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Protokół NrXLIX/2018 

z sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 23 sierpnia 2018 r. 

X L I X sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu 
23 sierpnia 2018 r., w godzinach 10^ - 13^ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 
Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. 

W sesji uczestniczyli Radni Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, Sołtysi 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, przedstawiciel PGE Dystrybucja, przedstawiciele lokalnych mediów oraz 
inne zainteresowane osoby. 

Punkt 1. 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzyła obrady 
X L I X sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła prawomocność obrad. 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Pana Krzysztofa Kowalczyka 

> Panią Urszulę Kraszewską 

Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad X L I X sesji Rady 
Gminy i zapytała, czy są uwagi lub wnioski. 
Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - zawnioskował o przesunięcie pkt 14. 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 21 czerwca 2018 r. w zwyczajowe 
miejsce, czyli po przyjęciu protokołów. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że ostatnio zebrała głosy 
mówiące o tym, że sprawozdanie Wójta bardzo przeciąga się w czasie i goście, 
którzy przychodzą na sesję czekają na interpelacje bardzo długo, ostatnio ok. godzinę. 
Powiedziała również, że w innych gminach sprawozdania wójtów też są pod koniec sesji. 
Poza tym wiele osób nie czeka do głosowania uchwał i wychodzi w czasie przerwy, a potem 
są pytania i wątpliwości. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - powiedział, że zwyczaj sprawozdania 
na początku sesji był od 28 lat i dopiero pod koniec tej kadencji pojawia się jakaś nowa 
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propozycja, którą jest zdziwiony. Powiedział też, że w swoim sprawozdaniu mówi o wielu 
rzeczach, które się dzieją w Gminie i gdy zaburzy się ten porządek to będą pytania 
o te sprawy, na które mógłby odpowiedzieć w sprawozdaniu. Wójt popiera wniosek radnej 
Kraszewskiej i wnosi o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie podziału Gminy 
Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, jako pkt 6 i uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, jako pkt 7. 
W ramach uzasadnienia Wójt poinformował, że Komisarz Wyborczy wezwał Radę Gminy 
do podziału Gminy na stałe obwody głosowania i z tego względu pojawił się projekt uchwały 
w tej sprawie, który zakłada dostosowanie siedzib obwodowych komisji wyborczych 
do nowych okręgów wyborczych. Jeśli zaś chodzi o drugi projekt uchwały to Najwyższa Izba 
Kontroli prowadzi w Urzędzie Gminy kontrolę inicjatyw lokalnych i są pewne zalecenia, 
dotyczące zmiany uchwały w tej sprawie, które należy wdrożyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że w imieniu Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 
nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych w miejscowości 
Targówka, obecnie jako pkt. 14. Uzasadniając wniosek poinformowała, że sprawa była 
dyskutowana na Komisji i podjęto decyzję, aby powrócić do niej na sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad zgłoszonego przez Radną Kraszewską. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad 

W glosowaniu wzięło udział 10 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 2 Radnych, przeciw było 8 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek został odrzucony. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła glosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad zgłoszonego przez Wójta. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad 

W glosowaniu wzięło udział 10 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad zgłoszonego w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Inwestycji. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad 

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 10 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 losowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad 
ze zmianami 

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 10 Radnych, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Uchwalony porządek obrad sesii: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Przyjęcie protokołów z X L V i X L V I sesji Rady Gminy 
4. Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
6. Uchwała w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
7. Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
8. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. 
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 
10. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2018-2026 
11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w roku 2018 
12. Uchwała w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem 
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13. Uchwała w sprawie zmiany uchw^y w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki 

14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
15. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka 
16. Uchw^a w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Targówka 
17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 21 czerwca 2018 r. 
18. Wolne wnioski 
19. Zamknięcie obrad 

Punkt 3. 
Przyjęcie protokołów z X L V i XLVI 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. 

Punkt 4. 
Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - zapytał, kiedy rozpoczną się 
roboty drogowe w Kolonii Karolina. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - przedstawił informację dotyczącą nowego 
podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze. Powiedział również, że została 
złożona skarga do sądu na nowy podział Gminy na okręgi wyborcze, ale skarga nie zostda 
uwzględniona. Zwrócił też uwagę na duże rozbieżności w liczebności nowych okręgów 
wyborczych. Radny Gałązka rozmawiał z przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej 
i Komisarzem Wyborczym, ale nic to nie dało. Pan Gałązka podziękował wszystkim, 
którzy zaangażowali się w tę sprawę i zaprotestowali przeciwko takiemu podziałowi Gminy 
na okręgi wyborcze. Powiedział również, że w tygodniku Nowy Dzwon opisał całą sprawę 
i postawę niektórych osób, ponieważ wobec frustracji mieszkańców nie można stać obojętnie 
i nic nie robić. Poprosił też sołtysów o zmotywowanie mieszkańców do pójścia na wybory, 
ponieważ dla niektórych miejscowości są zmienione siedziby obwodowych komisji 
wyborczych. 

Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - popiera Radnego Gałązki co do zmian 
w okręgach wyborczych. Powiedział również, że w przyjętym budżecie jest zapisane 
54 491 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, a w grudniu był już jeden asystent rodziny 
i po wysłuchaniu Kierownika GOPS Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Wójta 
o zatrudnienie drugiego asystenta, więc powyższy zapis budżetowy został potraktowany jako 
zatrudnienie drugiego asystenta, a okazjo się, że to środki dla obecnego asystenta. Potrzebne 
jest jednak zatrudnienie drugiego asystenta i pytaniem jest jak wybrnąć z tej sytuacji. 
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Pan Przemysław WOJDA Radny Rady Gminy - zapytał o nowe informacje dotyczące 
pożaru w Maliszewie. Powiedział również, że Radny Gałązka wykonał kawał dobrej roboty 
i szkoda, że nie udało się pozostawić okręgów wyborczych w takim kształcie jak dotychczas. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - zapytał, jaka była rola Wójta w zmianie 
okręgów wyborczych, bo to chyba najbardziej interesuje mieszkańców, a nie rola Komisarza 
Wyborczego, który jest chyba pionkiem w tej sprawie. Zapytał też dlaczego zmienia się coś 
co od lat dobrze funkcjonowało, a mieszkańcy mieli blisko swój okręg wyborczy. Powiedział 
też, że trzeba było jechać do Komisarza Wyborczego i zgłaszać zmiany do okręgów 
wyborczych tylko po to, żeby wyeliminować niewygodnego radnego. Pan Rokita nie wie, 
czy jest to dobre, ale w związku z tym, że są to tylko interpretacje to pozostawia 
to na marginesie. Następrue zapytał o ul. Lipową w Targówce i z jakiego powodu jest nadal 
opieszałość w pracach Gminy, bo nie można załatwić spraw notarialnych dotyczących 
tej ulicy. Pan Rokita zapytał, jakie są jeszcze przyczyny niewykonywania tej drogi i czy jest 
to tylko spowodowane opieszałością Gminy i tym, że urzędnicy nie potrafią sobie poradzić 
z przysłowiowymi duperelami. 

Pan Krzysztof KOWALCZYK Radny Rady Gminy - zaapelował o podrównanie dróg, 
ponieważ są duże doły i część ulic jest nieprzejezdna, np. ul. Ogrodowa i Lotiuskowa. 
Zapytał też o ul. Miłosza i dobudowanie chodnika i wyznaczenie przejścia dla pieszych. 
Pan mieszkaniec Gminy - zapytał, co zostało zrobione w kwestii 
nakładki na drodze do Grabiny, w sprawie której zgłaszał wielokrotnie konieczność 
wykonania poprawek. Zapytał też, czy zostało coś zrobione w innych sprawach drogowych, 
które zgłaszał, np. ścinanie poboczy i burt, aby umożliwić odpływ wody z dróg. Wyraził też 
swoją krytyczną opinię co do jakości robót wykonywanych na gminnych drogach. Zapytał też 
jaki powinien być czasookres od momentu podjęcia uchwały o przetargu do ogłoszenia tego 
przetargu i dlaczego po kilku miesiącach Rada Gminy zmieniła decyzję, bo przetarg nie został 
ogłoszony. Powiedział również, że Wójt za darmo przekazał obiekt w Gliniaku 
w użytkowanie WSS Społem, a on przez 40 lat prowadzi działalność gospodarczą i ani przez 
jeden dzień nie miał ulgi i zawsze płacił podatki. W związku z tym pyta dlaczego tak 
postąpiono. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że wykonaniem uchwały 
Rady Gminy zajmuje się Wójt, a nie rada, ale w międzyczasie wpłynął głos od wielu 
mieszkańców Gminy w tej sprawie i w związku z tym zdecydowano się zmienić decyzję 
i zrezygnować z przetargu. Następnie zapyt^a Wójta o uroczystości w Janowie, na które 
radni nie zostali zaproszeni, a Wójt został przywitany jako jeden ze współorganizatorów, 
a z gminnych środków fundowane były różne atrakcje, więc rozumie, że wśród organizatorów 
była tez Gmina. Pani Bąk zapytała dlaczego nie było informacji o tych uroczystościach 
dla radnych i sołtysów, bo uważa, że jeśli coś było finansowane za środki gminne to powinni 
0 tym wiedzieć sołtysi i radni. 

- odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej zapytał, czy ktoś zadał sobie 
trud i zweryfikował listy z podpisami mieszkańców, bo były sygnały, że były one sfałszowane 
1 pytał, kto zbierał te podpisy, ale nie uzyskał informacji w tej sprawie. A jest to jawne 
łamanie prawa. 
Przewodnicząca Rady - odpowiedziała, że wpływa wiele pism z wieloma podpisami i Rada 
Gminy nie ma w zwyczaju jeździć do mieszkańców i sprawdzać, czy podpisy są autentyczne. 
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Były sygnały, że podpisy nie są ważne i nawet jeden z radnych to sygnalizował 
na przykładzie swojej córki, ale oficjalnie nie wpłynęło w tej sprawie żadne pismo i żaden 
zarzut. W związku z tym nie podjęto dzi^ań dotyczących weryfikacji podpisów. 
Pan Zbigniew PIĄTKOWSKI Redaktor Naczelny „Co Słychać?" - powiedzie, 
że co roku otrzymuje wsparcie finansowe od Gminy na organizację Festiwalu Chleba, 
ale w tym roku Wójt powiedział, że nie ma pieniędzy, bo Rada zabrała 10 tys. zł. 
Z kolei Przewodnicząca Rady powiedziała, że zabierano i wcześniej, a pieniądze i tak były. 
W związku z tym Pan Piątkowski zapytał, czy są te pieniądze, bo chce złożyć pismo 
w tej sprawie i chciałby uzyskać pomoc. Zaprosił też wszystkich zebranych i mieszkańców 
Gminy na Festiwal Chleba. 

Punkt 5. 
Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w sprawie zapytania Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy powiedział, że na ul. Huberta w Kolonii Karolina jest zawarta umowa 
z wykonawcą, ale firmy drogowe sygnalizują problemy ze zgromadzeniem potrzebnych 
materiałów budowalnych w związku z dużą ilością inwestycji drogowych w całym kraju. 
Powoduje to opóźnienia w wejściu na roboty, ale wprowadzenie na budowę było. 
Wykonawca jest świadomy do kiedy mają być wykonane roboty i zapewne we wrześiuu 
rozpoczną się prace. W sprawie wypowiedzi Radnego Kowalczyka Wicewójt powiedział, 
że nie ma odczucia i takiego odbioru, że drogi są nieprzejezdne dla samochodów osobowych 
i nie może się z tym zgodzić. Są lokalne problemy, ale drogi są przejezdne. 
Obecnie równiarka nie jest wysyłana w teren, poiueważ jest sucho, zapewne gdy pojawią się 
opady to równiarka będzie pracowała w terenie. Jeśli chodzi o ul. Miłosza to Gmina nie może 
sama bez uzgodnień malować pasów przy drodze powiatowej i w związku z tym nie 
wykonywano tam takich prac. W sprawie pytań Wicewójt powiedział, 

że na drodze do Grabiny jest mała szczelina na łączeniu dwóch pasów i jest jeszcze czas 
na załatanie tej bruzdy. Jeśli chodzi o pobocza to były prowadzone prace profilujące pobocza 
- Wicewójt podał informacje przy jakich drogach wykonywano te roboty. 
Prace są wykonywane sukcesywnie, ale Gmina jest ograniczona środkami, ponieważ Rada 
nie przychyliła się do zwiększenia funduszy na drogi, trzeba więc bardzo ostrożnie 
gospodarować środkami, aby nie zabrakło ich gdy w okresie jesiennym trzeba będzie robić 
pilne naprawy. 

zapytał, czy to oznacza, że ma się prowadzić naprawy, gdy będzie padał deszcz 
i będzie błoto. Powiedział również, że na innych drogach nie ma tej szczeliny i zapyta, 
czy trzeba czekać, aż zacznie się ona powiększać i nakładka będzie się niszczyła. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - odnosząc się do wypowiedzi Radnego 
Rokity powiedział, że było w niej wiele zarzutów i sugestii, że Wójt jest na tyle mocny, 
że ma wpływ na P K W i Komisarza Wyborczego. Nie jest tak jednak i Wójt nie m i ^ żadnej 
roli w tej sprawie. Przypomniał również, że na komisjach i sesjach mówione było, że zmieniła 
się interpretacja przepisów prawa i były uwagi co do dotychczasowego podziału Gminy 
na okręgi wyborcze, bo sołectwa wchodzące w skład okręgu wyborczego muszą się ze sobą 
stykać, a nie wszędzie tak było. Wójt przypomniał, że było składane odwołanie i była 
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propozycja nowego podziału Gminy i wówczas też były dysproporcje w ilości mieszkańców 
w okręgach. Skargę i nową propozycję podziału odrzuciła jednak P K W i dała zalecenia, 
że sołectwa, które mogą być same okręgami wyborczymi, powinny być oddzielnie, natomiast 
pozostałe sołectwa muszą być łączone. Według P K W w Gminie jest sześć sołectw, 
które biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, mogą być okręgami wyborczymi. 
Wójt nie miał wpływu na taką interpretację i decyzję P K W i Komisarza Wyborczego. 
Przechodząc do wypowiedzi Radnego Czajkowskiego Wójt powiedział, że Kierownik GOPS 
był na Komisji i nie podnosił większych uwag w sprawie dodatkowego pracownika 
socjalnego, ale być może od tego czasu coś się zmieniło. W sprawie wypowiedzi Radnego 
Kowalczyka o sytuacji drogowej powiedzie, że jest to totalne nieporozumienie i inne gminy 
zazdroszczą nam takich dróg gruntowych. Oczywiście mogłoby być lepiej, ale potrzebne 
na to są środki, a radni zmniejszyli fundusze na bieżące utrzymanie dróg. W sprawie 
ul. Miłosza Wójt przypomniał, że w Karolinie z funduszu sołeckiego przez kilka lat 
budowano chodnik na ul. Głównej i to z funduszy Karoliny były pierwsze środki 
na pociągnięcie chodnika przy ul. Miłosza w Starej Niedziałce i dopiero w drugim roku 
dołożono na to środki. Jeśli zaś chodzi o przejście dla pieszych przy tej ulicy to rzeczywiście 
Radny Kowalczyk mówił o tej sprawie i Wójt podjął działania. Wójt zaprezentował pismo 
z 2016 r. potwierdzające podjęcie działań - komisja z udziałem Przedstawiciela Komendy 
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła wizję w terenie i zaopiniowała 
negatywnie wykonanie przejścia dla pieszych w obecnym stanie prawnym i oznakowaniu 
tej drogi, ponieważ niezbędne jest wykonanie fragmentu nowego chodnika. 
Radny Kowalczyk zna tę odpowiedź, bo Wójt o niej informował, ale jest to znowu 
podnoszone, natomiast Radny Kowalczyk mógł podjąć jakieś działania w tej sprawie. 
W sprawie wypowiedzi Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej rekonstrukcji Bitwy 
Warszawskiej Wójt wyjaśnił, że to nie on był organizatorem tego przedsięwzięcia. 
Wójt był gospodarzem, bo było to na terenie Gminy. Wójt podziękował Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Zamienia za upieczenie wielu ciast, które były za darmo rozdawane na stoisku 
gminnym przygotowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną. Gmina dołożyła 
ok. 250 zł za transport pań z Koła Wiejskiego. Poza tym Gmina dała kilka gadżetów takich 
jak wiatraczki, cukierków itp. Wójt podziękow^ też pracownicom Urzędu Gminy 
za poświecenie swojego czasu i bycie na tej rekonstrukcji i powtórzył, że to nie Gmina była 
organizatorem i to nie Gmina przygotowywała plakaty informacyjne i zaproszenia. 
Wydarzenie było na terenie Gminy i dlatego Wójt jako reprezentant Urzędu bral w tym 
udział. W sprawie wypowiedzi Pana Piątkowskiego Wójt powiedział, że proponował radnym 
przeniesienie 10 tys. zł na promocję Gminy, czyli na tego rodzaju przedsięwzięcia i pikniki, 
ale Rada Gminy nie zgodziła się na to - Przewodnicząca odpowiedziała, że nie jest 
to prawda. 

W sprawie pożaru w Maliszewie Wójt powiedział, że tyka ekologiczna bomba, o której wie 
od 1,5 miesiąca i nie siedzi- bezczynnie. Poinformowany o tym zagrożeniu został 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Starostwa Powiatowego. 
Firma na podstawie decyzji wydanej przez starostwo prowadzi działalność gospodarczą 
i składuje pewnego rodzaju odpady na terenie zamkniętym. Sprawa została nagłośniona przez 
Wójta, ale odpowiedzi, które otrzymał od instytucji są nijakie, bo w dokumentach się 
wszystko zgadza, ale w terenie jest inaczej. Wójt osobiście przekazał informację 
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do Kierownictwa WIOŚ i została wszczęta kontrola, jeszcze przed wybuchem pożaru. 
Wójt opowiedział również jak przebiegała interwencja straży pożarnej. Wójt brał udział 
w posiedzeniu rady zarządzania kryzysowego zwołanego przez Starostę, 
wraz z przedstawicielami różnych instytucji. Komisja z WIOŚ też była w terenie i wydała 
zalecenia, pobrane zostały też próbki, które wysłano do laboratorium. Jest też ok. 5 tys. zł 
strat w sprzęcie OSP, które brały udział w akcji. 
Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że przed ostatnią terminową sesją Rady Gminy 
była komisja budżetowa, na której omawiano projekty uchwał. Proponowane były zmiany 
do budżetu gminy, między innymi przekazanie 10 tys. zł na promocję Gminy. Był też 
wniosek przegłosowany przez Komisję, który dotyczył zwrotów za wybudowane odcinki sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, ale 10 tys. zł na promocję pozost^o. Natomiast na sesji Wójt 
zaprezentował zupełnie inny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, w którym 
10 tys. zł było na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci, a nie na promocję. 
Takie dokumenty otrzymali radni i Przewodnicząca prosi o sprawdzenie tego. 
Zapytała również, za co było kupowane jedzenie na wspomniany piknik i z jakich środków 
Komisja Alkoholowa rozdawała swoje ulotki. Powiedziała też, że uważa, że radni i sołtysi 
powinni zostać zaproszeni na tego rodzaju imprezę, skoro odbywała się ona na terenie naszej 
Gminy. W sprawie okręgów wyborczych powiedziała, że rzeczj^ście Wójt nic nie zrobił 
w tej sprawie i nawet nie podpisał się pod protestem mieszkańców. Powiedziała również, 
że jej zdaniem obowiązkiem Wójta było wesprzeć mieszkańców, ale takiego wsparcia nie 
było. 

Radny Gałązka - powiedział, że według niego radni zdali egzamin, bo stanęli 
za mieszkańcami i sprzeciwili się takiemu podziałowi Gminy na okręgi wyborcze, natomiast 
ocenę całej sytuacji pozostawia mieszkańcom. 
Wicewójt - w sprawie ul. Lipowej w Targówce powiedział, że jest to wielowarstwowa 
sprawa. Pierwsze rzecz to grunty, które muszą być w posiadaniu Gminy, aby zatwierdzić 
dokumentację projektową. W poprzednim roku próbowano zasiedzieć się na podstawowej 
działce drogowej, ale okazało się to niemożliwe. Potem próbowano zasiedzieć się na Skarb 
Państwa, ale po pierwszych zeznaniach świadków okazało się, że sąd nie przychylił się 
do stanowiska Gminy. Po ponownym wezwaniu innych świadków sąd przychylił się jednak 
do stanowiska Gminy i mając taki dokument Gmina zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego 
o przeprowadzenie procesu komunalizacji. Jest informacja, że dobiega to już końca, ale trzeba 
było przeprowadzić całą procedurę, która też musi trwać określony czas. Pozostają jeszcze 
sprawy związane z przejęciem działek prywatnych wydzielonych na poszerzenie pasa 
drogowego tej ulicy, ale bardzo dużo osób ma problemy z bankami i ze zdjęciem hipotek. 
Gmina zapewniła zrekompensowanie kosztów, które wiążą się z tym procesem, ale pozostało 
jeszcze ok. 10 działek, które nie są gotowe do pójścia z ich właścicielami do notariusza. 
Wicewójt dodsA, że jest natomiast decyzja z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyznania 
dotacji na ul. Kwiatową w Targówce, więc to, co jest możliwe, jest robione. W Urzędzie 
Gminy tymi sprawami zajmuje się tylko jedna osoba i sprawa się wydłuża, bo oczekuje się 
na dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów od właścicieli. 

Pan Władysław CELIŃSKI Sołtys Grębiszewa - powiedział, że radni wstydziliby się 
zadawać takie pytania na sesji, bo to radni i sołtysi powinni chodzić za sprawami, bo są one 
w interesie mieszkańców. Jednak w związku ze zbliżającymi się wyborami radnych rozpiera 
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duma. Powiedział również, że gminna gazetka mogłaby informować o świętach 
i uroczystościach gminnych. Powiedział także, że zwracał się do Przewodniczącej 
0 zaproszenie na sesję przedstawiciela elektrowni, ponieważ od mieszkańców jest wiele skarg 
dotyczących wyłączenia prądu i trudności ze zgłoszeniem awarii. Powiedział też, że jest dużo 
skarg dotyczących likwidacji kasy w Zakładzie Energetycznym, bo utrudnia to o{^acanie 
rachunków niektórym mieszkańcom. 
Zastępca Dyrektora PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki -
przedstawił wykaz wyłączeń awaryjnych prądu w sierpniu. Wyjaśnił również, że zdarzają się 
przerwy planowane związane z podłączaniem nowych odbiorców lub pracami 
modernizacyjnymi. Następnie przedstawił plany modernizacyjne na przyszłe lata dotyczące 
infrastruktury elektrycznej. Poinformował również na jakich zasadach odbywa się usuwanie 
awarii. Jeśli chodzi o informowanie o wyłączeniach prądu to można zamówić newslettera, 
który codziennie będzie informował o planowanych wyłączeniach. 
Wicewójt - powiedział, że w ostatnim czasie przekazano z budżetu Gminy ok. 160 tys. zł, 
aby Zakład Energetyczny mógł dostosować swoje stacje do instalacji fotowoltaicznych, 
które powstają w Gminie i w związku z tym chciałby zapytać, czy uda się to przeprowadzić, 
ponieważ we wrześniu chciałoby się dokonać odbioru i korzystać z instalacji. 
Przedstawiciel PGE Dystrybucja - powiedział, że OZE to priorytet również dla nich i jeśli 
tylko wszystko będzie gotowe to prosi o wystąpienie o warunki. Poprosił również o przesłanie 
e-maila w tej sprawie. 
Zastępca Wójta Gminy - odpowiadając na pytania z sali dotyczące komunikacji w Gminie 
poinformował, że jeśli chodzi o dowóz dzieci do szkół to przetarg wygrał PKS Grodzisk 
Mazowiecki. Umowa została podpisana, a firma szacuje również of^acalność wejścia na teren 
Gminy z usługą komunikacyjną dla mieszkańców. Rozważane są różne trasy, poza tym inni 
przewoźnicy również pozgłaszali trasy, więc sytuacja po likwidacji mińskiego PKS jest 
w miarę spokojna. Rozkłady jazdy będą publikowane przez poszczególnych przewoźników. 
Wójt dodał, że były spotkania i rozmowy w sprawie zapewnienia jak najlepszego transportu 
zbiorowego. Powiedział również, że jeśli chodzi o budynek mieszkalny w Janowie to będzie 
powołana komisja ds. przydziału mieszkań i wszystko będzie transparentne. 
Redaktor Piątkowski - powiedzie, że w Gminie Mińsk Mazowiecki jest miernota kulturalna 

1 w kontekście wyborów chodzi mu o plan rozwoju kulturalnego, o który chciałby 
zaapelować, bo jest to bardzo potrzebne. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że Komisja Rewizyjna na 
Komisji w poprzednim roku wypracowała wniosek w sprawie zatrudnienia kolejnego 
asystenta rodziny. Wniosek został złożony do budżetu, ale nic nowego się nie pojawiło. 
Powiedział również, że jako radny otrzymuje zadania zlecone od Gminy, ale niestety później 
są wypuszczane kaczki, ale on nie mówi mieszkańcom nic innego niż to co jest obiecane 
w Gminie. W sprawie wspierania imprez powiedział, że już w maju miało nie być pieniędzy, 
gdy zwrócono się o pomoc finansową w organizacji pikniku rodzinnego Mich^ki , a potem 
podobno okazało się, że pismo się gdzieś zawieruszyło. 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę. 
Po przerwie obrady wznowiono. 
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Punkt 6. 
Uchwala w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stale obwody glosowania, 

ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

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 glosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 9 Radnych, nikt nie był przeciw, od ĝ osu wstrzymało się 
2 Radnych. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLIX/353/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 7. 
Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

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 glosowaniu wzięło udział 12 Radnych. 

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

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLIX/354/l8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 8. 
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - przedstawiła informację z wykonania 
budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. - Pytań nie zgłoszono. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy 
Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2018 r.). 
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Punkt 9. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 

Wójt Gminy - przypomniał, że na ostatniej Komisji rozmawiano o oświetleniu drogi 
powiatowej od Bud Barcząckich do końca Barczącej. Zadanie było zaproponowane 
w projekcie budżetu, ale radni to wykreślili. W związku z toczącymi się pracami drogowymi 
na tej drodze Wicewójt skontaktował się z wykonawcą wybranym przez Zarząd Dróg 
Powiatowych i jeśli uda się wszystko szybko zorganizować i wybrać wykonawcę to będzie 
pozwolenie na wejście w teren i wykonanie prac oświetleniowych. Jest to istotne, ponieważ 
uniknie się wówczas konieczności rozbiórki dopiero co ułożonego chodnika przy tej drodze, 
wejścia na zrobione pobocza, odwodnienia i itp. Gmina może to zrobić w kolejnym roku, 
ale wówczas trzeba będzie przejąć gwarancję za wykonany odcinek drogi, więc nie jest 
to korzystne dla Gminy i dlatego rozsądnym jest wykonanie tego oświetlenia teraz. 
Koszt według szacunków wynosić będzie 150 tys. zł i miałby zostać pokryty z kredytów 
i pożyczek. 

Pani Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Projekt uchwały 
został zaprezentowany podczas Komisji budżetowej. Poprawka przedstawiona przez Wójta 
to jedyna zmiana w tym projekcie. Pian wydatków zostałby zwiększony o 150 tys. zł 
w związku z tym również deficyt budżetowy wzrósłby o tą samą kwotę. Pani Skarbnik 
odnosząc się do dyskusji w sprawie asystenta rodziny powiedziała, że w budżecie była taka 
pozycja i jest zatrudniony asystent rodziny, nie było zapisanego drugiego etatu na asystenta, 
ale wpłynęła informacja z Urzędu Wojewódzkiego o przekazaniu dodatkowych 20 tys. zł 
na ten cel, więc trzeba porozmawiać z Kierownikiem GOPS, czy będzie chciał jeszcze 
zatrudnić kogoś, bo pozostało już niewiele czasu. Pani Skarbnik dodała, że asystent rodziny 
nie jest zatrudniony na czas nieokreślony i w budżecie był zapis tylko o jednym asystencie 
rodziny. 

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 
z autopoprawką 

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 11 Radnych, nikt nie byl przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęła Jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLIX/355/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 10. 
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 glosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta Jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLIX/356/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 11. 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 

Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że do uchwały 
dopisana będzie pozycja dotycząca oświetlenia przy drodze powiatowej Budy Barcząckie -
Barcząca, zgodnie z przyjętą zmianą budżetową. W związku z tym kwota kredytu ulega 
zwiększeniu o 150 tys. zł. Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do projektu uchwały -
pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod glosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 11 Radnych, nikt nie byl przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLIX/357/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 
oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem 

Pani Jolanta 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 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta Jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLIX/358/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 13. 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie 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 glosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 11 Radnych, nikt nie byl przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLIX/359/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 14. 
Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pan Skarżący - powiedział, że przychodzi w sprawie dróg, 
które zostały wydzielone w 1995 r. i po dzień dzisiejszy nie zostało to uregulowane. 
Na ostatnim spotkaniu Rada powiedziała, żeby sprawę uregulował ten, kto wydal decyzję. 
Skarżący dodał, że wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości, które zwróciło się 
do Wojewody, natomiast Wojewoda zobowiązał Radę Gminy do podjęcia decyzji. Skarżący 
prosi o przystąpienie do tej sprawy, natomiast jeśli chodzi o projekt uchwały to nie zgadza się 
z nim, ponieważ niczego on nie wnosi i nie ma żadnej motywacji. Wcześniej była napisana 
decyzja bez sensu, a teraz jest napisana uchw^a bez sensu, więc prosi o przedstawienie 
wniosku, bo boli go bardzo ta sprawa, ponieważ od blisko 30 lat prosi i wręcz żąda 
uregulowama tej sprawy. Poprosił też Przewodniczącą o przedstawienie uchwały, ponieważ 
„woła ona o pomstę do nieba". 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że projekt uchwały jest 
zaprezentowany i nie ma w nim wypisanego żalu Skarżącego, ponieważ został on zawarty 
w skardze. Zgodnie z procedurą skargę rozpatruję się w drodze uchwały na sesji i projekt 
uchwały nie może mieć innej treści, skoro została napisana skarga. 
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Wójt - przypomniał, że radni od dłuższego czasu zajmują się tą sprawą. Jest zgromadzone 
bardzo dużo dokumentów i pracownik zajmujący się tą sprawą poregulował pewne 
zamedbania z lat 90tych. Skarżący otrzymał ttó pewne odszkodowania wyznaczone przez 
biegłego rzeczoznawcę. Sprawa jest wielowątkowa i dotyczy kilku działek w Wólce Mińskiej. 
Cała procedura trwa długo, a w międzyczasie skarżący pisał kolejne pisma, które wydłużyły 
jeszcze bardziej całą procedurę. Być może kwoty odszkodowań nie były zadowalające 
i dlatego skarżący odwoływał się do różnych instytucji. Sprawy są w dalszym ciągu w toku, 
natomiast kilka z nich jest już zakończonych. Skarga dotyczy generalnie całego problemu, 
na który składa się kilka spraw i zgodnie z przepisami uznanie skargi za bezzasadną 
nie spowoduje przerwania procedur, które zostały już wdrożone. 

Pan Robert RONDA Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji - powiedział, 
że na ostatniej Komisji temat ten był przedstawiany i dyskutowany. Był pracownik Gminy, 
który informował o sprawie i o tym jakie podjęto kroki. Sprawa jest też rozpatrywana 
w Starostwie, natomiast roszczenia Skarżącego są znane radnym, bo już od dawna 
są przedstawiane, jednak są one już przedawnione, bo dziwnym jest, że dopiero teraz i do tej 
Rady Gminy kierowane są roszczenia za sprawy z lat 90tych. Radnym ciężko było zająć 
do końca obiektywne stanowisko i szkoda, że tak późno zgłaszane są te problemy. 
Na tę chwilę nic nowego Rada Gminy nie może powiedzieć w tej sprawie. 
Skarżący - powiedział, że tę sprawę zgłaszał już dużo wcześniej, jeszcze gdy Wójtem był 
obecny Starosta, natomiast kolejni wójtowie ciągną tę sprawę i obiecują załatwienie sprawy, 
ale nadal się to ciągnie. Zwracał się również do radnych o pomoc, ale sprawa od 28 lat jest 
w Gminie i nikt nic nie może. Skarżący dodał, że jest to wstyd. 

Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - powiedział, że radni dokładnie analizowali 
sprawę i stwierdzono jasno, że Rada Gminy nie widzi sensu wykupienia tych nieruchomości 
i Wójt podziela to zdanie. Taka opinia została wypracowana na Komisji i zapewne zostanie 
to podtrzymane. 
Skarżący ~ powiedział, że decyzja została wydana na całe pole, czyli ponad hektar i zostało 
to tak podzielone, że to co było potrzebne zostało zabrane, a to co nie było potrzebne 
zostawiono mimo, że zostało to powydzielane. Powiedział również, że od 1995 r. chodził 
do Gminy i pytał, kiedy zostanie to wszystko uregulowane. 
Radny Gałązka - odpowiedział, że Gmina proponuje w takich sytuacjach wykup 
po złotówce na poszerzenie dróg, ale nie było na to akceptacji Skarżącego, a w innych 
przypadkach mieszkańcy są zadowoleni, że Gmina chce poszerzać drogę. 
Skarżący - powiedział, że było to wydzielenie z głównej działki. 
Radny Rońda - powiedział, że być może ówczesna Rada Gminy widziała jakiś interes 
w takim podziale i dlatego podjęto takie kroki, natomiast obecnie nie widzi się interesu 
w wykupie tych dzidek za inną cenę niż 1 zł za m^. 
Skarżący - powiedział, że od lat niczego nie produkuje na tych dzidkach i jest stratny. 
Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że o ile wie Skarżący otrzymał decyzję, 
że Gmina ma mu zapłacić odszkodowanie, ale Skarżący odwołał się od tej decyzji. 
Skarżący - powiedział, że decyzja została podjęta, ale została skierowana do ponownej 
wyceny i dotyczy to innej działki. 
Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że ponowna wycena jest dlatego, że Skarżący 
odwołał się od tej decyzji. Następnie zapyt^a, czy są pytania do projektu uchwały -
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pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetowa zajęła 
stanowisko o uznaniu skargi za bezzasadną i w związku z tym projekt uchwały poddany pod 
głosowanie będzie również zakładał bezzasadność skargi. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod glosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W glosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 9 Radnych, nikt nie byl przeciw, od głosu wstrzymało się 
2 Radnych. 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLIX/360/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 15. 
Uchwala w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka 

Fani 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 glosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLIX/361/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 16. 
Uchwala w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Targówka 

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 glosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 10 Radnych, nikt nie byl przeciw, od głosu wstrzymał się 
1 Radny. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XLIX/362/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 17. 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 21 czerwca 2018 r. 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - poinformow^, 
że 22 czerwca odbyło się Walne Zebranie Spółek Wodnych z udziałem rolników. 
Wójt nie widzi poprawy w działaniu Spółek Wodnych. Tego samego dnia sfinalizowano 
u notariusza sprawę nabycia nieruchomości obok boiska w Mariance, na chwilę obecną 
w planie są to trwałe użytki zielone, ale będzie to służyło dzieciom i całej społeczności 
lokalnej. 23 czerwca odbyły się zawody pożarnicze OSP na boisku w Nowych Osinach, 
wygrała jednostka ze Stojadeł. 24 czerwca odbyły się obchody święta Parafii św. Jana 
Chrzciciela połączone ze świętem Miasta. Wójt uczestniczył również w posiedzeniach 
Komisji Rady Gminy. Podpisana została umowa w sprawie wspólnej grupy zakupowej 
energii elektrycznej. Podpisano też umowę na aktywizację sołectw w kwocie 20 tys. zł 
i dotyczyło to Zamienia i Starej Niedziałki. Podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy 
strażnicy OSP Janów w kwocie 23 742 zł. 1 lipca odbył się młodzieżowy turniej piłkarski pod 
patronatem Wójta Gminy na boisku w Nowych Osinach. Wójt podziękował członkom klubu 
Dragon za przeprowadzenie tego turnieju. Przypomniał też o prośbie dotyczącej racjonalnego 
korzystania z wody w związku z suszą. Wójt miał też spotkanie z przedstawicielami Gminy 
Jakubów w sprawie uregulowania spraw własnościowych SUW w Mistowie, która była 
budowana wspólnie z Jakubowem. 19 lipca podpisano aneks na budowę kanalizacji 
w Targówce. 26 lipca podpisana została umowa na akt sprzedaży nieruchomości w Gliniaku 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Wójt brał też udział w obchodach Święta Policji 
i uczestniczył w spotkaniach dotyczących transportu zbiorowego. Wójt poinformował 
również o zmianie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Powiedział też 

0 pracach związanych z modernizacją SUW w Janowie. Wykonawca jest już po terminie, 
ale pozostały bardzo niewielkie rzeczy do wykonania. Wójt uczestniczył też w spotkaniu 
dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa podczas inscenizacji Bitwy Warszawskiej 
1 podziękował za wielkie zaangażowanie Kołu Gospodyń Wiejskich w Zamieniu. 
Podziękował też rolnikom za trud żniw. Następnie Wójt poinformował, że podpisano umowę 
na dowóz uczniów do szkół z PKS Grodzisk Mazowiecki na kwotę 593 470 zł, umowa jest 
od września do czerwca 2019 r. Jest podpisana umowa z firmą TarPol na budowę ul. Huberta 
za 449 700 zł, czas wykonania jest do końca października. Jest podpisana umowa z Bankiem 
Spółdzielczym na kredyty, które będą zaciągane zgodnie z potrzebami. Jest ogłoszony 
przetarg na budowę ul. Św. Józefa i ul. Natolin. Wpłynęły dwie oferty za 1,707 min zł 
i 2,428 min zł. Trwa weryfikacja ofert. Podpisano umowę na dofinansowanie miasteczka 
ruchu drogowego przy Starej Niedziałce i wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP 
Zamienię. Złożono też wnioski o umorzenie 20% pożyczki na budowę kanalizacji w Starym 
Zakolu część północna i Budy Barcząckie część zachodnia, kwota pożyczki z możliwością 
umorzenia to 740 tys. zł, okres spłaty 5 lat, budowa kanalizacji w Osinach część południowa 
I etap i w Nowych Osinach kwota pożyczki 540 tys. zł, spłata przez 5 lat, budowa kanalizacji 
w Targówce na ul. Bagnistej I etap, kwota pożyczki 520 tys. zł, okres spłaty 5 lat. 
Złożony został wniosek na dofinansowanie zadania Inwestycja w kulturę w Gminie Mińsk 
Mazowiecki w ramach PROW na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 1,023 min zł, 
a wnioskowana kwota to 651 550 zł. Jest to wniosek, który dotyczy świetlicy w Targówce: 
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wykonanie siłowni zewnętrznej, altany z wyposażeniem, utwardzenie terenu, instalacja 
fotowoltaiczna, świetlicy w Zamieniu: wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw 
z nasadzeniami, świetlica w Barczącej: siłownia zewnętrzna, modernizacja pokrycia 
dachowego w części budynku wraz z termomodemizacją, ekran do projektora oraz rolety, 
instalacja fotowoltaiczna. Złożono też wniosek dotyczący kształtowania przestrzeni 
publicznej poprzez realizację przedsięwzięć na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach 
PROW na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 1 924 100 zł, a wnioskowana kwota 
to 1,224 min zł. Zakres inwestycji dotyczy: Królewiec ul. Kościelna przed Kościołem -
roboty ziemne instalacyjne, elementy ulic podbudowy nawierzchni chodnika i parkingu, 
odwodnienie, zieleń, oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Nowe Osiny parking 
i teren przed przedszkolem - roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, element ulicy, 
roboty instalacyjne, budowa parkingu, wykonanie zjazdów, oznakowanie pionowe i poziome, 
Maliszew ul. Wspólna kontynuacja budowy chodnika do końca miejscowości - podbudowa, 
ławy, krawężniki, obrzeża, nawierzchnie i odwodnienie. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ogłosiło też wyniki Programu Sportowa Polska. Gmina wnioskowała o 357 376 zł, a koszt 
c^kowity wynosi 1 082 960 zł. Zakres inwestycji dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego 
w Mariance, budowy kompleksu boisk w Janowie i budowy boiska do piłki nożnej 
w Brzózem. Wykonano i odebrano zadanie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii 
dotyczące montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Wartość zadania to 2 774 298 zł. 
Wójt poinformował co weszło w zakres tego zadania. Wykonano i odebrano plac zabaw 
i siłownię plenerową przy szkole w Brzózem za kwotę 37 tys. zł. Przeprowadzono kontrolę 
okresową urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach plenerowych, trwa analiza 
zaleceń pokontrolnych, wartość zadania to 1 279 zł. Przy pracach kanalizacyjnych w Nowych 
Osinach i Osinach został wybrany inspektor nadzoru za kwotę 8 tys. zł. Podpisano umowę 
na przebudowę instalacji wodociągowej w budynku szkoły w Janowie za 52 053 zł i wybrano 
firmę na wykonanie ogrodzenia szkoły w Zamieniu wraz z rozbiórką dotychczasowego 
ogrodzenia za 35 676 zł. Podpisano umowę na wykonacie parkingu przy szkole w Stojadłach 
i na dwóch inspektorów nadzoru tych prac za kwotę 3,5 i 1 tys. zł w związku z szerokim 
zakresem robót. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do gier plenerowych 
na terenie szkoły w Starej Niedziałce. Trwają odbiory przebudowy sieci kanalizacyjnej przy 
drodze powiatowej w Starej Niedziałce. Podpisano umowę na wzmocnienie skarp przy 
ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej za 1 230 zł i na budowę oświetlenia w Arynowie 
za 2 tys. zł. Wykonano i odebrano oświetlenie ul. Spokojnej i Ogrodowej w Nowych Osinach 
za 33 830 zł. Wykonano progi zwalniające, zgodnie z zapisami budżetowymi i trwają prace 
związane z budową chodnika w Królewcu za prawie 40 tys. zł. Podpisano umowę 
na modernizacje oświetlenia w Mariance za prawie 4,6 tys. zł oraz w Żukowie za 1,8 tys. zł. 
Zlecono dokumentację stałej organizacji ruchu w związku z inwestycjami drogowymi 
i progami zwalniającymi. Wykonano rów przy drodze asfaltowej w Wólce Iłówieckiej 
i Starym Zakolu. Wykonywano również bieżące naprawy drogowe i podpisano umowę 
na wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Łąkowej w Zamieniu. 
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Punkt 18. 
Wolne wnioski 

Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - poprosił o wypracowanie czytelnej 
sytuacji z ul. Żwirową w Kolonii Karolina, bo nie może być tak, że w projekcie budżetu Wójt 
zapisuje 200 tys. zl , a Miasto nie zamierza tego robić. Są pisma, że współpraca jest bardzo 
dobra, ale jest licytowanie się, kto ma dowieść przekrusz lub wykonać tam prace, 
więc sytuacja jest zdecydowanie zła. Trzeba zaangażować odpowiednie siły i Pan Czajkowski 
deklaruje razem z Prezesami ogródków działkowych, że szczególny nacisk trzeba położyć 
na wypracowanie jasnego stanowiska, a jest wzorzec na przykładzie ul. Chochołowskiej, 
która powstała przy współpracy Gminy i Miasta. Zamęt w tej sprawie bierze się z tego, 
że mieszkańcy nie mają pełnej informacji. 
Wójt Gminy - poinformował, że zmarł były pracownik Urzędu Gminy i na pogrzebie była 
reprezentacja Urzędu Gminy wraz ze sztandarem - zebrani uczcili pamięć zmarłego minutą 
ciszy. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - zapytał o informację w sprawie 
afrykańskiego pomoru świń, ponieważ pojawiły się znaki ostrzegawcze o strefie ochronnej. 
Wirus był stwierdzony w Gminie Siennica i Wiązowna, więc zbliża się do nas, a u nas też są 
hodowcy świń. 
Wójt - odpowiedział, że postara się zebrać informacje w tej sprawie i przekaże je wszystkim 
zainteresowanym. 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
X L I X sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 23 sierpnia 2018 r. 

Protokół sporządził: 

Punkt 19. 
Zamknięcie obrad 

Paweł Drobotowski 

str. 19/19 


