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Protokół NrXLVI/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 28 maja 2018 r. 

Nadzwyczajna XLVI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 
odbyła się w dniu 28 maja 2018 r., w godzinach 16^ - 17— w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy, Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. 

W sesji uczestniczyli Radni Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, Sołtysi z Gminy 
Mińsk Mazowiecki, Pan Antoni Janusz Piechoski Wójt Gminy, Pan Radosław Legat Zastępca 
Wójta, Pani Jolanta Damasiewicz Sekretarz Gminy, Pani Anna Kosobudzka Skarbnik Gminy, 
mieszkańcy Gminy oraz inne zainteresowane osoby. 

Punkt 1. 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzyła obrady 
nadzwyczajnej XLVI sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła 
prawomocność obrad. 

Do Uczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Pana Tomasza Rokitę 

> Pana Macieja Gałązkę 

Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad nadzwyczajnej 
XLVI 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 13 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 
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Uchwalony porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 
4. Uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę 

Nr XVIII/262/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Cielechowizna, 
Chochół, Huta Mińska, Marianka, Tartak, Prusy oraz Gliniak w Gminie Mińsk 
Mazowiecki 

5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

6. Zamknięcie obrad 

Punk 3. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - poinformował, że sesja nadzwyczajna 
została zwołana w związku z projektami uchwał, które znalazły się w porządku obrad. 
Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - poinformowała, że projekt uchwały 
zakłada, że wysokość dochodów ulega zwiększeniu o 766 185,00 zł w wyniku wprowadzenia 
w budżecie następujących zmian: Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zwiększa się plan dochodów 
0 108 300 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, na podstawie deklaracji 
złożonych w 2018 r.. Dział 758 - Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o 657 885 zł 
z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, na podstawie pisma Ministra 
Finansów nr ST3.4750.1.2018, informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2018 rok. 
Wysokość wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o 766 185,00 zł, w wyniku 
wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa 
się plan wydatków o 240 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny - część południowa", ponieważ 
kwota 500 000 zł planowana na ten cel w budżecie okazała się za niska w stosunku do ofert 
złożonych w trybie zapytania ofertowego. Dział 750 - Administracja publiczna dokonano 
zwiększenia o 1 440 zł z wydatków bieżących z przeznaczeniem na konkurs gminny 
„Przegląd teatrzyków szkolnych" organizowany w szkole w Mariance. Dział 801 - Oświata 
1 wychowanie dokonano zwiększenia o 71 245 zł planu wydatków z przeznaczeniem 
na: - projekt rozbudowy szkoły w Hucie Mińskiej ~ zwiększenie o 20 000 zł, - adaptację sali 
na przedszkole w szkole w Zamieniu - 15 000 zł, - remont korytarza w szkole w Zamieniu -
10 000 zł, - wykonanie przegrody korytarza przy sali gimnastycznej w szkole w Starej 
Niedziałce - 4 000 zł, - remont schodów wejściowych do sali gimnastycznej w szkole 
w Brzózem - 10 000 zł, - remont rynien i obróbka kominów w szkole w Janowie - 10 000 zł, 
- wymiana drzwi wewnętrznych w szkole w Stojadłach - 1 500 zł, - organizacja konkursu -
przegląd teatrzyków w szkole w Mariance - 745 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska: dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 425 000 zł 
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z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji: 1.„Termomodemizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki" - zwiększenie o 262 000 zł 
z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wentylacji 
w szkole w Janowie; 2. „Odnawiane źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" -
zwiększenie o 163 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej szkół: Marianka, Zamienię, Janów, Stara Niedziałka i Stojadła. 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków 
0 9 100 zł na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Barczącej (za okres IV - XII 2018 r). 
Dział 926 - Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o 19 400 zł na działalność sportową 
z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie opiekuna boiska w Zamieniu (za okres IV-XI.2018 r) 
- 8 500 zł, - wynagrodzenie opiekuna boiska w Janowie (za okres IX - XI. 2018 r.) - 3 300 zł, 
- zakup siatki do bramek na boisko w Hucie Mińskiej - 1 000 zł, - wałowanie boiska 
w Stojadłach - 600 zł, - klub sportowy „Burza" Brzóze (reaktywacja klubu) - 1 500 zł, 
- organizacja w Mariance Błękitnego Biegu w hołdzie Generałowi Hallerowi - 4 000 zł. 
Pan Tomasz KUROWSKI Radny Rady Gminy - zgłosił wniosek o przekazanie 5 tys. zł 
na projekt chodnika w Hucie Mińskiej przy drodze wojewódzkiej. Po rozmowach jednej 
z mieszkanek z Zarządem Dróg Wojewódzkich zaproponowano, że jeśli Gmina sfinansuje 
wykonanie projektu to Drogi Wojewódzkie pokryją koszty materiałów i robocizny. O sprawie 
rozmawia się już od dłuższego czasu, ale nadal nic nie zrobiono. Pan Kurowski 
zaproponował, żeby potrzebne środki przesunąć ze środków przeznaczonych na działalność 
klubu sportowego „Tygrys" Huta Mińska, ale później gdy pojawią się wolne środki 
to pieniądze zostaną zwrócone „Tygrysowi". Jeśli Wójt nie ma innego pomysłu 
na rozwiązanie tej sprawy to Radny Kurowski składa oficjalny wniosek w tej sprawie. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - powiedział, że zna tę sprawę, ale brakuje 
tutaj oficjalnych dokumentów, bo są tylko same deklaracje i nie ma żadnej gwarancji, 
że Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona ten chodnik. Wójt dodał, że przyjmuje ten wniosek 
1 można ustalić, że jeśli Drogi Wojewódzkie nie będą chciały podpisać porozumienia 
w tej sprawie to środki przejdą w nadwyżkę budżetową, a jeśli będzie podpisane 
porozumienie to chodnik zostanie wykonany. Wójt przypomniał historię powstawania 
chodnika przy drodze wojewódzkiej w Hucie Mińskiej. 
Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - zapytał, jaki jest powód zwiększenia środków 
na termomodemizację szkoły w Janowie o 262 000 zł i jak ma się to do innych szkół, 
w których była termomodemizacja. Zapytał też z czego wynika tak wysoka opłata 
za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szkół i czy na etapie projektu Wójt o tym nie 
wiedział. Powiedział również, że na poprzedniej Komisji Budżetowej składał wniosek 
o dofinansowanie poz. 11 dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w dziale wydatki majątkowe i na dzisiaj też nie jest to przygotowane, więc pyta, czy jest 
to jakaś niezręczność, czy inne okoliczności. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - powiedział, że Gmina realizuje dwa duże 
projekty dotyczące szkół. Termomodemizacja budynków użyteczności społecznej obejmuje 
szkoły w Janowie, Hucie Mińskiej i Brzózem. Jeśli chodzi o środki na modemizację 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wentylację w szkole w Janowie 
to w poprzednim roku zwiększenia na ten cel były też w dwóch pozostałych szkołach. 
Zadanie to nie jest objęte dofinansowaniem, więc nie można wpisać tego do wniosku. 
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ale mając już zmodernizowany budynek, podczas odbioru straż pożarna sprawdza spełnianie 
norm bezpieczeństwa, obowiązujących na chwilę obecną. Podczas wykonywania prac 
na budynku dotychczasowe oświetlenie awaryjne nie przechodzi i nie ma zgody na odbiór, 
ponieważ muszą być odpowiednie baterie o odpowiedniej jakości i lokalizacji podtrzymujące 
oświetlenie, po odcięciu zasilania zewnętrznego. Największy koszt wiąże się jednak 
z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, a bez tego nie udałoby się zdobyć 
odpowiedniej ilości pkt. Na etapie tworzenia dokumentacji projektant nie uwzględnił zmian, 
ponieważ obecnie jest wymagana określona wydajność tych urządzeń przy najgorszym stanie 
pogodowym. Ma to istotny wpływ na wykonanie robót. W związku z tym, że szkoła 
w Janowie ma dużą kubaturę to i zmiany wiążą się z większymi kosztami niż np. w mniejszej 
szkole w Brzózem. Jeśli chodzi o projekt Odnawialne Źródła Energii to zasadniczą część 
stanowią tutaj instalacje do projektu energii elektrycznej z promieni słonecznych. 
Panele fotowoltaiczne, które będą montowane w dużej ilości, np. na budynkach szkół, wiążą 
się z koniecznością dostosowania instalacji odbiorczych, które są po stronie energetyki. 
Instalacje fotowoltaiczne mogą mieć skokowe zaniki napięcia i PGE Dystrybucja musi 
dostosować do tego swoje instalacje, ale niestety to również nie jest dla Gminy koszt, który 
można dopisać do wniosku o dofinansowanie. PGE Dystrybucja przedstawiła jasne warunki 
i jeśli Gmina chce, żeby nadmiar energii był odbierany to musi pokryć te koszty. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - powiedział, że pozyskaną subwencję 
oświatową przekazuje się na różne wydatki w tym sprawy inwestycyjne dotyczące szkół. 
Jest też zmiana dotycząca wykonania kanalizacji w Nowych Osinach, która jest niezbędna 
do podpisania umowy z wykonawcą. Zaproponowano tylko takie zmiany, bo na chwilę 
obecną są środki, które na to pozwalają. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że przypomni słowa 
Przewodniczącej Rady, że jak będzie trzeba to Rada dołoży, więc nie zabrano bezpowrotnie. 
Następnie w sprawie kanalizacji w Nowych Osinach powiedział, że z informacji 
od Wicewójta wiadomo, że zmieniano zakres robót dla wykonawcy, wstępna oferta była 
za ok. 1 min zł. Radny Czajkowski zapytał, czy nie dotknie to mieszkańców i czy wszystkie 
odcinki zostaną wykonane. W sprawie szkoły w Brzózem zapytał, czy roboty dotyczą 
tzw. schodów styropianowych, za które Gmina pozwała wykonawcę i są procesy sądowe. 
W sprawie budowy przegrody w szkole w Starej Niedziałce przypomniał, że podczas budowy 
boiska Orlik już raz ten korytarz był przegrodzony i pytaniem jest, gdzie powstanie kolejna 
przegroda - Wicewójt z miejsca odpowiedział, że przegroda będzie w tym samym miejscu, 
co wcześniejsza przegroda. Pan Czajkowski powiedział również, że opiekun świetlicy 
w Barczącej nie pojawiał się, ale pojawiała się jego żona, ale to on miał umowę z Gminą 
i miał 20% bonus, który został wycięty z umowy. Pan Czajkowski zapytał, czy opiekun 
dał się przereformować i pojawia się w świetlicy, czy nadal ma się przekazywać środki 
finansowe dla niego, a on będzie działał na innych zasadach. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - w sprawie organizacji w Mariance 
Błękitnego Biegu zapytał, czy Wójtowie pamiętają jaką kwotę w poprzednim roku przekazała 
Gmina na dofinansowanie tego biegu i czy była ona wystarczająca. Zapytał też, czy ta kwota 
była wnioskowana przez Panią Dyrektor, czy została sama przydzielona przez Gminę -
Wójt odpowiedział, że Pan Radny Rokita przedstawiał tę sprawę na Komisjach i ma wszelkie 
informacje, więc może je udzielić bezpośrednio. 
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Pan Krzysztof KOWALCZYK Radny Rady Gminy - powiedział, że w zaprezentowanych 
zmianach w budżecie nie ma nic co dotyczyłoby bieżącego utrzymania dróg. Wielokrotnie 
zgłaszane były potrzeby drogowe, natomiast on chciałby zaapelować o wysypanie poboczy. 
W ubiegłym roku zostały wykonane asfalty w Starej Niedziałce i np. na ul. Zielonej asfalt 
ma szerokość 3,6 metra, więc samochody nie mają jak się minąć, a pobocza są dużo niżej 
od asfaltu. Były też kładzione nowe asfalty po 3-3,5 metra, a na ul. Długiej i ul. Jasnej 
jest wykonana studzienka w połowie w asfalcie, a w połowie na poboczu. Część, która jest 
w asfalcie jest na płasko, natomiast część na poboczu jest 8 cm ponad poziom pobocza 
i samochody nie mają jak się minąć w tym miejscu i wjeżdżają na studzienki. Może 
to spowodować niebezpieczne sytuacje. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - powiedział, że Radny 
Kowalczyk poruszył bardzo ważny temat, bo są porobione ładne asfalty, może nie wszędzie, 
gdzie jest to potrzebne, natomiast jest rażący brak podsypek np. w Janowie, gdzie brakuje 
25 cm i zjeżdżając tam na pobocze można urwać zawieszenie. Powiedział również, że drogi 
to poważna sprawa i nie wie jak dokładnie jest z tłuczniem, ale wnosi żeby nawet pożyczyć, 
ale ratować drogi. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - zapytał o ul. Kolejową i załatanie dziur. 
W tej sprawie wszyscy mówią co innego. Mieszkańcy dowiedzieli się u gminnego drogowca, 
że droga będzie poprawiana, gdy Gmina wygra w sądzie sprawę, bo już ma osobę, 
która zniszczyła tę drogę, druga wersja jest taka, że droga będzie robiona po wykonaniu 
kanalizacji, natomiast trzecia wersja jest od mieszkańców, którym Sołtys opowiadał, że Wójt 
nie ma pieniędzy. W związku z tym Pan Rokita zapytał, czy można liczyć na załatanie dziur 
i dodał, że ostatnio nie było zrobionej łaty, ale zasypano największą dziurę przy przystanku 
piaskiem. 
Wójt - odpowiedział, że jeśli chodzi o pytania Radnego Czajkowskiego o zakres wykonania 
kanalizacji to pozostaje on bez zmian. W sprawie wypowiedzi Radnego Kowalczyka 
powiedział, że nie ma już praktycznie środków na dowózkę i typowe bieżące utrzymanie 
dróg, ale jest pozycja w budżecie dotycząca poprawy poboczy i chodzi tu głównie nie o brak 
środków, ale o brak pracowników do wykonania prac na poboczach. Jest wiele zadań, 
a pracownikom też należy się urlop, czy zwolnienie lekarskie. Wystające studzienki będą 
sukcesywnie poprawiane. Odwołując się do wypowiedzi jednego z przedmówców, że Rada 
da. Wójt odpowiedział, że w tej chwili Rada może dać zgodę na zaciągnięcie kredytu przez 
Wójta, bo innej opcji nie ma, a podczas uchwalania budżetu radni mówili, że Wójt za bardzo 
zadłuża Gminę. Jeśli chodzi o wniosek Radnego Nowaka, dotyczący zwiększenia pozycji 
na zwroty dla mieszkańców za rozbudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wójt, 
w chwili uchwalania budżetu, miał pełną świadomość, że potrzeba minimum 200 tys. zł 
i wiedział, że jest ok. 90 tys. zł zobowiązań z roku 2017 r. Te środki wystarczyłyby może 
do października w realizacji bieżącej, ale radni podjęli decyzję o zmniejszeniu tej pozycji 
i pozostało w niej 100 tys. zł, które zostało już rozliczone i wypłacone. Teraz w tej pozycji 
nie ma już środków. Wobec tego należy albo wziąć kredyt, albo zaczekać na dodatkowe 
dochody, które zapewne pojawią się i na sesji czerwcowej zwiększyć tę pozycję. 
Wójt przypomniał, że jest potrzeba zwiększenia środków w pozycji bieżące utrzymanie dróg 
i taka sama sytuacja może być w innych pozycjach, w których wcześniej zmniejszono środki. 
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Radny Czajkowski - powiedział, że przerabiano już ten temat i na ul. Wierzbową 
i ul. Ogrodową na sesji budżetowej580 tys. zł było z kredytu i był to wniosek. 
Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że wszystkim zebranym należy się 
sprostowanie, bo składając ten wniosek na Komisji Budżetowej Radny Nowak wspomniał 
0 kredycie, więc Wójt miał wolną rękę i mógł przygotować 120 tys. zł na tę sesję z kredytów. 
Wójt - odpowiedział, że radni mogą dzisiaj podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu na ten cel. 
Radny Nowak - odpowiedział, że przy projekcie budżetu Wójt nie szczędził milionów, 
ale gdy radni coś wykreślili to teraz własnymi rękoma Wójt nie chce nic zrobić i składa 
to na radnych. Pan Nowak dodał, że oczywiście składa formalny wniosek o 150 tys. zł 
z kredytu na poz. nr 11, czyli na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie. 
Pan Nowak powiedział również, że radni podczas uchwalania budżetu nie wiedzieli, 
że Wójt ma prawie 100 tys. zł zobowiązań z roku 2017, bo wówczas na pewno nie byłoby 
to wykreślone. 
Wicewójt - zwrócił natomiast uwagę na to, ile razy ta pozycja była zwiększana w ciągu 
poprzedniego roku. 
Radny Nowak - powiedział, że 100 tys. zł zostało wydatkowane na inwestycje 
z poprzedniego roku, ale tym, kto „rozdaje karty" tutaj jest Wójt i trzeba powiedzieć jasno, 
że czarowanie mieszkańców Gminy, że winni są radni to nie do końca jest prawdą. 
Są instrumenty i sposoby, żeby na przyszły rok np. zwiększyć o 30% budżet w tej pozycji 
w porównaniu do tego, co było wykonane w roku poprzednim. Radni do tej pory byli 
elastyczni i to, że środki zostały wykreślone to nic nie znaczy. Poza tym podczas Komisji 
Radny Nowak przyznał, że to był jego błąd, ale Wójt tak do końca nie powiedział 
wszystkiego. 
Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - powiedziała, że nie rozumie powodu, 
dla którego jest ta dyskusja. Jest w Radzie już prawie 8 lat i uczyła się tej pracy i służby 
dla społeczności, bo przyszła tutaj z biznesu i nie miała pojęcia jak pracuje się 
w samorządności. Rada Gminy jest od ustalenia budżetu i środków na poszczególne 
inwestycje, natomiast Wójt jest od realizacji tego budżetu. Wójt oczywiście przedstawił 
projekt budżetu, tak jak co roku, na podstawie wniosków składanych do Gminy i własnej 
analizy możliwości i potrzeb. Pani Kraszewska przypomniała, że było kilka komisji 
budżetowych, na których nikt nie dyskutował o tym, czy dana pozycja jest ważna, czy może 
należy jakaś pozycję zdjąć, tylko później, tuż przed uchwaleniem budżetu radni, którzy 
uważali, że będzie to dobre, zdjęli pewne pozycje, a teraz powraca się do tej dyskusji 
1 próbuje się odwrócić całą sytuację mówiąc, że jest się otwartym i można do tego powrócić. 
Pani Kraszewska zapytała, dlaczego nie zrobiono tego normalnym trybem podczas dyskusji 
nad projektem budżetu w Komisji budżetowej. Pani Kraszewska zgłosiła wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji i przejście do właściwego pkt porządku obrad. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że zaraz podda pod 
glosowanie wnioski, ale musi się odnieść do wypowiedzi Pani Radnej Kraszewskiej, 
ponieważ to z ust Przewodniczącej padły deklaracje o zwiększaniu, na wniosek Wójta, 
pozycji w budżecie w ciągu roku, aby mieć kontrole nad poszczególnymi pozycjami 
budżetowymi i ich wydatkowaniem. Jest to oczywiste i tego się trzyma. W związku z tym 
chyba każdy miał świadomość, że środków będzie za mało i trzeba będzie dokładać 
do pozycji, ale chce się nad tym panować. Powiedziała też, że Pani Kraszewska na pewno 
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przez 8 lat opanowała interpretowanie działań Wójta zawsze na plus, nigdy nie widzi, że jest 
gdzieś minus, natomiast minusy są zawsze w ich działaniu. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - powiedział, że procedura 
zamknięcia dyskusji jest taka, że po wniosku najpierw udzielane są trzy głosy, a dopiero 
potem wniosek jest poddawany pod głosowanie. Pan Gruba wysoko popiera wniosek 
Radnego Nowaka, ponieważ Gmina musi się rozwijać w sposób zrównoważony. Pan Gruba 
rozumie błąd i ludzkie upadki. Pan Nowak, gdy poczuł ból obcinania, bo obciął sam sobie 
pieniądze na inwestycje, to może zrozumie ból innych, którym obciął pieniądze np. w pozycji 
dotyczącej przebudowy dróg w Kolonii Karolina. Pan Nowak powiedział, że jest 
za zrównoważonym rozwojem Gminy, więc nawrócił się i za to należą mu się brawa. 
Pan Gruba powiedział również, że składa w związku z tym wnioski ustne, aby przywrócić 
to, co zostało obcięte biednym mieszkańcom Kolonii Karolina, czyli 400 tys. zł 
na przebudowę ul. Żwirowej, jako dotację dla Miasta i milion złotych na przebudowę ulic 
w Kolonii Karolina. 
Przewodnicząca Rady - zapytała, skąd mają być te pieniądze skoro jest to wniosek formalny 
i ma być poddany pod głosowanie. Przewodnicząca poprosiła o uzupełnienie wniosku. 
Pan Radny Gruba - powiedział, że to wszystko było ustalane i omawiane, więc składa 
wniosek, żeby to wszystko było w takiej sentencji jak wcześniej, czyli żeby Pan Nowak 
odtworzył to, co poobcinał. Wójt wie jak to było ustalone, tylko później nastąpiła katastrofa 
i Pan Nowak poturbował sam siebie. Pan Gruba dodał, że wniosek jest taki, jak w sentencji 
na początku, a co się pożyczy to się pożyczy, a reszta z własnych środków i prosi o podjęcie 
uchwały dla biednej Kolonii Karolina. 
Przewodnicząca Rady - powiedziała, że dla niej poddanie pod głosowanie takiego wniosku 
jest śmieszne i w związku z tym oddaje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady 
Gminy, czyli Panu Grubie. 
Wiceprzewodniczący Rady - powiedział, że sprawa jest jasna i jest maglowana 
od 15 listopada i wymaga przegłosowania. Powiedział również, że są zgłoszone dwa wnioski 
formalne, ale jest jeszcze możliwość zabrania dwóch głosów w dyskusji. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że ul. Żwirowa powraca 
jak bumerang. Projekt zajął 2,5 roku, ale wreszcie, prawie w końcówce ubiegłego roku, został 
sfinalizowany na plus. Nie ma jednak totalnie uregulowanej możliwości odprowadzenia wód 
napływowych z Kolonii Karolina do rowu przydrożnego, który jest w planie. Wójt wie o tym, 
natomiast spotkanie Pana Czajkowskiego z Wiceburmistrzem Mińska Mazowieckiego 
przebiegało w takim tonie, że Miasto nadal nie jest zainteresowane ul. Żwirową, więc nie ma 
z kim rozmawiać. Pan Czajkowski zapytał również, co można zrobić za 400 tys. zł skoro 
ta inwestycja ma kosztować 2,6 min zł. Powiedział też, że trzeba tutaj pójść takimi śladami 
jak na ul. Chochołowskiej, czyli część środków z Miasta, a część z Gminy. Trzeba się 
dogadać i zabezpieczyć środki. Po rozmowie z Wiceburmistrzem Pan Czajkowski uważa, 
że priorytetem u Wiceburmistrza jest ul. Arynowska. Pan Czajkowski czuje ból mieszkańców 
ul. Żwirowej, ale za 400 tys. zł można tam jedynie założyć kawałek rury, a mieszkańcy 
Kolonii Karoliny nadal po opadach tkwiliby w takim stanie jaki jest obecnie. Trzeba dogadać 
się z Miastem, bo dopóki priorytetem będzie u nich ul. Arynowska, a na ul. Żwirowej być 
może jedynie będą mchy finansowe, żeby projekt nie stracił ważności, to mamy czas 
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do składania wniosków. Pan Czajkowski wywnioskował również, że o dziwo jest jedynym 
radnym, który składał do budżetu Miasta wnioski w sprawie ul. Żwirowej. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pani Radnej 
Kraszewskiej o zamknięcie dyskusji w tym pkt obrad. 
Za wnioskiem było 14 Radnych. 
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący stwierdził, że zamyka dyskusję. 
Pan Tomasz KUROWSKI Radny Rady Gminy - powtórzył, że zawnioskował 
o przesunięcie 5 tys. zł na wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Hucie Mińskiej. Środki maja pochodzić z budżetu Klubu Sportowego „Tygrys" 
Huta Mińska przeznaczonego na bieżące wydatki. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Tomasz 
Kurowskiego. 
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych. 
Za wnioskiem było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się 1 Radny. 
Wniosek został przyjęty. 

Następnie wywiązała się dyskusja na sali. 

Pan Przemysław WOJDA Radny Rady Gminy - powiedział, że wnosi o zarządzenie 
przerwy, bo to co się w ostatnim czasie wydarzyło jest żenujące i ma odczucie, 
że się kompromitujemy. Po oddaniu przez Przewodniczącą prowadzenia obrad 
Wiceprzewodniczącemu stracona całkowicie została kontrola nad tym, co się dzieje. 

Wiceprzewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 

Przewodnicząca Rady Gminy przejęła prowadzenie obrad od Wiceprzewodniczącego Rady, 
następnie poprosiła Wójta o zabranie głosu w sprawie wniosku zgłoszonego przez Radnego 
Nowaka. 
Wójt - powiedział, że powtórzy to, co już mówił, czyli, że na dzień dzisiejszy 
ma przygotowane środki, które są zabezpieczone w budżecie, natomiast wszystkie pozostałe 
środki to pieniądze wirtualne, czyli zadłużenie Gminy. Dotyczy to zarówno tego, co mówił 
Radny Nowak jak i Radny Gruba. Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma jego zgody 
na zadłużanie Gminy, ponieważ bardzo możliwym jest, że mogą pojawić się w budżecie 
dodatkowe dochody i przed sesją w czerwcu być może będzie można je pokazać w budżecie, 
więc nie ma sensu dzisiaj na szybko podejmować decyzji w sprawie jednej pozycji, 
a pozostawić inne bez zmian. Nie ma sensu w tej sytuacji brać kredytu np. na 100 tys. zł, 
jeśli pojawią się środki w czerwcu w budżecie. Wójt powtórzył, że nie ma jego zgody 
na zaciąganie kredytu i pożyczek w dniu dzisiejszym. 
Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że w związku z tym wycofuje swój 
wniosek, bo to Wójt rozdaje karty i dżentelmeńskie słowo Wójta jest być może ważniejsze 
od głosowania radnych. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - poprosił o konkretną odpowiedź na pytania, 
które zadawał w sprawie ul. Kolejowej w Targówce. 
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Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - powiedział, że nie potrafi skomentować 
rzekomych informacji od gminnego pracownika, ponieważ w ostatnim czasie nie rozmawiał 
z nim o tej sprawie i nie wie jak zakończyło się śledztwo policji. Koszt naprawy był 
podawany jakiś czas temu na sesji i był ona dość duży. W związku z tym wójtowie noszą się 
z zamiarem uporządkowania wszystkich spraw drogowych na sesji 21 czerwca, natomiast 
Wicewójt pochyli się jeszcze raz nad sprawą przyspieszenia naprawy ul. Kolejowej w ramach 
posiadanych środków budżetowych. Generalnie pracownik drogowy musi uważać 
ze środkami, bo wyczerpano limit z umowy na dostawy kruszywa i Pani Skarbnik 
przygotowuje teraz analizę, czy są jakieś pozycje, z których możemy zwiększyć ten limit 
0 20%, bo każdy nowy przetarg to ryzyko wyższych cen, a wykonawcy współpracujący 
z Gminą mówią, że ceny w kopalniach są już wyższe niż te, po których Gmina zawarła 
umowę. Wicewójt przypomniał, że podczas dyskusji o naprawach dróg Przewodniczący 
Komisji Budżetowej mówił też o drogach będących przedłużeniem ul. Langiewicza 
1 ul. Stankowizna w stronę Gliniaku. Jeżeli traktowałoby się to jako całość to potrzebne środki 
są znacznie większe, bo trzeba tam wykonywać łatanie masą na gorąco przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu. Mniejsze ubytki łata się przy pomocy kruszywa i masy na zimno, 
ale przy większych powierzchniach to się nie sprawdza. Wicewójt powiedział, 
że profesjonalna robota musi więcej kosztować i dlatego, żeby zminimalizować koszty, 
należałoby od razu zamówić większy zakres prac, a niejedną ulicę. Wicewójt poinformował, 
na których drogach jest już bardzo zła sytuacja. W związku z tym proponuje przekazać 
mieszkańcom, że to co będzie zrobione na ul. Kolejowej będzie po sesji czerwcowej. 
Przewodnicząca Rady Gminy podsumowała, że wobec braku zgody Wójta na zwiększenie 
deficytu wniosek Radnego Nowaka i Radnego Gruby przepadają. Głosowany będzie projekt 
uchwały ze zmianą Radnego Kurowskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
ze zmianą 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 15 Radnych, nikt nic był przeciw, nikt nic wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta Jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLVI/338/18 stanowi załącznik do mniejszego protokołu. 

Punk 4. 
Uchwala w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę 

Nr XVIII/262/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2004 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi 
Cielechowizna, Chochół, Huta Mińska, Marianka, Tartak, Prusy oraz Gliniak 

w Gminie Mińsk Mazowiecki 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XL VI/339/J8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa 
na rzecz Gminy Mińsk Mazowiecki 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLVI/340/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
nadzwyczajnej XLVI sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 
28 maja 2018 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

Punk 5. 

Punkt 6. 
Zamknięcie obrad 

PRZEWODNICZĄCY 
RADYj&MIiyl 
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