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Protokół Nr XLV/2018 

z sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

X L V sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu 
26 kwietnia 2018 r., w godzinach 10^ - 17^ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 
Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. 

W sesji uczestniczyli Radni Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, Sołtysi Gminy 
Mińsk Mazowiecki, Pan Radosław Legat Zastępca Wójta, Pani Jolanta Damasiewicz 
Sekretarz Gminy, Pan Sławomir Barankiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim, mł. insp. Sebastian Ciastoń Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Mińsku Mazowiecki wraz z oficerem prasowym asp. Marcinem 
Zagórskim, mł. bryg. Krzysztof Komorowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowiecki, 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 
X L V sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła prawomocność obrad. 

Do łiczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Panią Urszułe Kraszewską 

> Panią Małgorzatę Fiłipiak 

Wyznaczone Radne wyraziły zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad X L V sesji Rady 
Gminy i zapytała, czy są uwagi. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta Gminy - poinformował, że Wójt nie może być 
obecny na sesji, ponieważ termin sesji przesimął się, a Wójt miał już wcześniej inne 
zobowiązania, których nie mógł zmienić. Następnie Wieewójt powiedział, że ma informację 
od Pani Przewodniczącej, że przedstawiciel Gazowni niestety nie może uczestniczyć dzisiaj 
w sesji, więc wnioskuje o zdjęcie pkt 4. Informacja dotycząca gazyfikacji Gminy Mińsk 
Mazowiecki i przełożenie tego na kolejną sesję. Wieewójt wnioskuje również, po dyskusji 
na Komisji, o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów: uchwała w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
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nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy 
Mińsk Mazowiecki nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok, uchwała w sprawie zmiany 
do uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego. Wieewójt zapytał, czy radni chcą 
również, aby dodany został pkt uchwała w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/285/2017 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 
Gliniak, ponieważ nie było konkretnej decyzji na Komisji, a już raz projekt uchwały 
w tej sprawie był przedkładany Radzie Gminy - Przewodnicząca Rady powiedziała, 
że według niej propozycja Wicewójta powinna zostać zgłoszona, a radni w drodze głosowania 
wypowiedzą się w tej sprawie. W związku z powyższym Wieewójt zawnioskował 
o wprowadzenie powyższych projektów uchwał zaraz po uchwale w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmiany 
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 przyjętymi zmianami. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad 
ze zmianami 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Uchwalony porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
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3. Przyjęcie protokołów z X L I , XLII i XLIII sesji Rady Gminy 
4. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki 
5. Informacja o pomocy społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki 
6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 8 lutego 2018 r. 
8. Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 
11. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2018-2026 
12. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
14. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty 
do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok 

15. Uchwała w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego 

16. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/285/2017 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliniak 

17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego 
z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 
e-administracji i geoinformacji" 

18. Uchwała w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze oraz zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania 

19. Uchwała w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 
w zakresie zadań własnych gminy 

20. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki 
na lata 2016-2023 

21. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Mińsk 
Mazowiecki do roku 2020" 

22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
23. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
24. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej 

budynkiem użytkowym po byłym skupie mleka o pow. 98 m^ stanowiącym przedmiot 
dzierżawy oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

25. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej 
w miejscowości Marianka 

26. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 
w miejscowości Kluki 
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27. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 
w miejscowości Niedziałka Druga i Niedziałka Stara 

28. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 
w miejscowości Niedziałka Stara 

29. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 
w miejscowości Targówka 

30. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej 
w miejscowości Tartak 

31. Wolne wnioski 
32. Zamknięcie obrad 

Punk 3. 
Przyjęcie protokołów z XLI, XLII i XLIII sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi do przedstawionych projektów 
protokołów - uwag nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady, wobec braku uwag, uznała protokoły za przyjęty. 

Punk 4. 
Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki 

ml. insp. Sebastian CIASTOŃ Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 
Mazowiecki ~ przedstawił sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego w Gminie 
Mińsk Mazowiecki w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji. 
Pan Andrzej BUDZYŃSKI Sołtys Huty Mińskiej - poinformował, że w ostatnim czasie 
zostało pogryzione dziecko przez psa i wezwano policję, która nic nie zrobiła. 
Poszkodowanemu pozostało zrobić badania psa za własne środki, natomiast właściciel psa 
w ogóle nie wpuścił policji na swoją posesję. Sołtys pisał w tej sprawie skargę do Komendy, 
ale nawet nie otrzymał odpowiedzi. 
Zastępca Komendanta odpowiedział, że pochyli się nad tą sprawą i udzieli odpowiedzi. 
Są zapewne określone procedury, które policjanci musieli wypełniać. 
Pan Krzysztof KOWALCZYK Radny Rady Gminy - zapytał, czy spadek kradzieży 
rowerów wiąże się z ich znakowaniem, czy z mniejszą liczbą złodziei. 
Zastępca Komendanta poinformował, że nie została odnotowana żadna kradzież roweru 
oznakowanego i nie odnotowano zwiększonej ilości kradzieży rowerów. 
ml. bryg. Krzysztof KOMOROWSKI Zastępca Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowiecki - przedstawił sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego w Gminie Mińsk Mazowiecki w zakresie zadań realizowanych przez Komendę 
Państwową Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 
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Punkt 5. 
Informacja o pomocy społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Pan Sławomir BARANKIEWICZ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim - przedstawił informację o pomocy społecznej w Gminie Mińsk 
Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka za 2017 r. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 
za 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 6. 
Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 

Pan Sławomir BARANKIEWICZ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim - przedstawił Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017. 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 7. 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 8 lutego 2018 r. 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - poinformował, że 15 lutego podpisano umowę 
na dostawę kruszywa na drogi gminne. Wykonawca to firma PHU Metal Trans, za kwotę 
181 tys. zł brutto, termin realizacji jest do końca tego roku. 27 lutego podpisano umowę 
na zadanie dotyczące wykonania nakładek bitumicznych na wybranych odcinkach dróg 
gminnych. Wykonawca to Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska 
Mazowieckiego, kwota 1,417 min zł brutto, termin realizacji jest do 30 lipca. 12 marca 
podpisano umowę na realizację zadania dotyczące zakupu i dostawy używanej samojezdnej 
równiarki drogowej za kwotę 304 425 zł brutto. Równiarka już pracuje na naszych drogach. 
19 marca podpisano umowę na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara 
Niedziałka. Wykonawcą jest firma A D A M P O L , kwota 309 120 zł brutto, termin realizacji jest 
do 30 czerwca. Podpisano umowę na budowę chodników w miejscowościach Gliniak, 
Chmielew, Grabina, Iłówiec, Cielechowizna, Maliszew, wykonawcą jest firma E L M A T 
z Celestynowa, wynagrodzenie to 162 tys. zł brutto, realizacja jest do końca czerwca. 
27 marca podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowych Osinach 
na ul. Wierzbowej, Ogrodowej, Olszowej. Wykonawcą jest firma A D A M P O L , 
wynagrodzenie to 2,056 min zł brutto. Termin realizacji jest do 16 lipca 2018 r. 4 kwietnia 
podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Wykonawcą jest firma 
C O M A z Dębego Wielkiego, za kwotę 122 400 zł brutto, termin jest do 31 stycznia 2019 r. 
16 kwietnia podpisano umowę na realizację zadania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Królewcu. Chodzi o połączenie odwiertu wykonanego w tamtym roku ze stacją. 
Wykonawcą jest firma z Lubartowa, za kwotę 227 tys. zł brutto, termin realizacji do końca 
lipca 2018 r. 19 kwietnio zawarto aneks do umowy dotyczącej wykonania nakładek 
w związku ze zmianą wartości niektórych zadań podczas sesji. W sumie dodatkowe 
wynagrodzenie wynosi 514 060 zł. Termin realizacji jest do 31 lipca 2018 r. W toku 
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są następujące przetargi: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - oczekuje się 
na zwiększenie kwotowe niektórych pozycji, Budowa chodników dla pieszych 
w miejscowościach Anielew, Budy Barcząckie, Dziękowizna, Marianka, Kolonia Janów 
i Janów - najniższa oferta jest za kwotę 213 tys. zł, podpisano umowę wczoraj. Budowa 
chodników dla pieszych w miejscowościach Arynów, Karolina, Brzóze, Wólka Mińska, 
Żuków - planowane podpisanie umowy jest 7 maja, budowa chodników w Arynowie, 
Stojadłach, Gamratce, Józefowie - najkorzystniejsza oferta jest za 131 tys. zł, podpisanie 
umowy będzie na początku maja. Wszystkie zadania chodnikowe realizować będzie ta sama 
firma. Wykonanie nakładek asfaltowych na wybranych odcinkach dróg w ramach inicjatyw 
lokalnych - postępowanie 18 kwietnia unieważniono z powodu braku środków. Przetarg 
został powtórzony i na początku maja będzie otwarcie. Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Mariance - otwarcie przetargu nastąpi 30 kwietnia. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Targówce etap I - chodzi o Targówkę za torami: wpłynęły dwie oferty, najniższa 
za 699 870 zł, trwa sprawdzanie prawidłowości oferty. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w wybranych miejscowościach na terenie Gminy - chodzi o zadanie od Targówki do Starego 
Zakola do kilku domostw w Budach Barcząckich oraz zadanie w Nowych Osinach 
obejmujące zakresem okolice ul. Jesionowej, Warszawskiej, Paderewskiego i Władysława. 
Przechodząc do kolejnych inwestycji Wieewójt poinformował, że podpisano umowę 
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia w Targówce 
ul. Wiśniowa, Kolonia Janów ul. Leśna, Chochół, Anielew ul. Pałacowa, Barcząca 
ul. Grabowa i Cicha, Karolina ul. Huberta i ul. Działkowa, Stara Niedziałka ul. Leśna. 
Dokumentacja ma być przekazana do 29 czerwca. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię 
na ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej, unieważniono zapytanie na dostawę destruktu 
do miejscowości Chochół, Tartak, Stare Zakole ze względu na zbyt wysoką cenę i ponownie 
ogłoszono to zapytanie. Wykonano zadanie dotyczące zakupu i dostawy rur dla sołectw 
Kluki, Wólka Iłówiecka, Stara Niedziałka i Niedziałka Druga. Rozpoczęto prace 
przygotowawcze na drodze nr 652 w Dłużce. Podpisano umowę na zakup i dostawę 
z wmurowaniem koryt betonowych przy drodze gminnej w Mikanowie. Wykonano 
następujące zadania: zabudowa rurami rowu przy ul. Sosnowej w Starym Zakolu, wykonano 
wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Barczącej, uporządkowanie odcinka 500 m przy 
ul. Kościelnej w Brzózem. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektów stałej 
organizacji ruchu w zakresie progów zwalniających w Hucie Mińskiej, Zamieniu, Stojadłach, 
Maliszewie, Karolinie oraz Królewcu i Wólce Mińskiej, a także Mariance - tutaj 
dokumentacja jest przygotowana i została przekazana Radnemu, aby skonsultował ją jeszcze 
w terenie. Przeprowadzono również prace naprawcze dróg gruntowych. Wykonano 
i odebrano zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania 
pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole (część północna) i Budy 
Barcząckie (część zachodnia)- I etap". Chodzi o aktualizację dokumentacji, która powstała 
jeszcze przed 2010. Wykonawca zdecydował, że wykona nowe mapy i nowy projekt. 
Wykonano i odebrano zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie odwodnienia boiska do piłki 
nożnej w miejscowości Brzóze". Wykonawcą robót była firma „WIR-BUD", wartość robót 
to 9 095,11 zł brutto. Wykonano i odebrano zadanie inwestycyjne pn.: „Usunięcie drzew oraz 
karp na terenie szkoły w Hucie Mińskiej". Wykonawcą robót było Instalarstwo i pomiary 
elektryczne Wiesław Sitnicki. Wartość robót to 2 460 zł brutto, środki pochodziły z funduszu 
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sołeckiego. Trwa realizacja zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk 
Mazowiecki - pompy ciepła, kolektory słoneczne". Wykonawca to firma Ekologika 
Sp. z o. o., wartość zadania to 2 774 298 zł brutto. Termin realizacji: budynki mieszkalne 
do dnia 29 czerwca 2018 r., pozostałe obiekty do dnia 21 września 2018 r. Podpisano umowę 
na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny". Wykonawca to Instal 
Jerzy Nieścioruk, wynagrodzenie: 27 000 zł brutto, termin realizacji do 31 lipca 2018 r. 
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Ocieplenie budynku OSP Zamienię", 
wykonawca to PLICHTA TRADE, wynagrodzenie: 76 875 zł brutto, termin realizacji 
do 15 września 2018 r. Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka". Wykonawca: Instal Jerzy Nieścioruk, 
wynagrodzenie: 3 000 zł brutto, termin realizacji do 31 lipca 2018 r. Podpisano umowę 
na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królewcu". Wykonawca to Biuro 
Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, wynagrodzenie: 5 535 zł 
brutto, termin realizacji do 31 sierpnia 2018 r. Zlecono wykonanie mapy do celów 
projektowych dla obszaru przewidzianego pod rozbudowę placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem, wykonawca to USŁUGI GEODEZYJNE 
Książek Jerzy, wynagrodzenie 550 zł brutto, termin realizacji do 20 maja 2018 r. Trwa ostatni 
etap prac związanych z realizacją zadania Budowa zespołu boisk w Janowie. Wykonawca 
to ADA-LIGHT sp. z o. o., wartość zadania to 782 436,52 zł. Planowany termin zakończenia 
zgodnie z umową jest do dnia 30 kwietnia 2018 r. i niebawem będą prowadzone prace 
odbiorowe. Trwa przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk 
Mazowiecki. Wartość zadania to 2 718 518,52 zł, termin realizacji jest do dnia 29 czerwca 
2018 r., prace posuwają się zgodnie z planem. Trwa budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego - komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów. Wykonawcą 
jest firma A K P O L , prace posuwają się zgodnie z planem. Realizowana jest kompleksowa 
termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą jest firma GORAL, obecnie prowadzone 
są prace na obiekcie szkolnym w Janowie. 

Pani Jolanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy w sprawie karty Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki do 31 kwietnia należy 
przedstawić sprawozdanie z realizacji tego programu. Pani Sekretarz przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji powyższego programu i poinformowała, że rodziny wielodzietne 
mogą uzyskiwać zniżki na różne usługi i towary. Karta cieszy się dużym zainteresowaniem, 
więc wydaje się, że był to dobry pomysł. Pani Sekretarz przypomniała, że pomysłodawcą tego 
programu był Pan Radny Kowalczyk. Następnie poinformowała o zmianach w prawie 
dotyczących miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Według nowych 
przepisów Rada Gminy podejmując uchwałę w tej sprawie powinna zasięgnąć opinii 
jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw. W związku z tym do sołtysów w najbliższym 
czasie wysłane będą wnioski o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w powyższej 
sprawie i należy przeprowadzić zebrania wiejskie, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się 
w tej kwestii. Projekt uchwały będzie zapewne przedstawiony do uchwalenia na sesję 
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sierpniową. Pani Sekretarz poinformowała również o zmianach w prawie łowieckim 
i szacowaniu szkód łowieckich. Zmiany do ustawy zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym 31 marca, natomiast weszły w życie już od 1 kwietnia, więc jest to w pewnym 
stopniu zaskoczenie dla wszystkich. Jest wiele zmian i są narzucone nowe obowiązki. 
Do tej pory szacowaniem szkód zajmowały się koła łowieckie, natomiast teraz będą się tym 
zajmować zespoły składające się z przedstawiciela Gminy, którym jest przedstawiciel organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej, jeżeli zostały ustalone, czyli sołtys, a także 
przedstawiciel koła łowieckiego i właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których 
powstała szkoda. Do tej pory sołtysi nie uczestniczyli bezpośrednie w szacowani szkód, 
natomiast teraz jest to obowiązek na nich nałożony, a są to osoby, które społecznie pełnią 
funkcje sołtysa. Poza tym jest obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej i sporządzenia 
protokołu w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku w sprawie szkód łowieckich, a w ciągu trzech 
dni należy poinformować wszystkie zainteresowane osoby o terminie oględzin. Jest to więc 
bardzo krótki czas i trzeba zdawać sobie sprawę jak trudno będzie to zrealizować ze względu 
na inne obowiązki i brak przygotowania merytorycznego. Jeśli chodzi o szkolenia to jest 
informacja, że będą one realizowane przez Nadleśnictwo i będą się odbywać po 1 maja przez 
internet i stacjonarnie. Nie ma też jeszcze przygotowanego żadnego poradnika dla osób 
szacujących szkody, więc należy zdawać sobie sprawę z trudności zwianych z realizacją tego 
obowiązku. Pani Sekretarz zauważyła również, że ustawa nie mówi nic o przypadku, 
w którym poszkodowaną osobą będzie sołtys i co wówczas powinno się robić, czy powinno 
być wyłączenie z szacowania szkód, czy sołtys może sam sobie oszacować szkody. 
Urząd Gminy będzie oczywiście współpracował z sołtysami, jeśli pojawią się wnioski. 
Jeśli będzie podany termin szkolenia przez nadleśnictwo to informacja zostanie przekazana 
do sołtysów. Zebrani przedyskutowali kwestie związane z nowymi zasadami szacowania 
szkód. 

Przechodząc do kolejnej sprawy Pani Sekretarz przedstawiła postanowienie 
Komisarza Wyborczego Siedlce II z dnia 16 kwietnia 2018 r. dotyczące podziału Gminy 
Mińsk Mazowiecki na jednomandatowe okręgi wyborcze. 
Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Powyższe postanowienie stwierdzało bezskuteczność wezwania Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki do podziału Gminy na okręgi wyborcze zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i dokonywało podziału Gminy na okręgi wyborcze wyznaczone przez Komisarza 
Wyborczego. Pani Sekretarz przedstawiła jakie zmiany zaszły w podziale Gminy Mińsk 
Mazowiecki dokonanym przez Komisarza Wyborczego w porównaniu do podziału, 
który obowiązywał do tej pory. Zmiany są spowodowane tym, że według wytycznych 
sołectwa tworzące jeden okręg wyborczy muszą stykać się ze sobą granicami. Pani Sekretarz 
poinformowała, że postanowienie Komisarza Wyborczego było przedstawiane na Komisji 
Budżetowej i nowy podział Gminy na okręgi wyborcze spotkał się z niezadowoleniem 
zarówno radnych jak i mieszkańców. W związku z tym zostało złożone przez radnych 
i mieszkańców odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej razem z propozycją nowego 
podziału. 
Przewodnicząca Rady Gminy odnosząc się do sprawy podziału Gminy na okręgi wyborcze 
poinformowała, że na poniedziałkowej Komisji zostało przedstawione pismo Komisarza 
Wyborczego z propozycją nowego podziału Gminy na okręgi. Nie z winy radnych nie było 
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możliwości skonsultowania tej sprawy z sołtysami, jednak wykorzystano ostatnią chwilę, 
w której przedstawione zostało to pismo i na szybko zostało napisane odwołane z propozycją 
nowego podziału. Przewodnicząca ma świadomość, że może odwołanie nie jest dopracowane, 
ale musiało wyjść z urzędu we wtorek, a posiedzenie Komisji było w poniedziałek o godz. 
17:30. Przewodnicząca powiedziała również, że bardzo ubolewa nad tym, że pismo, które 
wpłynęło do Urzędu Gminy w czwartek i jest w nim wymieniona Rada Gminy trafiło 
oficjalnie do biura rady we wtorek, czyli w dniu, w którym upływał termin na odwołanie. 
Pani Bąk dodała, że według niej radni, sołtysi i mieszkańcy powinni wiedzieć o tym piśmie, 
bo zmiany dotyczą wszystkich okręgów, a nie tylko trzech. Następnie Przewodnicząca 
przedstawiła propozycję podziału Gminy na okręgi wyborcze, która została załączona 
do odwołania i przesłana do Komisarza Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej. 

Punkt 8. 
Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Krzysztof KOWALCZYK Radny Rady Gminy - powiedział, że w Niedziałce odbyło 
się spotkanie w sprawie terenów zalewowych przy ul. Osiedlowej i Polnej, podczas którego 
padły ze strony Wójta pewne obietnice. Po spotkaniu, podczas rozmowy, Wójt jednak 
wycofuje się z tego i mówi, że będzie zrobiona tylko ul. Łąkowa. Mieszkańcy są bardzo 
niezadowoleni i wybierają się do Gminy w tej sprawie. Temat był poruszany na Komisji 
budżetowej i Radny Kowalczyk przedstawiał propozycje rozwiązania tego problemu. Trzeba 
w tej sprawie znaleźć jakiś konsensus w terenie. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - poinformował, że jest informacja 
na długim dystansie czasowym. Mówiono o wniosku L G D , dotyczącym przebudowy 
ul. Św. Józefa, który jest w obróbce w Urzędzie Marszałkowskim i na razie nie 
ma odpowiedzi, więc to co było napisane w gminnej gazetce należy traktować ze spokojem, 
ponieważ wniosek jest w trakcie analizy i nie wiadomo na tę chwilę, kiedy będzie finał. 
Następnie Pan Czajkowski powiedział, że jest program rządowy dotyczący dróg lokalnych 
i są projekty na gminne drogi, więc pytaniem jest, czy Gmina zamierza wstrzelić się w ten 
program. Przypomniał też, że z projektu budżetu wyrzucono inwestycję dotyczącą wykonania 
15 metrów ogrodzenia z siatki za 15 tys. zł i dodał, że to ogrodzenie jest zrobione i zapytał 
z jakich środków zostało to sfinansowane, bo pytał o to już na poprzedniej sesji i nie kosztuje 
to 15 tys. zł. Pan Czajkowski powiedział również, że jeśli chodzi o pracę Komisji Rewizyjnej 
to zgodnie z zapisami statutu Gminy, jeśli ktoś życzy sobie być zaproszonym, to on prosi 
o zgłaszanie tego nawet 5 minut przed Komisją, bo nie można „z marszu" w trakcie Komisji 
przyjmować gości. Pan Czajkowski przeprosił też za nieścisłości, dodając, że musi się 
trzymać przepisów prawa. 
Pani Milena PIĘTKA Sołtys Chmielewa - zapytała, jak był robiony projekt chodnika, który 
jest obecnie układany w Chmielewie. Pani Sołtys powiedziała, że są duże niedociągnięcia, 
jest za wąski wjazd na pole, nie ma odpowiedniego utwardzenia pod wjazdami. Poza tym 
są różne szerokości bram i są też dołączone furtki, ale są zrobione tylko skosy i nie ma 
obniżenia do furtki. Zapytała też, jak może wychodzić ściek przy furtce. W terenie był 
również inspektor, który powiedział do wykonawcy: „nie martw się, abym odebrał i będzie 
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po problemie". Pani Sołtys chciałaby to wyjaśnić, bo tak nie może być, bo są na to wyłożone 
sołeckie pieniądze i było dofinansowanie. 
Pan Kazimierz CHŁOPIK Sołtys Stojadeł - zapytał o ul. Leśną w Stojadłach i na jakim 
etapie jest dokumentacja oraz kiedy planowana jest budowa tej ulicy. 
Mieszkanka Stojadeł - zapytała, czy ul. Leśna będzie w tym roku zrobiona w całości. 
Powiedziała również, że asfalt na ul. Kwiatowej jest pokruszony i nie wie, czy jeszcze jest 
gwarancja, ale dla niej jest to marnotrawienie pieniędzy, bo ulica była już robiona i łatana 
i jest to z pieniędzy mieszkańców. 
Pan Andrzej BUDZYŃSKI Sołtys Huty Mińskiej - powiedział, że mieszkańcy skarżą się 
na opłatę całoroczną za parking w Mińsku Mazowieckim. Mieszkańcy Gminy płacą 1000 zł, 
a Miasta 200 zł, więc nie jest to fer wobec naszych mieszkańców. Zapytał też, czy nie można 
rozmawiać z Miastem o wydłużeniu linii autobusowych, tak aby chodziły one też przez 
gminne wsie. 
Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - poparł Panią Sołtys z Chmielewa, ponieważ 
naprawy wymaga też nowy chodnik na ul. Wspólnej w Maliszewie. Radny był z Wicewójtem 
w terenie i niestety niewiele się zadziało od tamtego czasu. Pan Nowak uważa, że należy 
zwrócić większą uwagę na nadzór i trzeba od wykonawcy więcej wymagać, bo Gminy nie 
będzie stać na naprawę chodników. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - zapytał o poprawki na ulicach w Targówce, 
po drugiej stronie torów, ponieważ są one konieczne po zimie. Pan Rokita poprosił też, żeby 
informować dzwoniących w tej sprawie mieszkańców o tym, czy będzie to zrobione, czy nie, 
bo drogowiec gminny mówi, że oczekuje się na wykonanie kanalizacji, ale jest to nonsens, 
bo nie ma to nic wspólnego ze sobą, więc trzeba jasno odpowiadać mieszkańcom. 
Pan Leszek KOPCZYŃSKI Radny Rady Gminy - ponowił sprawę problemu z wywozem 
śmieci z cmentarza w Ignacowie. Pan Radny przypomniał, że było to już wielokrotnie 
zgłaszane, a chodzi tylko o dodatkowy wywóz śmieci trzy razy w ciągu roku, gdy zbliżają się 
święta. Pan Kopczyński zaprezentował zdjęcia ukazujące śmiecie wokół cmentarza oraz 
niedbałe wykonanie nakładek asfaltowych. Pan Kopczyński zgłosił też, że na ul. Górnej w 
Janowie wychodzą już purchle. 
Pani Urszuła KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - nawiązując do wypowiedzi Radnego 
Rokity, powiedział, że wyrwa w drodze jest naprawdę duża i rozumie, że nie ma środków, 
żeby teraz to naprawić, ale może trzeba chociaż postawić tam jakieś oznakowanie. 
Pan Edward SZOPA członek Rady Sołeckiej Huty Mińskiej - odnosząc się 
do wcześniejszych wystąpień powiedział, że padało tam określenie paranoja, ale według 
niego zupełnie niepotrzebnie padają takie słowa, bo chyba nie jest to odpowiednie określenie 
dla trudnych sytuacji, które są zgłaszane. Poprosił też o nieużywanie takich określeń, bo są 
one nie na miejscu. 
Pan osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Gminy -
powiedział, że gdy był wykonywany chodnik w Iłówcu to zgłaszał, że podsypka chudziaka 
jest bardzo mała i praktycznie na samej ziemi kładzione są płytki i po paru miesiącach się 
pozapadały samoistnie. Wykonawcy mają to jednak gdzieś i jest to karygodne. Powiedział 
też, że radni niedawno byli oszukani przez Prezesa WSS odnośnie wycinania drzew 
i segregacji śmieci. Była wizja lokalna z Panem Wójtem i w związku z tym prosi, żeby Wójt 
opowiedział, co fizycznie widział i dlaczego publicznie są oszukiwani wójtowie, radni 
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i wszyscy podatnicy. Zapytał też dlaczego Gmina sponsoruje i daje WSS Społem za darmo 
obiekt w Gliniaku przez „x" czasu. Umowy są dalej przedłużane i pytaniem jest dokąd będzie 
trwał ten marazm. Pan powiedział też, że Wójt miał odpowiedzieć na pytania 
dotyczące wysokości podatku płaconego przez WSS Społem i powierzchni, z której 
odprowadzany jest podatek, więc prosi o odpowiedź. Umowa jest przedłużana bez przetargu, 
a dla Gminy każdy grosz powinien się liczyć. Pan prosi o wezwanie Pana, który 
publicznie oszukał wszystkich, żeby publicznie powiedział jak jest faktycznie, bo on jest 
podatnikiem od ponad 40 lat i jeszcze nic nie dostał za darmo od Urzędu Gminy i nie miał 
ulgi, a tu daje się miesiącami. 
Pan Zygmunt WARSZAWSKI Sołtys Targówki - w sprawie ul. Kolejowej powiedział, 
że zgłaszał ten problem do drogowca gminnego i miało zostać to naprawione. Poza tym obok 
przystanku jest duże drzewo, które jest do połowy uschnięte i drogowiec też zanotował 
tę sprawę, bo jest to niebezpieczna sytuacja. Sołtys powiedział, że z ul. Spacerowej 
w Targówce do ul. Świerkowej nie można w ogóle skręcić i w związku z pracami drogowymi 
należy teraz rozwiązać tę sprawę, bo ktoś kiedyś zawinił i teraz trzeba to załatwić, bo będzie 
ładna droga, ale nie będzie można skręcić. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - zapytał o projekt oświetlenia w Mariance. 
Pan Robert ROŃDA Radny Rady Gminy - zapytał, czy jest już wycena naprawy dróg 
z Gliniaku do ul. Langiewicza i do ul. Stankowizna. 

Punkt 9. 
Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w sprawie wystąpienia Radnego Kowalczyka 
powiedział, że Wójt nie przekazywał mu szczegółowych informacji o spotkaniu, więc o tym 
nie wspominał podczas sprawozdania. Wójt, gdy wróci, to zapewne szczegółowo wyjaśni 
tę sprawę. Gmina nie wycofuje się z tego, że na każdy kawałek gruntu trzeba mieć 
uzgodnienia i jeden z mieszkańców zobowiązał się do tego, że zbierze od mieszkańców 
oświadczenia w tej sprawie i będzie można rozwiązać problem realnie w terenie. Bez zgód 
trudno wyobrazić sobie, żeby Gmina realizowała te prace za środki publiczne. W sprawie 
wystąpienia Radnego Czajkowskiego poinformował, że w ostatnim numerze gminnej gazetki 
zawarto informację, że Gmina ubiega się o dofinansowanie z rządowego programu drogi 
lokalne. L G D maksymalnie oferuje dofinansowanie w wysokości ok. 318 tys. zł i biorąc pod 
uwagę koszt inwestycji, to są to małe środki. Poza tym, jeśli chodzi o odcinek na gruntach 
Starej Niedziałki, to wystąpiono o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
i jest odpowiedź pozytywna, ale to jedynie 200 tys. zł, a na cały odcinek potrzeba ponad 
4 min zł. Program rządowy przewiduje natomiast dofinansowanie w wysokości nawet 80% 
wartości inwestycji. Gmina złożyła w terminie taki wniosek na ul. Św. Józefa i Natolin, 
jako jeden ciąg drogowy. Jak w każdym programie wnioski są punktowane i preferowane 
są tutaj drogi prowadzące do terenów inwestycyjnych i łączące drogi o wyższej kategorii, 
więc inne drogi gminne nie mają takiego uwarunkowania. Do połowy maja Wojewoda 
ma przekazać do ministra proponowaną listę dróg dofinansowanych, a za kolejny miesiąc 
powinna pokazać się lista zatwierdzonych dróg. Jeśli zaś chodzi o finansowanie wykonania 
ogrodzenia w Nowych Osinach to na materiały wydano 429 zł z bieżących wydatków, 
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a reszta prac była wykonana własnym sumptem pracowników. W sprawie Pani Sołtys 
Chmielewa Wieewójt poinformował, że było uzgadnianie projektów chodnika i były dwa 
spotkania z projektantami, które były u poprzedniej Pani Sołtys. Na pierwsze spotkanie 
przyszło dwóch mieszkańców, a na drugie trzech. O spotkaniu miał powiadamiać sołtys. 
Spotkanie było zapewne ok. 3-4 lata temu. Jeśli właściciel chce zmieniać istniejącą już 
dokumentację to musi dogadać się z wykonawcą, bo różnicę w cenie tego, co zostało 
zaprojektowane, a jest wykonane musi pokryć mieszkaniec i taka sama była procedura 
w innych miejscowościach. Szerokość zjazdów wykonanych do posesji mogła wynikać 
z przepisów prawa, bo szerokość zjazdu nie może być większa od szerokości jezdni w danym 
miejscu. Wieewójt i zebrani przedyskutowali też kwestie związane z wykonywaniem 
obniżenia chodnika do furtek. Jeśli chodzi o ściek, który jest przy furtce to albo jest 
to ewidentny błąd projektanta, albo nie ma innej możliwości, ponieważ ta droga powstawała 
w ramach czynu społecznego wiele lat temu. Oczywiście jest możliwość modyfikacji i temat 
ten zostanie przedyskutowany i wyjaśniony z projektantem. Jeśli chodzi o wypowiedź 
inspektora nadzoru to również zostanie to wyjaśnione, jest to pierwszy taki sygnał. W sprawie 
ul. Leśnej w Stojadłach jest w końcu odpowiedź przedsiębiorstwa Wody Polskie na pismo 
z początku marca i otwiera to możliwość złożenia powtórnego wniosku o ZRID. Gdyby ZRID 
był szybko wydany to przetarg mógłby być w czerwcu, a rozpoczęcie prac w lipcu. 
Będą również złożone dokumenty dotyczące wykonania chodnika w Podrudziu. W sprawie 
ul. Kwiatowej w Stojadłach Wieewójt poinformował, że ten odcinek był wykonany jako 
odtworzenie nawierzchni, której de facto nie było. Podczas zgłoszeń reklamacyjnych 
wykonawca podnosił kwestię braku prawidłowego odwodnienia tej drogi, które wpływa 
na psucie się korpusu drogowego. W związku z tym, aby rozwiązać ten problem trzeba było 
wykonać kanalizację deszczową lub przynajmniej system koryt prefabrykowanych, 
ale kwestią jest wyłożenie na to potrzebnych środków, bo zapewne trzeba na to ok. 70 tys. zł. 
W zawiązku z tym jest to sprawa, którą trzeba przedyskutować. W sprawie wystąpienia 
Sołtysa Huty Mińskiej odnośnie parkowania poinformował, że były rozmowy, których 
efektem jest obecna stawka, która jest znacznie lepsza niż było to na początku. Taka jest 
polityka Miasta, które przede wszystkim dba o swoich podatników i mieszkańców i jest 
to zrozumiałe. Wieewójt poinformował również, że po drugiej stronie torów jest bezpłatny 
w tym momencie parking, który był własnością Kolei Mazowieckich. Jeśli chodzi o sprawę 
naprawy chodnika w Maliszewie to rozmawiano z wykonawcą, który poinformował, 
że zajmie się tą naprawą po wykonaniu bieżących robót. Wykonawca mówił też, że usterka 
jest spowodowana brakiem prawidłowego odpływu wody. Sytuacje takie zdarzały się też 
w innych miejscowościach np. w Królewcu. Wykonawca naprawę zrobi, jeśli zaś chodzi 

0 uszkodzenia spowodowane wjechaniem na chodnik samochodu o zbyt dużej masie 
to w związku z brakiem możliwości znalezienia sprawcy koszty naprawy spadną na Gminę. 
W najbliższym czasie ma być gotowa wycena tej pracy. W sprawie poprawek 
na ul. Kolejowej w Targówce czekano na wycenę firmy, która zajmuje się takimi naprawami. 
Wieewójt odczytał następnie wycenę napraw ulic gminnych, które po zimie są w złym stanie 
1 wymagałyby naprawy. Jeśli chodzi o drogę z Gliniaku do ul. Langiewicza to wyceniono 
naprawę na 17 tys. zł, a do ul. Stankowizna na 31 980 zł brutto. Wieewójt przypomniał też, 
że Gmina wystosowała pismo do Wojewody w sprawie przejęcia od nadleśnictwa tych dwóch 
odcinków dróg, ponieważ w obecnej chwili jest to własność Lasów Państwowych. 
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w gminnym budżecie nie ma środków na sfinansowanie takich napraw cząstkowych, 
więc temat ten pozostaje do dyskusji, bo koszty są duże. Poza tym oznakowanie 
na ul. Kolejowej w Targówce zostanie uzupełnione, zgodnie z sugestią Radnej Kraszewskiej. 
W sprawie dodatkowego wywozu śmieci z cmentarza w Ignacowie w okresach świątecznych 
Wieewójt zauważył, że problem ten dotyczy również innych cmentarzy. Zapewne, 
aby rozwiązać ten problem należy zapewnić dodatkowe finansowanie na wywiezienie tego 
kontenera - sprawa zostanie przedyskutowana z Wójtem i z GZGK, aby zapewnić dodatkowy 
odbiór odpadów w okresie świątecznym. Jeśli chodzi o purchle na początkowym odcinku 
ul. Górnej to został wysłany inspektor nadzoru w teren, aby to sprawdzić. Po sesji Wieewójt 
porozmawia z inspektorem nadzoru o tej sprawie, bo purchle nie występują na dalszym 
odcinku tej drogi. Sprawa łączenia starej nakładki z nową również zostanie sprawdzona przez 
inspektora nadzoru. W sprawie zapadnięcia chodnika na Iłówcu sprawa też będzie 
sprawdzana, bo być może jest to spowodowane za słabą podbudową w tym miejscu, albo tym, 
że odwodnienie tej drogi jest realizowane poprzez drenaż pod chodnikiem, bo przy dużych 
deszczach długotrwałe zaleganie wody mogło spowodować osłabienie podbudowy. 
Jeśli chodzi o wizję lokalną w Gliniaku to zlokalizowano miejsca po wycięciach klonów, 
które były w niewielkiej odległości od sklepu. Zlokalizowano też fragmenty tych klonów, 
które były pocięte na krótkie kawałki i leżały z tyłu sklepu na pryzmie. Jeśli chodzi o linię 
elektryczną, którą prezes WSS Społem określił jako linię wysokiego napięcia to okazało się, 
że jest to linia średniego napięcia i była tam prowadzona wycinka, ale poza obszarem, który 
jest zagrodzony siatką. W związku z tym jest nieścisłość w tym co mówił Prezes WSS 
Społem, że prowadził wycinkę pod linią wysokiego napięcia, bo drzewa te nie występowały 
pod linią średniego napięcia, ale obok sklepu, więc nie zgadza się to z informacją, która była 
przekazana. Jeśli chodzi o pytanie Fana dlaczego Prezes WSS publicznie oszukuje 

to Wieewójt nie zna odpowiedzi na to pytanie i trzeba pytać o to Prezesa. Gmina natomiast 
zawierała umowy na dzierżawę z podmiotem, który prowadził nie krótko działalność 
i to w kilku miejscach. Poza tym przed podjęciem decyzji były pisma i spotkania 
z mieszkańcami, którzy wyrażali wolę, aby nadal pozostawić obecny stan, czyli wynajmować 
sklep w Gliniaku WSS Społem. W związku z tym Gmina działa zgodnie z dużym 
oczekiwaniem społecznym, natomiast będzie pkt w porządku obrad sesji, podczas którego 
będzie można rozmawiać o tym. Gmina jest przygotowana również na to, że zapadnie decyzja 
0 ogłoszeniu przetargu na dzierżawę, więc należy zaczekać do głosowania uchwały. 
Jeśli zaś chodzi o wezwanie Prezesa WSS Społem to oczywiście można zaprosić 
go powtórnie na Komisję, aby wytłumaczył informacje, w którym rozminął się z prawdą. 
W sprawie usunięcia drzewa w Targówce przy ul. Kolejowej został złożony wniosek 
1 pracownik merytorycznie zajmujący się sprawą może udzielić precyzyjnych informacji 
na jakim jest to etapie. Jeśli chodzi o zły skręt z ul. Spacerowej w ul. Świerkową 
to Wieewójt przypomniał, że był jakiś konflikt między mieszkańcami, który doprowadził 
do wykupu działki, która utrudniła skręt mieszkańcom ul. Spacerowej. Wieewójt dodał, 
że podstawową trudnością jest to, że Gmina nie ma wpływu na właściciela prywatnej działki 
i jest tutaj rola dla Sołtysa i Radnego. 
Sołtys Targówki poinformował, że właściciel gruntu chce tyle, ile sam zapłacił, 
ale na chwilę obecną kwota nie jest wiadoma. 
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Wieewójt poprosił Sołtysa o uzyskanie informacji o wysokości tej kwoty, bo na najbliższej 
Komisji Budżetowej będzie można powrócić do tej sprawy. Wieewójt poinformował również, 
że na dzisiejszej sesji jest uchwała dotycząca poszerzenia ul. Lipowej w Targówce 
i poinformował na jakim etapie jest sprawa zasiedzenia - w chwili obecnej toczy się sprawa 
w sądzie, zasiedzenie będzie na Skarb Państwa, a potem Gmina dość łatwo będzie mogła 
uzyskać te grunty. Wicewojewoda zadeklarował pomoc w tej sprawie i zaproponował formę 
darowizny, ponieważ komunalizacja będzie trwała dłużej. Gmina oczywiście będzie zwracała 
się do Wojewody w tej sprawie. Do uzgodnienia pozostała sprawa odwodnienia wzdłuż samej 
drogi powiatowej, ale dla projektantów nie powinno być to problemem. Trudno jednak 
wskazać kiedy sąd wyda postanowienie. Wieewójt poinformował też na jakim etapie 
są starania Gminy w sprawie uzyskania pomocy finansowej drogowej od Wojewody 
w ramach klęsk żywiołowych, dot. to drogi, która ucierpiała w związki z dużymi opadami 
deszczu. Przechodząc do zapytania radnego Gałązki Wieewójt poinformował, że nie zostały 
jeszcze zlecone prace związane z czteroma oprawami w Mariance, ponieważ są to rzeczy 
drobne, a polityką Gminy jest to, żeby w pierwszej kolejności zlecać sprawy duże 
i skomplikowane. Oprawy w Mariance zostaną . Poinformował też o ilość koncesji 
alkoholowych na terenie Gminy - jest 89 koncesji na sklepy i 25 koncesji na lokale 
gastronomiczne. 
Pan - nawiązując do wypowiedzi Wieewójt poinformował, że po raz 
kolejny nie uzyskał odpowiedzi w sprawie kwot płaconych przez dzierżawcę sklepu 
w Gliniaku, a także na jakiej podstawie została zawarta ta umowa i jaki podatek 
od działalności płaci dzierżawca i od ilu metrów. Wieewójt nie odpowiedział też na pytanie 
w sprawie spalania śmieci i obowiązku sortowania śmieci. Zapytał też na jakiej podstawie 
robione są projekty chodnika i czy jest brana pod uwagę jaka ma być grubość betonu i jaki 
ma być użyty beton. Projektant powinien przewidzieć to i powinny być sprawdzane te sprawy 
przez Gminę, bo teraz z betonu wyrasta zielsko. 
Wieewójt - odpowiedział, że informacji o wysokości płaconego podatku przez jakiś podmiot 
może udzielić na komisji osobom, które złożyły ślubowanie lub są związane umową o pracę 
i są zobowiązane do poufności takich informacji. Natomiast Pan nie może uzyskać 
tych informacji o innych podmiotach w taki sposób. Jeśli chodzi o śmieci wokół sklepu 
w Gliniaku to rzeczywiście wzdłuż ogrodzenia leżą jakieś butelki, które powinny być 
posprzątane. 
Pan powiedział, że nie mówił o butelkach tylko o śmieciach palonych za sklepem 
i fizycznie to widziano, natomiast nacięte bale leżące przy sklepie powodują, że zaczyna się 
już pojawiać zagrzybienie ściany. 
Wieewójt odpowiedział, że nie był przy paleniu śmieci i nie wie co było spalane, ale jest ślad 
po ognisku i po paleniu czegoś. Jest też sterta drewna częściowo oparta o budynek, ale jest 
to zszarzenie się fragmentu tej ściany i nie jest oczywistym, że jest to zagrzybienie. Wieewójt 
zgadza się z tym, że jeśli leży już jakieś drewno to powinno być ładnie ułożone i nie powinno 
opierać się o ścianę. Przechodząc do projektów chodników poinformował, że projektanci 
w 99% przypadków wykonując dokumentację opierają się na normach. Jeśli chodzi o nadzór 
to w tym roku jest inny inspektor i Wieewójt uważa, że dozór jest w tym roku zwiększony, 
bo zwiększyła się ilość wizyt inspektora w terenie, co zwiększyło również koszty, ale była 
na to ogólna zgoda. Jeśli chodzi o wyrastanie zielska z betonu to nie jest tak, że chodnik 
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układa się bezpośrednio na betonie bo jest podsypka i zasypka z piasku, który często gdzieś 
leży i nasiona chwastów mogą w nim występować, bo są przenoszone przez wiatr. W związku 
z tym wyrastanie chwastów może wystąpić. 
Pan powiedział, że dzwonił wcześniej i informował, że nie ma w ogóle chudziaka, 
a kostka jest kładziona na podsypkę i można było pojechać i to sprawdzić, bo pokryłby koszt 
wyjazdu w teren, gdyby okazało się, że nie jest tak jak mówi. Powiedział też, że nie pyta 
o podatek tylko o czynsz płacony przez dzierżawcę sklepu w Gliniaku. 
Przewodnicząca poinformowała, że zamyka już tę dyskusję i zarządziła 20 minut przerwy. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 

Punkt 10. 
Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - poinformowała, że radni otrzymali przed 
sesją nową wersję uchwały, która zawiera poprawkę zgłoszoną na komisji, dotyczącą zakupu 
samochodu strażackiego dla OSP Brzóze. W dochodach zaplanowane są środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup tego samochodu w kwocie 
150 tys. zł. Pozostałe wnioski zgłoszone podczas Komisji nie zostały jeszcze rozpatrzone 
przez Wójta i zgodnie z ustaleniami będą rozpatrzone na najbliższą sesję. Następnie Pani 
Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie. 
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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XL V/317/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 11. 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Mińsk Mazowiecki na łata 2018-2026 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/318/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

Pani Jołanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - przedstawiła projekt uchwały, 
zwolnienie będzie dotyczyło też osób wynajmujących nieruchomości. Zniżka wynosi 3 zł 
miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej w przypadku segregacji odpadów i 8 zł 
miesięcznie na każdego członka rodziny w przypadku braku segregacji, więc rodziny 
wielodzietne płaciłyby takie same stawki jak było to do tej pory, przed 1 kwietnia, czyli przed 
nowym przetargiem. 
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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/319/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 13. 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/320/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 14. 
Uchwala w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 

z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki nadwyżki środków 
obrotowych za 2017 rok 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/321/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 15. 
Uchwała w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego 

Pani Jołanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że wpływają pisma 
dotyczące skorygowania tej uchwały o pewne zapisy i na dzień dzisiejszy Rada Gminy 
przychyla się do zamiany jednego zapisu. Dotyczy to wprowadzenia możliwości otrzymania 
bonu żłobkowego również rodzicom studiującym stacjonarnie. Pani Sekretarz zaprezentowała 
nowe brzmienie 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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/322/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 16. 
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/285/2017 Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Gliniak 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 7 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 3 
Radnych. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLV/323/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 17. 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego 

z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji Projektu 
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/324/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 18. 
Uchwała w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze oraz zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - 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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/325/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 19. 
Uchwała w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

w zakresie zadań własnych gminy 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/326/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 20. 
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji 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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała NrXLV/327/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 21. 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska 

dła Gminy Mińsk Mazowiecki do roku 2020" 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały 
polegającą na usunięciu w tabeli na str. 73 jednej z kolumn dotyczących szacunkowych 
kosztów realizacji zadania w roku 2017, ponieważ już jest wiadome, że te koszty są nieco 
inne. 
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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/328/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 22. 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały 
i przypomniała, że skarga była omawiana podczas Komisji Budżetu i Inwestycji. Członkowie 
Komisji zajęli stanowisko mówiące o zasadności skargi i w związku z tym pod głosowanie 
poddany zostanie projekt uchwały mówiący o zasadności skargi. Przewodnicząca zapytała, 
czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/329/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 23. 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały 
i przypomniała, że skarga była omawiana podczas Komisji Budżetu i Inwestycji. Członkowie 
Komisji zajęli stanowisko mówiące o bezzasadności skargi i w związku z tym pod głosowanie 
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poddany zostanie projekt uchwały mówiący o bezzasadności skargi. Przewodnicząca 
zapytała, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/3S0/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 24. 
Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej 
budynkiem użytkowym po byłym skupie młeka o pow. 98 m̂  stanowiącym przedmiot 
dzierżawy oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/33J/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 25. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej 

w miejscowości Marianka 

Wieewójt - zaprezentował położenie przedmiotowych nieruchomości na mapie. 
Nieruchomości zakupywane byłyby pod potrzeby szkoły w Mariance. 
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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/332/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 26. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Kłuki 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XL V/333/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 27. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Niedziałka Druga i Niedziałka Stara 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zap3d;ała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/334/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 28. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Niedziałka Stara 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - 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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLV/335/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 29. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Targówka 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała NrXLV/336/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 30. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej 

w miejscowości Tartak 

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 10 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała NrXLV/337/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 31. 
Wolne wnioski 

Fani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - poprosiła o rozważenie wysłania 
gminnego drogowca na szkolenie dotyczące pracy w stresujących warunkach i gdy są duże 
emocje, ponieważ ma on do czynienia z ludźmi bardzo zdenerwowanymi. Dla Gminy dobrze 
by było gdyby ten pracownik potrafił łagodzić takie emocje. 
Pan osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Gminy -
powiedział, że w związku z podjęciem uchwały wycofującej przetarg na przejęcie placówki 
handlowej w Gliniaku chciałby podziękować Pani Przewodniczącej i radnym, bo tak dobrze 
dbają o budżet i mają tak dużo pieniędzy, że rozdają je za darmo. Powiedział również, 
że może wypadałoby więcej kultury dla wyborców, żeby zyskać jak największy budżet 
dla Gminy i szanować podatników i mieszkańców Gminy, a jest wręcz odwrotnie, bo radni 
zagłosowali za przekazaniem obiektu bez przetargu, bez pomyślenia i bez logiki i bez dbania 
o budżet. 
Pan Zbigniew PIĄTKOWSKI Redaktor naczelny „Co słychać?" - poinformował 
o XI Festiwalu Mivena Etno Kabarecie, który odbył się 14 kwietnia. Redaktor zachęcił 
do postawienia kultury w Gminie Mińsk Mazowiecki na znacznie wyższym poziomie niż jest 
to obecnie. Zaproponował też zorganizowanie wspólnie dożynek gminnych. Redaktor 
podziękował również za przekazania 2 tys. zł z Komisji Alkoholowej na konkurs „Używki 
Wolności". Powiedział również, że gminna gazetka Głos Ziemi Mińskiej jest wydawana raz 
w miesiącu i nie można tam publikować informacji np. o przetargach, bo byłyby 
to informacje nieaktualne, natomiast on marzy, żeby samorządy miały miejsce w jego 
tygodniku. Zapewne byłoby to tańsze rozwiązanie dla Gminy i jego wniosek podyktowany 
jest tylko tym, żeby zamieszczać aktualne informacje. Pan Redaktor zachęcił w imieniu 
Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy do uczestnictwa w warsztatach ożywienia 
gospodarczego. 

Punkt 32. 
Zamknięcie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
X L V sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

Jola: 
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