
w miejscowości Królewiec, wartość zadania: 260 760 zł. Trwa przygotowywanie 
dokumentów do złożenie do PINB Mińsk Mazowiecki, celem uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie wybudowanej sieci, po którym nastąpi fizyczna możliwość przyłączania się 
mieszkańców. Zakończono prace budo walne związane z budową sieci kanalizacji sanitamej 
w miejscowości Targówka. W dniach 21-22.11.2017 r. zostały złożone dokumenty odbiorowe 
do PINB, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci, po którym nastąpi 
fizyczna możliwość przyłączania się mieszkańców. Zlecono wykonanie zadania pn.: 
„Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku szkoły w Hucie Mińskiej 
z/s w Cielechowiźnie", termin wykonania jest do dnia 20.12.2017 r. Wykonawca został 
wybrany za kwotę 29 889 zł. Trwa budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Brzóze 
1 zlecono wykonanie zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej 
w miejscowości Brzóze". Termin wykonania jest do dnia 20.12.2017 r., wartość zadania 
to 47 000 zł brutto. Zlecono „Zakup i montaż piłkochwytów boiska w miejscowości Brzóze", 
termin wykonania jest do dnia 20.12.2017 r. Wykonawca to Sport Grupa Sp. z o.o. wartość 
zadania to 18 900 zł brutto. W ramach funduszu sołeckiego zlecono do realizacji zadanie 
„Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej dwuosobowej na placu zabaw w m. Nowe Osiny". 
Termin wykonania jest do dnia 30.11.2017 r. Podpisano umowę na realizację zadania 
pn.: „Modernizacja garaży wraz z częścią socjalną w OSP Stara Niedziałka, termin 
wykonania do dnia 20.12.2017 r., wartość zadania: 27 000,01 zł brutto. Jest to również 
zadanie z funduszu sołeckiego. Zlecono wykonanie zadania „Dostawa i montaż urządzeń 
na plac zabaw w Józefowie - urządzenia siłowni plenerowej, termin wykonania do dnia 
20.12.2017 r., wartość zadania: 8 487,00 zł brutto. Zlecono wykonanie zadania „Rozbudowa 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej" oraz zamówiono do tego celu 
mapę do celów projektowych o wartości - 500 zł brutto, termin wykonania: do dnia 
22.12.2017 r., wartość zadania to 8 500 zł brutto. W dniu 02.11.2017 r. ogłoszono zapytanie 
ofertowe: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka". 
Termin wykonania zamówienia jest do 30 czerwca 2018 r., na sfinansowanie zadania 
przeznaczono kwotę 220 000 zł brutto. Wpłynęła jedna oferta na realizację tego zadania 
za kwotę brutto 426 810,00 zł. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione w dniu 
13.11.2017, ponieważ cena oferty znacznie przekroczyła możliwości finansowe. W kolejnych 
terminach będzie to zadanie ponownie ogłaszane. Trwa weryfikacja ofert złożonych 
w wyniku postępowania przetargowego dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie 
Mińsk Mazowiecki - fotowoltaika". Na sfinansowanie zadania przeznaczono kwotę 
2 098 893,44 zł brutto. Wpłynęło 7 ofert na realizację zadania. Rozpiętość ofert jest 
od 2 540 485,15 zł do 3 363 703,87 zł. Trwa weryfikacja ofert złożonych w wyniku 
postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk 
Mazowiecki - pompy ciepła, kolektory słoneczne". Gmina na sfinansowanie zadania 
przeznaczyła kwotę 1 894 586,56 zł brutto. Wpłynęła jedna oferta na wykonanie zadania 
o wartości 2 774 298 zł. Trwają roboty budowlane na zadaniach pn.: Budowa zespołu boisk 
w Janowie, wartość zadania to 782 436,52 zł, termin realizacji jest do dnia 30.11.2017 r., 
ale najprawdopodobniej termin nie zostanie utrzymany ze względu na warunki 
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atmosferyczne. Trwa przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, wartość zadania 
to 2 718 518,52 zł, termin realizacji jest do dnia 29.06.2018 r. Trwa budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego - komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów. 
Trwa też kompleksowa termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie 
Mińsk Mazowiecki w systemie zaprojektuj i wybuduj. Roboty prowadzone są w szkole 
w Hucie Mińskiej i w Brzózem, natomiast prace jeszcze nie rozpoczęły się w szkole 
w Janowie. 

Wójt poinformował też o debacie policyjnej, która odbędzie się w Urzędzie Gminy 
w dniu 27 listopada, o godz. 17. Na debatę jest wstęp wolny. Wójt serdecznie zaprasza 
na spotkanie. 

Wójt zaprosił też radnych i sołtysów na spotkanie wigilijne w środę 13 gmdnia 
2017 r., o godz. 14. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w związku z prośbą z poprzedniej sesji 
Pani Radnej Urszuli Kraszewskiej dotyczącą przedstawienia szerszej informacji 
o termomodemizacji szkół w Hucie Mińskiej, Brzózem i Janowie przedstawił prezentację 
ukazującą prowadzone prace. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - powiedział, że od nauczycieli ze szkoły 
w Brzózem miał informacje, że bardzo dużo elementów, które zostały wykonane w ramach 
niedawnego remontu tej szkoły, zostało zburzonych w związku z pracami związanymi 
z termomodemizacją w tej szkole. Pan Rokita zapytał, czy jest to prawda, bo miał takie 
informacje. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - powiedział, że gdy rozpoczyna się starania 
0 środki unijne to nigdy nie ma gwarancji, że uda się je pozyskać. W związku z tym 
miejscowość zastanawiała się co zrobić w tej szkole, bo wymagała ona remontów 
1 odnowiono sale w dużym stopniu przy pomocy rodziców. Po podpisaniu umowy 
rzeczywiście na części ścian i sufitów nie udało się wykonać instalacji bez częściowego 
naruszenia tynków lub malowań, które wcześniej były wykonywane. Koszty odnowień nie 
obciążają jednak w całości Gminy, bo jest to realizowane w ramach procedury zaprojektuj 
i wybuduj, więc są finansowane w 80% ze środków zewnętrznych. 
Wójt dodał, że remont sprzed roku był nieco inny i dotyczył np. drzwi i części rzeczy 
niezwiązanych z termomodemizacją. Powiedział również o dużej roli Radnego Pawła 
Lipińskiego, który był podczas tych prac tzw. społecznym inspektorem. 
Wicewójt powiedział, że jeśli chodzi o oświetlenie to częściowo było one wymieniane 
i zostało przekazane do innych szkół, więc nie zostało zmarnowane. Powiedział też, że jest 
wykonany audyt energetyczny i są policzone okresy zwrotu tych inwestycji. 
Pan Paweł LIPIŃSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że remont szkoły przeprowadzony 
w 2016 r. polegał przede wszystkim na doprowadzeniu szkoły do standardów, które powinna 
spędzać. Gro środków było przeznaczone na remont korytarza, wymianę drzwi, remont 
łazienek. Zamysłem wykonywania tych prac było to, że nie ulegną one większym 
zniszczeniom, ale faktem jest, że nie udało się uniknąć pewnych zniszczeń np. podczas 
wymiany grzejników na korytarzu. Jednak zniszczenia te były bardzo niewielkie i firma 
ma doprowadzić do stanu sprzed remontu. Pan Lipiński powiedział również, że wykonana 
została wymiana instalacji elektrycznej, która została położona nad podwieszanym sufitem 
i nie generowało to większych kosztów. Radny podsumował, że wcześniejszy remont 
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uratował szkołę przed degradacją, natomiast doprowadzenie do stanu pierwotnego jest 
w obowiązkach firmy, która obecnie wykonuje prace. Poza tym nie ma większych uszkodzeń 
w szkole. Powiedział też, że w 2016 r. większość sal lekcyjnych nie było odnawianych. 
Zaprosił również do szkoły w Brzózem, aby na własne oczy sprawdzić jak przebiega remont. 
W odpowiedzi na pytania z sali powiedział również, że instalacja elektryczna została 
w całości wymieniona na miedziową i znajduje się nad podwieszanymi sufitami. Wymieniono 
też całą szafę elektryczną. 

Punkt 5. 
Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - zapytała o plany gazyfikacji Gminy 
i czy coś ruszyło w tej sprawie. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - poprosił o informacje dotyczące 
uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego i tego jak przebiegła procedura 
w nadzorze prawnym. Zapytał też o koryta betonowe w Mikanowie. 
Pan Kazimierz CHŁOPIK Sołtys Stojadeł - zapytał na jakim etapie jest ul. Leśna 
w Stojadłach i podziękował za asfalt na ul. Szkolnej. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że ma pytanie od Pani 
Sołtys Sojkowskiej i mieszkańców ul. Wiejskiej w Osinach w sprawie zapadającego się 
asfaltu i rozjeżdżonych koryt. Pan Czajkowski powiedział, że problem ten powraca po raz 
enty jak bumerang i zapytał, jak daleko zaawansowane są prace z firmą, która niedoskonale 
to zrobiła. Powiedział też, że na poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęto Program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program przeciwdziałania narkomanii 
na 2018 r. W preliminarzu wydatków i kosztów w pkt 5 ppkt 3 jest zapis o informowaniu 
mieszkańców Gminy o problemach związanych z alkoholem i narkomanią w Głosie Ziemi 
Mińskiej. Pan Czajkowski powiedział, że zwraca się drugi raz do Wójta, bo artykuł, który jest 
tam zawarty jest autorstwa Wójta i jest strasznie nierzetelnym, a odnosi się w dolnej części 
do pracy Rady Gminy. Pan Czajkowski powiedział, że jeśli w 2018 r. chce się wydawać 
środki na ten cel, a jest on słuszny, to prosi Wójta i zespół redakcyjny o rzetelne informacje 
dla mieszkańców Gminy, bo jest to totalny bubel i wymaga sprostowania - Pan Czajkowski 
zaprezentował wspomniany artykuł. 
Wójt zapytał, z którego roku jest ten artykuł, natomiast Pan Czajkowski odpowiedział, 
że Wójt może to sprawdzić, jednak on prosi tylko o rzetelne informacje na temat pracy 
Rady Gminy, bo to co zaprezentował nie jest rzetelną informacją. 
Pan osoba prowadząca działalność na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki - powiedział, że po raz kolejny od x czasu ma pytanie dotyczące tego, 
kiedy skończy się marazm dołów na szosie, bo dziesiątki razy robi się jedno i to samo. 
Poprosił też o szanowanie podatników, bo paranoją jest to, że robi się w koło jedno i to samo 
i nie ma efektów. Powiedział też, że jeśli firma nie potrafi tego zrobić to on może się 
prywatnie podjąć i zaasfaltuje odcinek drogi, tak jak to mówił na wcześniejszych sesjach i nie 
będzie wówczas wymówek, bo nie jest to zachowanie po męsku. 
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Punkt 6. 
Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w sprawie gazyfikacji powiedział, że musi 
ponowić swoją odpowiedź z ostatnich sesji, czyli, źe jest oficjalne zapewnienie na piśmie, 
że do końca listopada wpłynie informacja, ale niestety do tej pory jeszcze nie wpłynęła, 
więc nie można nic konkretnego powiedzieć. W sprawie przyjętego ostatnio planu 
zagospodarowania przestrzennego poinformował, że plan wszedł w życie i obowiązuje bez 
żadnych zmian. Są jednak nieoficjalne informacje, że w Urzędzie Wojewódzkim nie zdążono 
go dokładnie sprawdzić. Jeżeli okaże się, że jednak są zastrzeżenia do planu to Urząd 
Wojewódzki będzie starał się uchylać plan w części poprzez sąd. Jest to procedura znana, 
ponieważ wcześniejsze plany również w ten sposób były uchylane częściowo. Na dzień 
dzisiejszy jednak można uzyskiwać pozwolenia na budowę. W sprawie wykonania koryt 
poinformował, że jest wybrana firma i jest podpisana umowa, więc do 30 listopada koryta 
powinny zostać zamontowane. W sprawie pytania Sołtysa Stojadeł odpowiedział, 
że w następnym tygodniu dokumentacja trafi do zespołu uzgadniania dokumentacji 
projektowych w Starostwie Powiatowym. Nie ma zmiany stanowiska firmy Orange, 
ale projektant ma nadzieję, że projekt uzyska pozytywną opinię przedstawiciela Orange 
z Mińska Mazowieckiego podczas spotkania wspomnianego zespołu w Starostwie. 
Na posiedzeniu zespołu będzie też przedstawiciel Gminy, który będzie mógł oponować 
przeciwko niekorzystnym rozwiązaniom dla Gminy. Wicewójt spodziewa się, 
że do przyszłego tygodnia będzie już po procedurze ZUDu i będzie otwarta droga do złożenia 
wniosku na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej i będzie się wówczas wchodziło 
już w okres óOdniowy, kiedy ma być wydana decyzja. W sprawie Pana Czajkowskiego 
powiedział, że zasadniczą sprawą jest finansowanie napraw. Proszono Radę Gminy o zgodę 
na poniesienie kosztów sądowych wystąpienia przeciwko firmie Dextroll i taki pozew został 
przygotowany i będzie się oczekiwało na termin pierwszej rozprawy. Dopiero gdy uda się 
uzyskać środki będą prowadzone naprawy, chyba że będą one konieczne dla np. normalnego 
poruszania się po drodze. Wicewójt jest zdania, że rzeczy, które mogą poczekać należy 
finansować ze środków zasądzonych przez sąd od firmy Dextroll. W sprawie pytania Pana 

powiedział, że wysłał Zastępcę Kierownika G Z G K w teren, który stwierdził, że tam, 
gdzie prace wykonano wszystko trzyma się dobrze, natomiast tam, gdzie zabrakło materiału 
nie skończono prac, bo masa workowana na zimno nie może być kupowana w dużych 
ilościach, ponieważ może stracić swoją jakość. Wicewójt dodał, że jeśli Pan i twierdzi, 
że Zastępca Kierownika jest niewiarygodny to umówią się w trójkę i pojadą w to miejsce. 
Wicewójt w poniedziałek może umówić się w terenie. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym pkt obrad -
nie zgłoszono chęci zabrania głosu. 

str. 9/20 



Punkt 7. 
Projekt budżetu gminy na 2018 r. 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - przypomniał o procedurze opracowania 
projektu budżetu, która jest określona przepisami prawa. Powiedział również o zbieraniu 
wniosków do budżetu i o tym, że w pierwszej kolejności w projekcie budżetu zapisuje 
zadania, które są wieloletnie i są kontynuacją, bo one musza się znaleźć w budżecie. 
Wójt starał się być na jak największej ilości zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu 
sołeckiego. Zdecydowanie najwięcej wniosków zebrań wiejskich dotyczyło chodników. 
Są trzy przypadki chodników, które mają zapisane zakończenie projektu i wykonanie 
w terenie, ponieważ są one bardzo potrzebne i dotyczą niebezpiecznych odcinków dróg. 
W związku z dużą ilością wniosków na chodniki Wójt zdecydował się na dołożenie środków 
do tych zadań tak, aby było w tych pozycjach po 40 tys. zł, a nie tak jak w poprzednim roku 
50 tys. zł. Wójt dodał, że budżet nie jest napompowany pod przyszłoroczne wybory, 
a planowane zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie. Powiedział również, że zadań 
inwestycyjnych jest bardzo dużo, ale są to zadania konieczne do wykonania. Wójt dodał, 
że dzisiaj jest zaprezentowanie projektu budżetu i po sesji na pewno przejdzie się do pracy 
nad projektem na komisjach i do jego szczegółowej analizy. Powiedział również, że było 
bardzo dużo pracy i mało czasu, ale jest to budżet realny i do wykonania. Budżet, 
który spełnia oczekiwania mieszkańców. 
Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - przypomniała, że projekt budżetu 
to materiał do wspólnej pracy i zapewne będą wprowadzane jakieś poprawki, bo było 
niewiele czasu na jego opracowanie. Planując budżet na 2018 r. opierano się na posiadanych 
informacjach dotyczących planowanych dochodów budżetowych. Główne dochody 
to wpływy z podatków i opłat lokalnych, które są zaplanowane na podobnym poziomie 
jak w roku 2017, ponieważ stawki podatków nie uległy większym zmianom, ale oczywiście 
pewne zmiany zachodzą w podstawie opodatkowania. Poza tym minister finansów 
jak co roku przekazał informacje o wysokości subwencji oświatowej dla Gminy na rok 
następny - na 2018 r. będzie ona o ok. 300 tys. zł większa niż w roku 2017, co stanowi 2,3%, 
czyli tyle, co planowany wskaźnik inflacji w budżecie państwa. Dotacja jest planowana 
na podstawie informacji oświatowych przekazywanych za rok szkolny 2016/2017 i będzie 
korygowana na początku 2018 r. w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach oświatowych 
na rok szkolny 2017-2018. Poza tym minister szacuje też dochody Gminy z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób fizycznych - na 2018 r. minister oszacował dochody 
w wysokości 14,348 min zł i jest to o ponad 1,5 min zł więcej niż w roku 2017. 
Wskaźnik udziału w podatku dochodowym nie zmienił się znacząco, natomiast w Gminie 
przybywa dochodów od mieszkańców, bo przybywa mieszkańców, więc widać tu tendencję 
wzrostową. Dochody majątkowe, czyli dochody na finansowanie zadań inwestycyjnych 
również wzrastają, ponieważ Gmina w przyszłym roku będzie realizować projekty zaczęte 
jeszcze w tym roku. Do zadań tych należy np. zadanie realizowane ze środków PROW 
dotyczące budowy kanalizacji, SUWu i wodociągu w ul. Orzechowej w ICrólewcu. 
Na to zadanie Gmina otrzyma dotację, poza tym w tym roku rozpoczęto termomodemizację 
budynków szkół na terenie Gminy, a główna część dotacji będzie przekazana w 2018 r. 
Dotyczy to też projektu Odnawialne Źródła Energii, który będzie w całości realizowany 
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w 2018 r. i Gmina też otrzyma na nie dofinansowanie. Po oszacowaniu wszystkich dochodów 
budżet na 2018 r. po stronie dochodowej został wyliczony w wysokości 64 346 961 zł 
i jest o 9% wyższy niż przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017. 
Wydatki budżetowe na 2018 r. zostały ustalone w wysokości 79 897 961 zł, czyłi są wyższe 
od planowanych dochodów o 15,551 min zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy, 
który Gmina planuje pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, również 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o które Gmina 
będzie się ubiegać na realizację zadań wodnokanalizacyjnych. Wydatki budżetowe bieżące 
zostały skalkulowane na kwotę 50 272 354 zł, czyli nieco poniżej przewidywanego 
wykonania roku 2017. Natomiast planuje się wzrost wydatków majątkowych o 204% 
z ok. 14,5 min zł w roku 2017 na 29 625 607 zł. Wydatki inwestycyjne wyszczególnione 
są w tabeli Nr 3 do projektu budżetu, w której jest 128 pozycji składających się na tę kwotę. 
Źródła finansowania inwestycji to środki własne w kwocie 7 041 577 zł, a 15,551 min zł 
to deficyt budżetowy planowany do sfinansowania kredytami na finansowanie zadań 
inwestycyjnych, natomiast środki z dotacji celowych, czyli środków zewnętrznych planuje się 
w kwocie 7 033 030 zł. Przy kalkulowaniu wydatków bieżących przyjęto założenia przyjęte 
do budżetu państwa, czyli wzrost wskaźnika inflacji o 2,3%, a także wzrost najniższego 
wynagrodzenia z 2 tys. zł do 2,1 tys. zł. W związku z tymi założeniami zaplanowane zostały 
środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych 

0 2,3%, czyli o wskaźnik inflacji. Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie nauczycieli to planowane 
jest zwiększenie o 5% od kwietnia 2018 r. - środki te zostały już uwzględnione w otrzymanej 
subwencji. Jeśli chodzi o wynagrodzenia obsługi w szkołach, czyli zadanie własne Gminy, 
to zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 100 zł brutto od 1 stycznia 2018 r. 
na każdy etat. Fundusz sołecki na 2018 r. zwiększył się o ok. 50% w porównaniu do roku 
2017 i wynosi 896 442 zł, przy czym w 2017 r. było to niecałe 600 tys. zł. Wzrost jest 
spowodowany tym, że wysokość funduszu liczy się według określonego wzoru, w którym 
uwzględnia się wykonane dochody Gminy, a ponieważ za 2016 r. były one dość wysokie 
to fundusz sołecki na 2018 r. też jest wyższy. Poza tym w zadaniach inwestycyjnych 
uwzględnione były zadania wykonywane w ramach inicjatyw lokalnych na kwotę 716 285 zł 
1 jest to prawie na tym samym poziomie jak w 2017 r. Przy założeniu, że Gmina zaciągnie 
w 2018 r. kredyty w wysokości 15,551 min zł to na koniec 2018 r. zadłużenie wynosiłoby 
24,776 min zł. Wskaźnik dotyczący planowanych dochodów wyniósłby 38,5%, natomiast 
była mowa o 36%, ponieważ dotyczy to realnego wykonania, a w planie budżetu na 2017 r., 
są planowane do zaciągnięcia kredyty, ale nie będą one wykorzystane, więc po zakończeniu 
roku wysokość zadłużenia będzie o ok. 1 min zł niższa. Przy założeniu, że w latach 
następnych nie będą zaciągnie żadne kredyty na finansowanie budżetu plan spłaty zadłużenia 
jest określony do 2026 r., zakładając roczną spłatę w wysokości ok. 3 min zł. 

Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - zapytała, czy jeśli fundusz sołecki 
jest większy to będzie później większy zwrot - Pani Skarbnik potwierdziła to. 
Pani Kraszewska poprosił też o przypomnienie do 5 lat wstecz jak wyglądała sytuacja 
z planowanym deficytem i jak było w rzeczywistości, aby zasymulować prawdopodobieństwo 
zaciągnięcia tak wielkiego kredytu jak się planuje na 2018 r. 
Pani Skarbnik powiedziała, że nie ma teraz szczegółowych danych, ale zawsze planowany 
deficyt podczas uchwalania budżetu był większy niż faktyczny po zamknięciu roku 
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i wykonaniu wszystkich rozliczeń. Przypomniała też, że prawie na każdej sesji dokonuje się 
korekt w budżecie. 
Pan Władysław CELIŃSKI sołtys Grębiszewa - odwołując się do informacji Wójta 
0 wyborze firm zewnętrznych na dodatkowe odśnieżanie zimowe dróg w ramach zaistniałych 
potrzeb i zapisie w projekcie budżetu dotyczącym zakupu równiarki powiedział, że bardzo 
dobrze, że się to pojawiło, bo stara równiarka powinna zostać już skasowana. Sołtys nie wie 
jednak dlaczego przewidziano 100 tys. zł na ciągnik, bo są już dwa ciągniki i należałoby 
rozważyć żakup samochodu trzyosiowy z napędem na dwa mosty - dobry samochód 
w dobrym stanie można kupić za 70 tys. zł, czyli mniej niż przez dwa lata przeznacza się 
na zimowe utrzymanie dróg. Dzięki takiemu samochodowi byłby też zapewniony transport 
ziemi i żwiru, poza tym można by było odśnieżać główne drogi w zimie, a w trudniejszych 
terenach odśnieżałaby równiarka. Poza tym z dwóch posiadanych ciągników jeden jest zły 
1 nadaje się na złom, natomiast starą równiarkę być może udałoby się jeszcze sprzedać 
z niewielkim zyskiem. Sołtys dodał, że jeśłi bierze się kredyt, ale idzie on w inwestycje 
to on jest za tym, bo idzie to w dobro mieszkańców. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - zaapelował, aby nie wchodzić w szczegóły 
projektu budżetu, ponieważ na pewno jest wiele pytań, natomiast będą odbywały się komisje 
budżetowe, na których te sprawy będą omawiane. Powiedział również, że zastanawia się, 
czy projekt budżetu to nie jest wersja „pójdź na całość", bo będziemy unieruchomieni 
do 2026 r. i jeśli byłby wybrany ktoś inny to nie ma żadnych manewrów działania i będzie 
tylko spłacać kredyty. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - powiedział, że każdy ma trochę racji 
w tym co mówi, ale tak naprawdę gdy przeanalizuje się wnioski mieszkańców to dojdzie się 
do wniosku, że są one i tak okrojone w projekcie budżetu w porównaniu do oczekiwań 
mieszkańców. Wójt powiedział, że nie jest to pod wybory, bo trzeba to po prostu zrobić 
ludziom, którzy oczekują na inwestycje. Zwrócił też uwagę na stan zły stan dróg i zauważył, 
że jest kilkanaście nakładek asfaltowych w projekcie budżetu, które spowodują, że przez 
najbliższe 5-8 lat nie wyda się środków na kruszywo i pracę równiarki na tej drodze, więc jest 
to inwestycja w przyszłość. Jeśli zaś chodzi o fundusze sołeckie to jeśli mieszkańcy 
zdecydowali się przeznaczyć swoje środki sołeckie na budowę chodnika i chcą go, to jak 
Wójt miał tego nie zapisać w projekcie budżetu. Wójt dodał, że nad każdą pozycją budżetową 
będzie się dyskutowało podczas prac na komisjach. Przypomniał również, że środki 
na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną uruchomione, jeśli nie będzie takiej potrzeby, 
natomiast zakup samochodu, o którym wspomina Sołtys Grębiszewa niesie za sobą 
dodatkowe koszty - sama cena samochodu, eksploatacja, utrzymanie, zatrudnienie kierowcy. 
Pytaniem jest więc, czy mieć kogoś w rezerwie bezkosztowo, czy wchodzić w inwestycje 
i mieć sprzęt. Wójt, zwracając uwagę na zadłużenie i możliwość spłaty, przypomniał, 
że nadzór nad Gminą sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa, która to wszystko sprawdza. 
Prawo pozwala na zadłużenie dwa razy większe niż się proponuje, poza tym realizując 
inwestycje szybko schodzi się z tego zadłużenia, więc byłoby błędem trzymanie budżetu 
na takim poziomie, że wydaje się tylko to, co jest własnym dochodem, bo przez 
to na przestrzeni 20 lat Gmina by się nie rozwijała. Natomiast dzięki temu, że prowadzone 
są inwestycje kanalizacyjne ludzie budują się na terenie Gminy i przybywa mieszkańców, 
więc samo się to nakręca i jest to żywa spirala, która trwa. Wójt powiedział, że wygląda. 
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że jest to budżet pod publikę i pod wybory i jeśli ktoś chce to niech tak to nazywa, ale jest 
to budżet na każdą miejscowość nie dlatego, że Wójt chce to zrobić, ale dlatego, że pojawiło 
się to we wnioskach. Wójt dodał, że z Zastępcą anałizowali bardzo długo sprawę nakładek 
asfaltowych i tego gdzie je wykonać. Powiedział też, że praktycznie wszystkie gminne drogi 
są na złych podbudowach sprzed 25-30 lat, gdy były inne realia transportowe i inne 
korzystanie z tych dróg. Jest w projekcie budżetu też osobna pozycja, o której mówił Radny 
Kowalczyk, dotycząca rowów i odwadniania dróg oraz wykonania poboczy i innych robót. 
Radny Czajkowski, mówiąc z miejsca powiedział, że rozmawiano na temat zakupu wuko 
i zapytał jakie są plany na przyszłość. 
Wójt odpowiedział, że na pewno jest to też potrzebne, ale z kierownictwem G Z G K wybrano 
najpilniejsze sprawy, które będą spełniały ich oczekiwania. Wójt powiedział, że na komisjach 
będzie można szczegółowo omówić projekt budżetu. 
Pan Robert ROŃDA Radny Rady Gminy - powiedział, że przysłuchując się Wójowi jest 
wręcz oszołomiony. W poprzednich latach też było dużo wniosków i Wójt nie podchodził 
z taką troską i zaangażowaniem do tego. W poprzednim roku też było wiele wniosków, 
ale Wójt mówił, że nie da się wszystkiego zrobić i nie ma pieniędzy na wszystko, 
więc niektóre inwestycje muszą zaczekać. W tym roku okazuje się, że prawie na wszystko 
mamy i prawie wszystko zrobimy. Radny Rońda przypomniał, że w poprzednim roku pisał 
wniosek o wykonanie nakładki asfaltowej od Cielechowizny do Iłówca na całej długości, 
ale znalazło się 900 metrów - jest to właśnie ta droga, o której cały czas mówi Pan 
W tym roku okazuje się, że będzie kolejne 900 metrów, mimo, że Radny Rońda też napisał 
w tym roku wniosek na całość. Pan Rońda zapytał, czy to jest taka troska, bo wciąż będą 
dziury, bo na więcej nie stać Gminy, a cały odcinek tej drogi to ok. 3000 metrów. Powiedział 
też, że nie wie do końca czym Wójt dyktuje swoją troskę o mieszkańców. Jeśli chodzi 

0 konstrukcję budżetu to w myśl obowiązującej uchwały z 2010 r. Wójt Gminy przygotowuje 
projekt budżetu Gminy wraz z objaśnieniami uwzględniając m. in. datę rozpoczęcia 
1 zakończenia robót - w projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta nie ma nigdzie 
informacji o dacie rozpoczęcia i zakończenia robót. Radny Rońda powiedział, że jest 
to istotne, żeby można było zacząć pracę nad projektem budżetu. 
Wójt - odnosząc się do przedmówcy powiedział, że Radny Rońda przyznał, że w poprzednim 
roku, który nie był rokiem wyborczym, wpisał do projektu budżetu 100 tys. zł na wykonanie 
odcinka wspomnianej drogi i w tym roku jest tak samo, ponieważ buduje się to małymi 
krokami. Gdyby wpisano to do realizacji na jeden rok, to w tej pozycji nie powinno być 
100 tys. zł tylko 300 tys. zł, więc w innych miejscowościach nie zrobiłoby się czegoś innego 
za te 200 tys. zł. Jest to więc początek walki, ciągnięcie do siebie i pokazanie na tym 
konkretnym przykładzie, że Wójt zrobił jakąś „kiełbasę wyborczą", ale właśnie nie, 
bo poprzedni rok nie był rokiem wyborczym. Projekt budżetu na 2017 r. był przygotowany 
w 20ł6 r. i nikt nie myślał o wyborach. Wójt dodał, że rozumie częściowo Radnego Rońdę, 
bo zrobiłoby się za jednym razem 3kilometrowy odcinek drogi, ale jest to przykład na to, 
że co by się nie zrobiło, to nie będzie to pasować wszystkim. Wójt dodał, że wiele rzeczy 
zostało zrobione w tej kadencji w miejscowości i okręgu wyborczym Radnego Rońdy: 
chodniki, nakładki asfaltowe, jeszcze w poprzedniej kadencji. Wójt dodał też, że będą 
rozliczenia z firmą wykonującą nakładki i pojawią się pewne środki, ale nie jest to jeszcze 
policzone do końca i pytaniem jest, czy warunki atmosferyczne pozwolą, żeby za te środki 
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wykonać dodatkowy odcinek na najgorszych dziurach w Iłówcu i Mariance. Poza tym 
pytaniem jest, czy przepisy prawa na to pozwolą. Wójt przypomniał też dyskusje z komisji 
w sprawie wykonywania nakładek asfaltowych i wprowadzania zmian np. w długości lub 
szerokości asfaltów na danych drogach. 
Pan Robert ROŃDA Radny Rady Gminy - powiedział, że wypowiadając się miał na myśli 
to, że Wójta nie interesują wyborcy z Grabiny, Iłówca bo jest ich bardzo mało. Wójt robi tam, 
gdzie jest bardzo dużo wyborców, np. w Niedziałce - Radny Rońda zapytał, ile Wójt 
przewiduje tam nakładek w tym roku. Powiedział też, że widać gdzie Wójt robi nakładki, 
a do Iłówca nie zrobi, bo mieszka tam tylko kilku wyborców. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - ponowił wniosek Radnego Rokity 
o zakończenie dyskusji, bo nie jest to temat do omawiania na tej sesji. 
Pan Stefan Czajkowski Radny Rady Gminy - powiedział, że Radnemu Rondzie 
to umknęło, ale chcieliby jeszcze znać, przy projekcie oświetlenie, długość linii planowanej 
do oświetlenie. Radny Czajkowski poprosił o przygotowanie tej informacji do prac komisji. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Radnego Gałązki 
o zakończenie dyskusji. 

W głosowaniu wzięło udzi^ 14 Radnych. 
Za wnioskiem było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

Przewodnicząca Rady po przyjęciu wniosku o zakończenie dyskusji zarządziła 20 minutową 
przerwę. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 

Punkt 8. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki 

na 2017 rok 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że uchwała była 
omawiana na komisji i zapytała, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 12 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXIX/281/17 została podjęta Jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 9. 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Mińsk Mazowiecki na łata 2017-2023 

Pani Jolanta 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 12 Radnych. 

Za podjęciem uchwały hyło 12 Radnych, nikt nie hył przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXIX/282/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 10. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że taryfy pozostają bez 
zmian i zapytała, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. 
Za podjęciem uchwały hyło 12 Radnych, nikt nie hył przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXIX/283/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 11. 
Uchwała w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2017 r. nr XXXI/221/17 dotyczącej 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że uchwała zostaje 
poprawiana, ponieważ trzeba było dopisać nazwę podmioty świadczącego usługę 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 12 Radnych. 

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

Uchwała Nr XXXIX/284/17 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu, 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliniak 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinfomiowała, że na komisji odbyła 
się dyskusja w tej sprawie, natomiast do ustalenia pozostał jeszcze czas na jaki ma być 
dzierżawa. 
Po dyskusji ustalono, że do projektu uchwały wpisany będzie czas dzierżawy 5 lat. 
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 12 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się 
1 Radny. 

Uchwała Nr XXXIX/285/l 7 została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 13. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Dłużka 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że uchwała była 
omawiana na komisji i 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 Nr XXXIX/286/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 14. 
Uchwała w sprawie ustałenia nazw ułic we wsi Wółka Mińska 

Pani Jolanta 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 Nr XXXIX/287/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 15. 
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

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 Nr XXXIX/288/l 7 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 16. 
Wolne wnioski 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy ruszyły już prace odnośnie 
decyzji podjętej na Komisji budżetowej w sprawie podziału działki w Gliniaku. 
Wicewójt, mówiąc z miejsca, poinformował, że jeszcze nie został wybrany geodeta. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - powiedział, że na stronie Urzędu Gminy 
pojawił się harmonogram odstrzałów i polowań zbiorowych, ale chciałby zapytać Wójta 
dlaczego nie ma informacji dla sołtysów i dlaczego nie ma realizowanych odstrzałów 
w Gliniaku, bo tam też jest bardzo dużo szkód. Radny Gałązka zapytał też dlaczego nie było 
konsultacji z sołtysami, żadnego zebrania i informacji, tym bardziej, że już kilka takich 
polowań się odbyło. Zapytał również, kto kontroluje te polowania i jakie są ich wyniki, 
bo szkody łowieckie dalej się powiększają. Pan Gałązka poinformował, że afrykański pomór 
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świń wykryto już w powiecie legionowskim, więc odstrzały sanitarne, po proteście rolników, 
zbliżają się ku końcowi. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - poinformował, że na następnej sesji 
odpowie na pytania dotyczące informowania sołtysów, ponieważ nie jest w tym momencie 
przygotowany do odpowiedzi. Wójt przyjmuje uwagi dotyczące konsultowania tych spraw 
z sołtysami. 
Pan Zbigniew PIĄTKOWSKI Redaktor Naczelny „Co słychać?" - powiedział, że ma być 
budowana wielka autostrada elektroenergetyczna, co prawda nie po terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki, ale po terenach sąsiednich gmin: Latowicz, Cegłów, Kałuszyn. Redaktor 
zaapelował do Rady Gminy o poparcie starań mieszkańców tych gmin, aby ta autostrada 
elektorenergetyczna, budowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), nie powstała, 
ponieważ grozi to konsekwencjami ekologicznymi, demograficznymi i psuje przyrodę. 
Tam, gdzie będzie biegła ta sieć, czyli w okolicach Piaseczna są największe podziemne 
zbiomiki wody na całym Mazowszu. Będą jeszcze zapewne badania na temat wpływu 
tej inwestycji i wysokiego napięcia, bo jest to dwa razy 400 kV. Pan Piątkowski powiedział, 
że z tego względu wnosi do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, jako mieszkaniec i jako 
dziennikarz, aby zainteresować się tym problemem i wesprzeć działania komitetu 
protestacyjnego, aby ta inwestycja nie powstała, bo będą nieobliczalne konsekwencje 
w przyszłości. Pan Piątkowski dodał, że nie jest za tym, żeby ta inwestycja w ogóle nie 
powstała, ale żeby nie powstała w trzecim wariancie, który został wybrany mimo, że wariant 
pierwszy i drugi łagodniej traktuje ludzi i zasoby naturalne. Wyszło jednak tak, że PSE 
wybrało najmniej optymalny wariant, chyba dlatego, że było im tak taniej i wygodniej. 
Linia ta łączyć ma Kozienice z Ujrzamowem pod Siedlcami i podobno ma być docelowo linią 
przesyłową na Litwę. Redaktor rozumie, że państwo musi budować takie linie i musi być 
na to miejsce, ale jeśli są trzy warianty to można było wybrać najbardziej optymalny, 
który byłby do zaakceptowania przez ludzi. Chodzi tu zapewne też o pieniądze, bo dają 
właścicielom „psie pieniądze" w zamian za korzystanie z 70 metrowego pasa. Pan Piątkowski 
poprosił o wzięcie pod uwagę możliwości wystosowania poparcia na następnej sesji. 
Najgorsze w tej sprawie jest to, że niektórzy już podpisali umowy, bo gdyby tego nie zrobili 
to PSE skorzystałoby ze spec ustawy i tak wybudowałoby tę inwestycję, natomiast już 
w styczniu tego roku Wójtowie Latowicza, Cegłowa i Burmistrz Kałuszyna doskonale 
wiedzieli co będzie i na wszystko się zgadzali. Redaktor dodał, że nasz Wójt zapewne nie 
zgodziłby się na wszystko, ale nie chce mówić, że zostali kupieni przez PSE, bo chyba 
po prostu nie mieli pojęcia, które posiadali już podczas piątkowego protestu na drodze 
krajowej nr 2 pod Kałuszynem. 

Wójt powiedział, że na sesji obecny jest elektryk, więc jeśli to możliwe to prosi o informacje, 
dotyczące zagrożenia jakie niesie za sobą taka inwestycja. 
Pan . osoba prowadząca działalność na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki - powiedział, że protestujący mają rację, bo w zależności od przesyłanej mocy, 
wytwarzane jest pole magnetyczne wokół danych przewodów. Im większa przesyłana moc 
tym większe pole magnetyczne, które jest bardzo szkodliwe dla całego organizmu ludzkiego 
i nie tylko ludzkiego. Pan ; powiedział, że popiera wypowiedź redaktora i społeczność, 
która protestuje, natomiast wójtów, którzy wiedzieli o tym dużo wcześniej powinno, mówiąc 
po chłopsku, „wziąć się na hak", bo nie poinformowali mieszkańców, a teraz umowy 
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są daleko posunięte i popodpisywane. Można wybudować linie energetyczne o niższych 
kilowatach, aby aż tak bardzo nie szkodziły mieszkańcom i wszystkiemu, co znajduje się 
wokół. 
Wójt zapytał, czy chodzi tu o pole magnetyczne, czy elektromagnetyczne, bo są to dwie 
zupełnie rożne rzeczy. 
Pan . odpowiedział, że chodzi o pole elektromagnetyczne i przejęzyczył się w swojej 
wypowiedzi. Następnie przechodząc do uchwały, dotyczącej ogłoszenia przetargu na 5 lat 
na dzierżawę nieruchomości w Gliniaku zapytał, kiedy odbędzie się ten przetarg. 
Przewodnicząca Rady - powiedziała, że organizacja przetargu jest w gestii Wójta. 
Pan - powiedział, że trzeba ogłosić przetarg tak, żeby z chwilą zakończenia umowy, 
czyli 30 listopada użytkownik, który nie płaci aiu grosza Gminie i nie wspiera podatników, 
znowu nie użytkował tego bezkarnie i bez pieniędzy, bo będzie się odwoływał w myśl 
przepisu, że przetarg został za późno ogłoszony i dalej będzie realizował swoją działalność 
tak jak od czerwca nie kończy się ten problem. 
Pan Zbigniew PIĄTKOWSKI Redaktor Naczelny „Co słychać?" - powiedział, źe nie 
wiadomo co mieszkańców Gminy może spotkać w najbliższej Siatce, bo podobno rządzący, 
chociaż się zmieniają, mają jedną tendencję - dogodzić podatkami i specustawami 
mieszkańcom, więc ta nasza władza jeszcze jest w porządku w porównaniu do tej wyższej. 
Pan Redaktor powiedział, że to nie jest przedwyborczy akt, ale chciałby podziękować 
Wicewójtowi za podsypanie zjazdu z ul. Żołnierskiej. Jest tam kostka, zjeżdża się w kałuże 
i jest 20 cm niżej, więc wiadomo co to znaczy dla samochodu. Miasto równało ul. Żwirową 
ale nie mieli łopaty, a u Wicewójta znalazła się i łopata i kruszec i zrobiono to. 
Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - w sprawie linii elektroenergetycznej 
powiedziała, że w Polsce są takie linie, więc to nie jest tak, że ktoś nagle coś wymyślił. 
Oczywiście wszystkie odległości muszą zostać zachowane i na pewno są przeprowadzone 
szerokie badania dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na człowieka. 
Pani Kraszewska powiedziała, że skoro zgłoszono tę sprawę to ma wniosek, żeby zaprosić 
kogoś z komitetu protestacyjnego, aby mógł się wypowiedzieć i można było podyskutować, 
by być bogatszym o tę wiedzę, a potem podejmie się decyzję, czy podpisać się pod tym 
protestem. 

Redaktor Piątkowski - powiedział, że przekaże nr telefonu do osoby z tego komitetu 
Przewodniczącej Rady Gminy. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej 
dzierżawy nieruchomości w Gliniaku powiedział, że jest to rozpoczęcie procedury, 
która będzie trwała zapewne 2-3 miesiące, zgodnie z przepisami prawa. Jeśli zaś chodzi 
o przychody dla Gminy to będą one od 1 grudnia, ponieważ obecny użytkownik zajmujący 
ten lokal podpisze z Wójtem umowę na podstawie, której środki będą wpływać do Gminy. 
Przechodząc do sprawy wspomnianej linii elektroenergetycznej Wójt powiedział, że podczas 
Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego miał okazję 
rozmawiać z wójtami Gminy Latowicz i Cegłów oraz innymi wójtami gmin, przez które 
tereny ma przebiegać ta linia i jeden z tych wójtów, jako inżynier, wyjaśniał co może 
szkodzić człowiekowi znajdującym się w najbliższym zasięgu tej linii. Są też wyznaczone 
pewne strefy i pozostaje też sprawa przesunięcia linii, ale oczywiście Wójt nie ma nic 
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przeciwko zaproszeniu osoby z komitetu protestującego, jednak dobrze gdyby obecny był też 
jakiś inżynier. 

Mazowiecki - powracając do sprawy dzierżawy nieruchomości w Gliniaku zapytał, 
ile ta sprawa trwa i kiedy Urząd Gminy został właścicielem działki oraz co Wójt konkretnego 
zrobił od tego czasu i jakie korzyści dla Gminy przyniosła ta działka. Zapytał też na jakich 
zasadach będzie ustalona stawka wynajmu od nowego roku. Powiedział też, że najpierw 
GS nie będąc właścicielem oddał ten obiekt innemu dzierżawcy, a Wójt miał załatwić 
tę sprawę już dawno, jednak przedłużył bez pieniędzy o 3 miesiące czas, w którym WSS 
nie płaci złotówki Gminie. Powiedział też, że powinna być inna kolejność, a nie dopiero teraz 
się zastanawiać, kiedy ogłosić przetarg. Pan . zapytał, ile czasu podatnicy będą jeszcze 
okradani przez takich jak WSS. Powiedział też, że prowadzi działalność od lat 70tych i płaci 
podatki, więc trzeba się zastanowić, czy wspierać podatników, którzy płacą podatek 
dla Gminy i w pewnym stopniu utrzymują ten budżet. Zapytał też, ile będzie to trwało, bo jest 
to marazm taki sam jak z drogami. Zapytał też, czy można wydać koncesję dla kogoś, kto nie 
jest właścicielem obiektu - jednocześnie odpowiadając, że nie można, bo musi być albo 
użytkownik, albo właściciel, a użytkownikiem była Rada Sołecka Gliniaku. Pan 
zapytał, czy ktoś się kiedyś w tej materii zapytał Rady Sołeckiej w Gliniaku jednocześnie 
odpowiadając, że nikt się nie zapytał, a teraz będzie to przedłużane naście miesięcy i jest 
to skandaliczne. Pan zapytał, jakie korzyści i ile dochodu osiągnęła Gmina przez pół 
roku z tej nieruchomości. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - przypomniał, że wielokrotnie mówił, 
że do końca listopada Gmina nie miała z tego żadnych korzyści i uzasadniał 
to na poprzednich sesjach. Trzeba było podjąć decyzję i Wójt to zrobił, mając do tego prawo, 
więc prosi o uszanowanie tego. Jeśli zaś chodzi o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
to mówił już, że jest to czysta i transparentna sprawa. Zgodnie z prawem podmiot ubiegający 
się o sprzedaż alkoholu w tym obiekcie taką decyzję mógł otrzymać i zgodnie z procedurami 
otrzymał. Wójt dodał, że presja i naciskanie na niego nie żmieni jego stanowiska, bo jest 
po to, żeby działać zgodnie z prawem i jeśli popełnia błędy to prosi o zwracanie na to uwagi, 
jednak wytwarzanie ciśnienia na zmianę stanowiska i działanie niezgodne z prawem nie 
przyniesie żadnego efektu. Wójt uważa, że przyjęty kierunek działania jest poprawny 
i tak nałeży go realizować. 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Wiceprzewodniczący Rady Gminy zakończył 
obrady X X X I X Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 
23 listopada 2017 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

Pan osoba prowadząca działalność na terenie Gminy Mińsk 

Punkt 17. 
Zamknięcie obrad 

PRZEWODNICZĄCY 
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