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PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki 

w dniu 30 lipca 2018 r. 



Protokół Nr XLVIII/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 30 lipca 2018 r. 

Nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 
odbyła się w dniu 30 lipca 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 Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzyła obrady 
nadzwyczajnej XLVIII sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła 
prawomocność obrad. 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Pana Stefana Czajkowskiego 
> Panią Urszulę Grażynę Kraszewską 

Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad nadzwyczajnej 
XLVIII 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 11 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad było 11 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2018 - 2026 
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy 

6. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
7. Zamknięcie obrad 

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

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - poinformowała, że projekt uchwały 
zakłada, że wysokość dochodów ulega zwiększeniu o 823 742 zł w wyniku wprowadzenia 
w budżecie następujących zmian: w Dziale - Transport i łączność zwiększa się plan 
dochodów o 800 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. Ewid. Nr 203/1, 203/4, 204,1, 
205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 
224/1, 224/2,224/3,246/1, 246/5,247/1, 247/8,248/3, 304/4, 306/3,1364/8,1456/3 ul. Leśna 
w miejscowości Stojadła na odcinku od km 0+000 do km 0+323 oraz od km 0+370 
do km 0+860 o łącznej długości 0,813 km". W Dziale Gospodarka mieszkaniowa zy^ększa 
się plan dochodów o 23 742 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie remontu budynku OSP w Janowie. Wysokość wydatków ulega 
zwiększeniu o 3 913 742 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: 
w Dziale - Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o 3 840 000 zł z przeznaczeniem 
na następujące zadania: 1/ „Przebudowa drogi gminnej dz. Ewid. Nr 203/1, 203/4, 204,1, 
205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 
224/1,224/2,224/3, 246/1,246/5,247/1,247/8,248/3, 304/4, 306/3,1364/8,1456/3 ul. Leśna 
w miejscowości Stojadła na odcinku od km 0+000 do km 0+323 oraz od km 0+370 
do km 0+860 o łącznej długości 0,813 km" - 1 800 000 zł, 21 „Przebudowa ul. Huberta 
w Karolinie" - 100 000 zł, 3/ „Przebudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce" - 800 000 zł, 
4/ „Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych 
Osinach" - 1 140 000 zł. W Dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
zwiększa się plan wydatków o 23 742 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP 
w Janowie, polegający na remoncie bramy garażowej oraz instalacji elektrycznej strażnicy. 
W Dziale - Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o 50 000 zł z przeznaczeniem 
na przebudowę parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej 
w Stojadłach. Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości 
3 913 742 zł, planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł: - dochody z dotacji 
celowych - 823 742 zł, - kredyty bankowe - 3 090 000 zł. 
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Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - poinformował, że zmiany w budżecie 
wynikają z rozstrzygniętych przetargów. Jest drogo i w związku z tym trzeba podjąć 
przedstawiony projekt uchwały, jeśli chce się realizować te zadania. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy jest pewność, 
że zaproponowane zwiększenia wystarczą i po przyjęciu uchwały rozpocznie się realizacja 
zadań. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - potwierdził, że oczekuje się tylko na decyzję. 
Pracownicy działu inwestycyjnego oczekują na „zielone światło". Przypomniał również, 
że na ul. Św. Józefa jest dofinansowanie, natomiast na ul. Leśną udało się uzyskać 
pozwolenie na budowę. W dniu jutrzejszym będzie natomiast otwarcie przetargu 
na ul. Natolin i ul. Św. Józefa, ale kwoty które chce się zabezpieczyć są ustalone na podstawie 
dobrego rozeznania z poprzednich przetargów. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy są jeszcze pytania 
do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta Jednogłośnie* 
Uchwała Nr XL VIII/349/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punk 4. 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2026 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta Jednogłośnie, 
Uchwała Nr XLVIII/350/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punk 5. 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod glosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLVIII/35l/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 6. 
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Jolanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy ~ poinformowała, że zazwyczaj taką 
uchwałę podejmuje się raz w trakcie kadencji, natomiast w związku ze zmianą rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 
2018 r. zmieniła się sytuacja prawna. Nie ulega zmianie to, że ustalenie wynagrodzenia 
dla Wójta to kompetencja Rady Gminy, natomiast zmiana dotyczy widełek, 
czyli maksymalnej i minimalnej wysokości składowych wynagrodzenia. Założeniem 
powstania tego przepisu było to, żeby o ok. 20% ograniczyć wynagrodzenia wójtów 
i burmistrzów. Jeśli chodzi o naszą Gminę to wynagrodzenie dla Wójta uchwalone w grudniu 
2014 r. już wówczas nie było uchwalone w maksymalnych wysokościach w wynagrodzeniu 
zasadniczym i dodatku specjalnym, który jest od 20% do 40%, a w przypadku naszej Gminy 
jest na poziomie 30% wynagrodzenia zasadniczego. Po przeliczeniu wszystkich składowych 
wynagrodzenie Wójta przekracza o 100 zł widełki ustalone nowymi przepisami. Rady gmin 
różnie podchodzą do sprawy wynagrodzeń wójtów i bardzo wiele rad w ogóle nie 
podejmowało uchwał w tej sprawie, bo ustawa daje wyłączną kompetencję radzie gminy 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Były gminy, które na nowo podjęły uchwały, 
ale w takiej samej treści jak poprzednio. Jeśli nie ma przekroczenia widełek to rady gmin 
w ogóle nie musiały zmieniać uchwały. Radcy prawni różnie podchodzą do tej sprawy i jest 
wiele opinii prawnych, również sprzecznych ze sobą. Nie ma też jednolitego stanowiska 
od wojewodów, a regionalne izby obrachunkowe w ogóle nie chcą zajmować się tą sprawą. 
Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że nie było czasu na zapoznanie się 
z materiałami i poprosił o dostosowanie się do przepisów przyjętych przez sejm i zgodnie 
z zamysłem nowych przepisów zmniejszyć wynagrodzenie Wójta o 20%, bo taki był cel 
nowego rozporządzenia. Powiedział również, że poza wynagrodzeniem zasadniczym 
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pozostałe składniki wynagrodzenia powinny zostać na takim samym poziomie, natomiast 
wynagrodzenie zasadnicze należy dostosować do rozporządzenia. 
Pani Jolanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - powiedziała, że intencją ustawodawcy 
nie było obniżenie wszystkim wójtom i burmistrzom wynagrodzenia o 20%. Chodziło o to, 
że wynagrodzenia w wielu samorządach są ustalone w maksymalnych wysokościach i są one 
za duże i taka była intencja rządu. Pani Sekretarz przytoczyła też wypowiedź Wiceministra 
Pracy Pana Stanisława Szweda - nie chodzi o automatyczne obniżenie wynagrodzenia 
wszystkich wójtów i burmistrzów o 20%, ale o to, żeby nie zarabiali maksymalnych stawek, 
które były do tej pory ustalone. Pani Sekretarz poinformowała, że dodatek specjalny 
w projekcie uchwały wynosi 2100 zł, natomiast w uchwale z 2014 r. wynosił 1900 zł, 
ale wówczas w Gminie nie było ponad 15 tys. mieszkańców, natomiast obecnie już jest 
i Gmina łapie się do większej kwoty. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy jest to dodatek 2100 zł, czy do 2100 zł -
Pani Sekretarz poinformowała, że do 2100 zł. 
Pan Radny Nowak powiedział, że według niego trzeba się dokładniej przyjrzeć uchwale 
i składnikom wynagrodzenia, ponieważ jedno się obniża, natomiast podwyższa się inne 
składniki. 
Pani Sekretarz poinformowała, że jeśli chodzi o wynagrodzenie brutto Wójta 
to w porównaniu do obecnego wynagrodzenia projekt uchwały zakłada obniżenie o 100 zł. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - powiedział, że zgodnie z przepisami ustalanie 
sobie wynagrodzenia to nie kompetencja Wójta tylko Rady Gminy. W związku z tym to Rada 
powinna przygotować projekt uchwały i go przedyskutować na spokojnie na Komisjach. Rada 
miała na to ponad miesiąc, ale nie podjęła się tego i nie pojawiła się żadna propozycja. 
W związku z tym w ostatniej chwili Wójt sam zaproponował projekt uchwały, żeby nie było 
próżni i teraz można o tym dyskutować. 
Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - powiedziała, że osobiście jest zła 
na ustawodawców, bo grzebią w naszych rzeczach nie pytając nas w ogóle o zdanie, a dobrze 
by było gdyby była jakaś konsultacja z radami gmin w sprawie wynagrodzeń dla wójtów 
i burmistrzów. Pani Kraszewska zaapelowała o nietracenie energii na tę sprawę. Powiedziała 
też, że nie słyszała na żadnej komisji, ani w kuluarach, że wynagrodzenie Wójta powinno 
zostać obniżone. Kilka lat temu podjęto uchwałę w tej sprawie i teraz należy podjąć decyzję, 
ponieważ nie warto tracić czasu i energii na to, bo czekają nas większe sprawy i zadania. 
Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że dziwi się Radnej Kraszewskiej, 
bo przedstawiła to tak jakby Wójt miał bardzo ciężką pracę. Powiedział również, że wójtowie 
mają doświadczenie w inwestycjach, więc mogą zatrudnić się jako inspektorzy nadzoru, 
bo wówczas zobaczą co to jest za odpowiedzialność i za robota. Powiedział też, że dobrze, 
że trafił się rząd, który zaczął o tym myśleć, bo drabinka podwyżek nigdy by się nie 
skończyła. Uważa również, że jeśli ustawodawca wydał taką ustawę to Rada Gminy nie 
powinna „maczać w tym palców". Pan Nowak ma wrażenie, że wójtowie czekali tylko na to, 
żeby radni nie zajęli się tą sprawą, a tak prawdę mówiąc nie mają oni nawet czasu 
na zajmowanie się tym, natomiast do wójtów przyszło rozporządzenie z ministerstwa 
i zapytał, czy radni zostali z tym zapoznani. Zwrócił też uwagę na odpowiedzialność radnych. 
Pan Nowak byłby za odrzuceniem tego projektu uchwały, bo inaczej będzie to wzięcie 
na siebie odpowiedzialności przez radnych. 
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Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - powiedziała, że dla księgowości wiążąca 
jest uchwała Rady Gminy z grudnia 2014 r. i do tej pory na jej podstawie odbywało się 
wypłacanie wynagrodzenia Wójtowi. Zgodnie z tym, co mówiła Pani Sekretarz ustalenie 
wynagrodzenia Wójta to wyłączna kompetencja Rady Gminy i jeśli projekt uchwały nie 
zostanie podjęty to wynagrodzenie będzie wypłacane tak jak do tej pory. Rozporządzenie 
Ministra daje Radzie Gminy możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójtowi, 
natomiast podstawą wypłaty wynagrodzenia jest tylko uchwała Rady Gminy i pracownik 
nie ma prawa i uprawnienia do ustalenia wynagrodzenia. Jeśli uchwała będzie niezgodna 
z prawem to Wojewoda może w trybie nadzoru upomnieć Radę Gminy, ale księgowość sama 
nie może ustalać wynagrodzenia. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - powiedział, że w tej 
sprawie najgorszy byłby grzech zaniechania, czyli nie podjęcie tematu. Radny Nowak jest 
zdziwiony, że porusza się tę sprawę, a cała Polska huczała o tym. Wójt przypomniał, że radni 
mają inicjatywę uchwałodawczą i mogą zobligować Wójta do opracowania projektu uchwały. 
Przypomniał też, że przedstawiono projekt uchwały i radni mogą wprowadzać zmiany. 
Zwrócił też uwagę na skalę problemu, bo prawie bez dyskusji podejmuje się uchwałę 
na 3 min zł, a tutaj dyskutuje się o kilkuset złotych przy 3-4 wypłatach do końca kadencji. 
Wójt przypomniał, że w poprzedniej kadencji pracował za praktycznie najniższe 
wynagrodzenie w powiecie i nie skarżył się na to, natomiast w tej kadencji ma średnie 
wynagrodzenie w powiecie. Powiedział również, że składa oświadczenia majątkowe i jego 
wynagrodzenie to sprawa jawna. Potwierdził też, że rady gmin różnie podchodziły do tej 
sprawy. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że zgadza się z tym, 
że wynagrodzenie Wójta jest i tak niskie w stosunku do ryzyka jakie niesie za sobą 
to stanowisko. W sprawie tego, że to rada gminy powinna przygotować projekt uchwały 
powiedziała, że podczas spotkań nawet na korytarzu Wójt mówił, że przekracza tylko 
0 100 zł, ale po zapoznaniu się z projektem uchwały widać, że do tej pory wynagrodzenie 
zasadnicze Wójta było w wysokości 5500 zł, natomiast teraz widełki są od 3600 zł 
do 4800 zł, więc trzeba obniżyć, ale nie powiedziano, że w innych składnikach chce się 
podwyższyć wynagrodzenie. Pani Bąk dodała, że brakuje jej normalnej rozmowy 
jak człowiek z człowiekiem. Jest natomiast zwoływana na szybko Komisja Budżetu, 
ale nie ma Wójta i Pani Sekretarz musi odpowiadać na pytania radnych. Przewodnicząca 
powiedziała również, że brakuje jej współpracy, bo żaden radny nie ma etatu w Gminie 
1 nie szuka nowych rozporządzeń przez 8 godzin. 
Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że ministerstwo zawnioskowało 
0 obniżenie pensji samorządowcom, ale Wójt w swoim projekcie uchwały podniósł pochodne 
wynagrodzenia. Następnie Pan Nowak złożył wniosek o zmianę w zaprezentowanym 
projekcie uchwały polegającą na ustaleniu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4800 zł, 
dodatku funkcyjnego w wysokości niezmienionej do tego, co jest obecnie, czyli 1900 zł, 
a także wnosi, aby pozostawić dodatek specjalny w wysokości 30% pensji zasadniczej. 
Powiedział również, że instancja wyższa zawnioskowała o zmianę uchwały i zapytał w jakiej 
wysokości będzie wynagrodzenie brutto Wójta według jego propozycji. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - poprosił o zamknięcie dyskusji 
1 zarządzenie głosowania. 
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Pan Przemysław WOJDA Radny Rady Gminy - powiedział, że jest za głosowaniem 
zaprezentowanego przez Wójta projektu uchwały, tym bardziej, że za 3 miesiące będzie nowy 
Wójt i nowa Rada Gminy i znowu trzeba będzie ustalać wynagrodzenie. 
Pan Radny Jerzy Nowak - powiedział, że zaprezentowany projekt uchwały wpisuje się 
w wrzeszczący tłum, który często stoi na ulicach i z tym mu się to kojarzy. Odnosząc się 
do Radnego Wojdy powiedział, że nie chodzi o 3 miesiące, ale o fakt i pokazanie, po której 
stronie się stoi. 
Pan Władysław CELIŃSKI Sołtys Grębiszewa - powiedział, że radni mogą wszystko 
i Radny Gałązka dał dobrą propozycję. Powiedział też, że Wójt ma nielimitowany czas pracy 
1 cały czas jest na służbie. Poprosił też, żeby Radny Nowak był rozsądny. 
Przewodnicząca Rady zarządziła lOminutową przerwę. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Radnego Nowaka 
0 wprowadzenie zmian w projekcie uchwały polegających na ustaleniu wynagrodzenia 
zasadniczego w wysokości 4 800 zł, dodatku funkcyjnego w kwocie 1 900 zł, dodatku 
specjalnego w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę 20% 
wynagrodzenia zasadniczego, co daje łącznie wynagrodzenie w wysokości 9 670 zł. 
Radny Nowak powiedział, że podtrzymuje swój wniosek i mieści się on w założeniach 
rozporządzenia. Wynagrodzenie zasadnicze jest w maksymalnej wysokości. 
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia zaprezentowanego 
wniosku. 
W głosowaniu udział wzięło 11 Radnych. 
Za wnioskiem było 7 Radnych, przeciw było 2 Radnych, od głosu wstrzymało się 
2 Radnych. 
Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
wraz z przyjętą zmianą 

W głosowaniu udział wzięło 11 Radnych. 
Za wnioskiem było 8 Radnych, przeciw było 2 Radnych, od głosu wstrzymał się 
1 Radny. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLVIII/352/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
nadzwyczajnej XLVIII sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 
30 lipca 2018 r. 

Punkt 7. 
Zamknięcie obrad 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 
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