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Protokół Nr XLI/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 29 stycznia 2018 r. 

Nadzwyczajna X L I sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 
odbyła się w dniu 29 stycznia 2018 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, Pani Jolanta Damasiewicz 
Sekretarz 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 X L I sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła 
prawomocność obrad. 

Do Uczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Pana Jerzego Nowaka 

> Pana Krzysztofa Kowałczyka 

Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad nadzwyczajnej 
X L I 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 15 Radnych 

Za przyjęciem było 15 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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 
Mińsk Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego 

4. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli 
i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki 

5. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Arynów 
6. Zamknięcie obrad 

Punk 3. 
Uchwała w sprawie ustałenia trybu udziełania i rozłiczania oraz trybu przeprowadzania 

kontrołi prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udziełanych z budżetu 
Gminy Mińsk Mazowiecki dła publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego 

Pani Jołanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że podobna uchwała 
obowiązywała w Gminie, ale w związku z wejściem w życie zmian oświatowych zmianie 
uległa podstawa prawna i należało to dostosować. Uchwała dotyczy dotowania prywatnych 
przedszkoli oraz ustala zasady na jakich ma odbywać się kontrola ty placówek. Zasady te były 
bardzo podobne do dotychczas obowiązujących. 
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 15 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta Jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLI/299/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 4. 
Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli 

i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki 

Pani Jołanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że podobna uchwała 
została podjęta rok temu na rok szkolny 2017/2018 i w związku ze zmianami w przepisach 
należy podjąć aktualizację tej uchwały. Pani Sekretarz zgłosiła też poprawki redakcyjne do 
projektu uchwały. 
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 15 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLI/300/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 5. 
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Arynów 

Pani Jołanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że dotychczasowa Pani 
sołtys pisemnie zrzekła się ze swojej funkcji, a w związku z tym, że zbliża się termin 
zbieranie rat podatku to dobrze byłoby wybrać jak najszybciej nowego sołtysa. 
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 15 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLI/301/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 6. 
Zamknięcie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
nadzwyczajnej X L I sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 
29 stycznia 2018r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

PRZEWODNICZĄCY 
R Ą D Y ^ J ł j r 

( Jolanta^ąk 
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