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Protokół Nr L/2018 

z sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 27 września 2018 r. 

L sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu 27 
września 2018 r., w godzinach 10^ - 16— 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, 
Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Pani Halina Łukasiak Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stojadłach, mieszkańcy Gminy, 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 
L sesji Rady Gminy, powitała wszystkich przybyłych i stwierdziła prawomocność obrad. 

Do liczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Pana Pawła Lipińskiego 

> Pana Leszka Kopczyńskiego 

Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad L sesji 
Rady Gminy i zapytała, czy są uwagi lub wnioski. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - zawnioskował o przesunięcie pkt 13 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za okres od ostatniej sesji, 
w miejsce pkt 4, ponieważ okres za który jest sprawozdanie nie jest zbyt długi, 
więc sprawozdanie również nie będzie długie, a pozwoli to na uniknięcie części pytań 
i interpelacji. Wójt następnie zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 
dotyczącym projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
następujących projektów uchwał: uchwała w sprawie zamiaru przyjęcia w Gminie Mińsk 
Mazowiecki potomków polskich zesłańców z terenu byłego ZSRR w ramach repatriacji -
w związku z zakończeniem budowy budynku w Janowie i rozmowach Wójta z organizacjami 
i instytucjami zajmującymi się repatriacją jest propozycja zasiedlenia jednej rodziny w tym 
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budynku, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk 
Mazowiecki - wynika to z potrzeby dostosowania statutu Gminy do zmian w przepisach 
prawa, nad projektem uchwały pracowała Komisja Statutowa, uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego - dotyczy to dobudowania fragmentu 
chodnika w Hucie Mińskiej przy drodze wojewódzkiej, o sprawie kilkakrotnie dyskutowano 
na komisjach, uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego -
temat był omawiany na posiedzeniu Komisji, uchwała w sprawie zajęcia stanowiska 
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonym rosnącą populacją 
dzików w terenach zabudowanych - jest to związane z sygnałami od mieszkańców oraz 
licznymi spotkaniami w sprawie problemów z dzikami i ASF, uchwała w sprawie nabycia 
przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Iłówiecka 
i uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 
w miejscowości Targówka - są to nabycia po 1 zł za m^. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił pismo 
skierowane do Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie przedłużenia terminu kontroli 
zleconej Komisji Rewizyjnej. W związku z pismem zawnioskował o wprowadzenie 
do porządku obrad przed Wolnymi wnioskami projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLVII/348/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli realizacji wybranych umów i wysokości wpływów 
finansowych, zawartych pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a podmiotami zewnętrznymi 
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zawnioskowała o pozostawienie 
Sprawozdania Wójta w pkt 13 proponowanego porządku obrad, ponieważ na ostatniej sesji 
dzięki temu frekwencja na sesji była wysoka. Zawnioskowała również o przesunięcie pkt 
Sytuacja oświaty w Gminie Mińsk Mazowiecki w miejsce pkt 4. 
Pan Przemysław WOJDA Radny Rady Gminy - zawnioskował, żeby w związku 
z przesunięciem Sprawozdania Wójta pod koniec porządku obrad przesunąć również pkt 
Interpelacje radnych zapytania i wnioski oraz Odpowiedzi na interpelacje radnych zapytania 
i wnioski po pkt Sprawozdanie z działalności Wójta. Powiedział również, że według niego 
Wójt powinien zabierać głos na początku sesji, ale skoro jest taka decyzja to proponuje taką 
zmianę. 
Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że popiera część wniosku Radnego Wojdy 
dotyczącą przeniesienia interpelacji i odpowiedzi. 
Wójt - powiedział, że w związku z tym wycofuje część swojego wniosku dotyczącego 
przesimięcia sprawozdania Wójta. 

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę 
proponowanego porządku obrad zgłoszonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia swojego wniosku 
o zmianę proponowanego porządku obrad. 

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad 
z przyjętymi zmianami. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad 
ze zmianami 

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Uchwalony porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Przyjęcie protokołów z XLVI I i XLVIII sesji Rady Gminy 
4. Sytuacja oświaty w Gminie Mińsk Mazowiecki 
5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 
6. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2018-2026 
7. Uchwała w sprawie zamiaru przyjęcia w Gminie Mińsk Mazowiecki potomków polskich 

zesłańców z terenu byłego ZSRR w ramach repatriacji 
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki 
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego 
11. Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom zagrożonym rosnącą populacją dzików w terenach zabudowanych 
12. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej 

w miejscowości Wólka Iłówiecka 
13. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Targówka 
14. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki uwag złożonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A2" 
- tereny położone w miejscowościach: Józefów, Grębiszew 

15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A2" - tereny położone w miejscowościach: 
Grębiszew, Józefów 

16. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zakole 
Wiktorowo 

17. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
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18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/348/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli realizacji 
wybranych umów i wysokości wpływów finansowych, zawartych pomiędzy Gminą 
Mińsk Mazowiecki a podmiotami zewnętrznymi w okresie od 1 stycznia 2015 r. 
do 30 czerwca 2018r. 

19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 23 sierpnia 2018 r. 
20. Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
21. Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
22. Wolne wnioski 
23. Zamknięcie obrad 

Punkt 3. 
Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII 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. 
Sytuacja oświaty w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Pani Jolanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - przedstawiła informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Mińsk Mazowiecki za rok 2017/2018 - pytań nie 
zgłoszono. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani Halina ŁUKASIAK Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stojadłach -
przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki - pytań nie zgłoszono. 

Pani Jolanta ROSOŁOWSKA Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance - przedstawiła 
informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w Mariance - pytań nie zgłoszono. 

Pani Małgorzata PRZYBOROWSKA Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzózem -
przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w Brzózem - pytań nie zgłoszono. 

Pan Piotr MATZANKE Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej zs. w Ciełechowiźnie 
- przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w Hucie Mińskiej - pytań nie 
zgłoszono. 

Pan Jerzy WIERZBICKI Dyrektor Zespołu Szkół w Janowie - przedstawił informacje 
dotyczące funkcjonowania szkoły w Janowie. Odpowiadając na pytanie z sali Pan Dyrektor 
poinformował o wynajmach sali gimnastycznej w Janowie. 
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Pani Anna ZASADA Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowych Osinach -
przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Nowych 
Osinach - pytań nie zgłoszono. 

Pani Agnieszka NATORFF - GAŁKA Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Niedziałce -
przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w Starej Niedziałce - pytań nie 
zgłoszono. 

Pan Maciej SAMULIK Dyrektor Zespołu Szkół w Stojadłach - przedstawił informacje 
dotyczące funkcjonowania szkoły w Stojadłach - pytań nie zgłoszono. 

Pani Ewa SZANIAWSKA - STRZELECKA Dyrektor Zespołu Szkół w Zamieniu -
przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w Zamieniu - pytań nie zgłoszono. 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta Gminy - poprosił dyrektorów o szybkie 
wypełnienie ankiet, które zostaną wysłane do szkół, ponieważ jest to niezbędne do ubiegania 
się o środki w ramach programu „Nowoczesna szkoła", w którym będzie można pozyskać 
pieniądze np. na zajęcia z robotyki. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - podziękował za przedstawienie informacji 
oświatowych. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - w imieniu wszystkich radnych 
podziękowała dyrektorom za współprace w tej kadencji i za wysiłek we wdrożeniu 
dzienników elektronicznych. Przypomniała też o inwestycjach, które udało się zrealizować 
w tej kadencji oraz o potrzebach na przyszłość. 

Przewodnicząca zarządziła 20 minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 

Punkt 5. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - poinformowała, że zgodnie z projektem 
uchwały proponuje, aby wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 456 276,00 zł w wyniku 
wprowadzenia w budżecie następujących zmian: w Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo 
zwiększa się plan dochodów o 193 000 zł z tytułu zwrotu podatku Vat za 2017 r. w Dziale 
Transport i łączność zwiększa się pian dochodów o 8 400 zł z tytułu kar umownych 
za opóźnienie wykonania robót drogowych (dot. napraw pogwarancyjnych). W Dziale 
Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o 62 550 zł z tytułu dotacji celowej 
na realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki 
na lata 2016-2020" (Projekt zrealizowany w 2017 roku). W Dziale Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o 112 900 zł z tytułu dotacji 
z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa 
dla jednostek OSP z terenu gminy. W Dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów 
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o 20 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób 
prawnych. W Działe Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o 20 809 zł, z tytułu: 
- części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych 
dla Szkoły Podstawowej w Brzózem, w kwocie 16 271 zł, - zwrotu z budżetu państwa części 
wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2017 r. - 4 535 zł (łączna kwota 
zwrotu FS za 2017 r. wyniosła 204 535 zł). W Dziale Rodzina zwiększa się plan dochodów 
o 20 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców. 
W Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się zwiększenie planu 
dochodów o 18 620 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie 
usuwania azbestu z terenu gminy. Pani Skarbnik poinformowała również o korekcie i zmianie 
klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z budżetu wojewody na ul. Leśną. Wysokość 
wydatków ulega również zwiększeniu o 456 276 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie 
następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się pian wydatków bieżących 
0 30 000 zł z przeznaczeniem na uszczelnienie studni betonowych w Starej Niedziałce 
1 Karolinie, w ramach napraw pogwarancyjnych. Dział Transport i łączność: 1. Zwiększa się 
plan wydatków o 51 036 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych oraz 
0 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na ul. Sosnową w Barczącej. 2. Dokonuje 
się przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 18 700 zł, planowanej 
na zakup wiat przystankowych, ponieważ wartość jednej wiaty nie przekracza 10 000 zł 
1 nie kwalifikuje się do środków trwałych. 3. W planie wydatków realizowanych w ramach 
funduszy sołeckich dokonano zmiany zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich o zmianie 
przeznaczenia funduszu na 2018 rok, w następujących sołectwach: Sołectwo Arynów 
- zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Wykonanie rowów odwadniających drogi w Arynowie", 
na nową nazwę, tj.: „Wykonanie odwodnienia ulicy z prefabrykatów betonowych". 
Sołectwo Budy Janowskie - zmiana nazwy przedsięwzięć z: „Przebudowa i zabezpieczenie 
przepustów odwadniających na ul. Jaśminowej" i „Zakup koryt betonowych do rowów 
odwadniających przy drogach na terenie sołectwa" na jedno zadanie pod nazwa: „Zakup 
i montaż materiałów do modernizacji pasa drogowego oraz rowów w sołectwie Budy 
Janowskie". Sołectwo BCrólewiec zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Zaprojektowanie 
utwardzonej nawierzchni na uł. Orzechowej w Królewcu" - 8 000 zł, na nowe zadania pn.: 
- „Wykonanie dokumentacji 3 progów zwalniających i wykonanie 1 progu" - 5 733 zł -
„Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w Królewcu" - 2 267 zł (przeniesiono 
do działu 900) Sołectwo Huta Mińska - zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Wykonanie 
progów zwalniających na ul. Długiej - 3 szt. i ul. Pięknej - 2 szt. oraz oznakowanie tych ulic" 
- 3 1 000 zł, na zadania pn.: - „Progi zwalniające na ul. Długiej - 2 szt. i ul. Pięknej - 2 szt. 
oraz oznakowanie" - 17 760 zł, - „Wykonanie chodnika na terenie szkoły - droga do 
przedszkola" - zwiększenie o 17 657 zł (dział 801). Sołectwo Marianka - przeniesienie kwoty 
1 433 zł z przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie progów zwalniających na drodze do Chmielewa" 
do działu 801 na „Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance". 
Sołectwo Grębiszew - przeniesienie kwoty 16 741 zł z przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi 
w Grębiszewie - ul. Leśna" do działu 700 na: „Prace geodezyjne dotyczące regulacji stanu 
prawnego ul. Leśnej w Grębiszewie". Stojadła - planowane było wykonanie opaski 
utwardzanej wokół placu zabaw za 10 tys. zł, ale dokonano zmiany na zakup wyposażenia 
do szkoły Podstawowej w Stojadłach w kwocie 10 tys. zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa: 
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1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 16 741 na realizację przedsięwzięcia 
realizowanego w ramach FS Sołectwa Grębiszew pn. „Prace geodezyjne dotyczące regulacji 
stanu prawnego ul. Leśnej w Grębiszewie"; 2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych 
0 20 000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycje gminne; 3. Zmniejsza się 
plan wydatków bieżących o 20 000 zł, planowanych na wytyczenie ul. Sosnowej w Barczącej. 
Dział Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o 197 450 zł z przeznaczeniem 
na: - wynagrodzenie dla firmy doradztwa podatkowego z tytułu prac pozwalających 
na odliczenia w roku 2016 i 2017 wyższych kwot podatku Vat (korzyść dla gminy wyniosła 
1 266 tys. zł) - 167 450 zł, - opracowanie wniosków o dofinansowanie z programu PROW 
w zakresie: „Inwestycje i obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej" - 30 000 zł. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o 112 900 zł z przeznaczeniem na zakup 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy. Dział Obsługa długu 
publicznego zmniejsza się plan wydatków o 20 000 zł planowanych na zapłatę odsetek 
od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z niższym niż planowano 
oprocentowaniem kredytów zaciąganych w 2018 r. Dział Oświata i wychowanie zwiększa się 
plan wydatków o 35 361 zł z przeznaczeniem na: - zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły 
Podstawowej w Brzózem - 16 271 zł, - zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły 
Podstawowej w Mariance (FS Marianka) - 1 433 zł, - wykonanie chodnika na terenie szkoły 
- droga do przedszkola (FS Huta Mińska) - 17 657 zł. Dział Rodzina zwiększa się plan 
wydatków o 20 000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych 
nienależnie przez świadczeniobiorców. Dział Gospodarka komimalna i ochrona środowiska 
zwiększa się plan wydatków o 30887 zł z przeznaczeniem na: - dotacje dla mieszkańców 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000 zł, - usuwanie azbestu z terenu 
gminy - 18 620 zł, - dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w Królewcu 
(FS Królewiec)-2 267 zł. 
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 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/363/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 6. 
Uchwała w sprawie zmian w Wiełołetniej Prognozie Finansowej 

Gminy Mińsk Mazowiecki na łata 2018-2026 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/364/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 7. 
Uchwała w sprawie zamiaru przyjęcia w Gminie Mińsk Mazowiecki 

potomków połskich zesłańców z terenu byłego ZSRR w ramach repatriacji 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - powiedział, że około 4 lata temu był 
na spotkaniu z ambasadorem Kazachstanu, który zwracał się do samorządowców 
o zastanowienie się nad możliwością sprowadzenia polskich repatriantów. Wówczas nasza 
Gmina nie dysponowała odpowiednim zasobem mieszkaniowym, ałe po wybudowaniu 
budynku w Janowie sytuacja się zmieniła. W związku z tym Wójt wyszedł z inicjatywą 
sprowadzenia i osiedlenia jednej rodziny polskich repatriantów liczącej do pięciu osób. 
Cała procedura odbyłaby się przy pomocy specjałnej fundacji działającej przy ministerstwie 
spraw zagranicznych. Poza tym byłby to bardzo dobry gest w związku ze lOOleciem 
niepodłegłości Polski. Podjęcie uchwały jest potrzebne do rozpoczęcia całej procedury. 
Wójt dodał, że jest już powołana komisja ds. rozpatrzenia wniosków składanych przez osoby, 
które chcą zasiedlić mieszkania w Janowie. Jest 28 mieszkań i dla rodziny repatriantów 
przeznaczyłoby się jedno mieszkanie, poza tym powinno pozostawić się 2-3 lokale wolne, 
aby w przypadku niespodziewanych zdarzeń była możliwość przydziału mieszkania dla 
potrzebujących. 
Pani Jołanta 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 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 12 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 
2 Radnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/365/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 8. 
Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że zmiany w statucie 
dotyczą dostosowania do zmian w przepisach prawa i zapytała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/366/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 9. 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dła Województwa Mazowieckiego 

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

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/367/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 10. 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

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

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - powiedziała, że projekt uchwały jest 
wynikiem pisma jednej z mieszkanek, której mąż prowadzi gospodarstwo rolne i opłaca 
KRUS, ale dotychczasowe zapisy uchwały w sprawie bonu żłobkowego nie uwzgłędmały 
bonu dla rodziców w takiej sytuacji. W związku z tym chce się to poprawić i umożliwić 
skorzystanie z bonu. Przewodnicząca 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 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/368/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 11. 
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom zagrożonym rosnącą populacją dzików w terenach zabudowanych 

Wójt Gminy - powiedział, że jest to próba zwrócenia uwagi na problem plagi dzików. 
Powiedział też, że wspólnie z Radnym Maciejem Gałązką organizował spotkanie z rolnikami 
i przedstawicielami instytucji związanych z tym tematem w sprawie dzików i ASF. 
Samorządy bez wsparcia rządowego nie są w stanie same wiele zdziałać. Natomiast uchwała 
to wspólny głos całej Gminy, który będzie przedstawiony na najbłiższym Konwencie Wójtów 
i Burmistrzów, na który zaproszony jest też Powiatowy Lekarz Weterynarii. 
Przewodnicząca Rady - odczytała pismo Pani Radnej Kraszewskiej do Starosty Mińskiego 
w sprawie dużej populacji dzików na terenach zamieszkałych przez mieszkańców Gminy 
Mińsk Mazowiecki. 
Pan Przemysław WOJDA Radny Rady Gminy - podał przykład jednego z mieszkańców 
Zakola Wiktorowo, któremu dziki zniszczyły i poryły posesję. Zapytał też, kto ma temu 
mieszkańcowi zapłacić za te szkody. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że już sześć lat temu mówił 
0 tym problemie i zapytał, co robił poprzedni Przewodniczący Komisji Handlu i Rolnictwa, 
którego Pan Czajkowski zachęcał do działania. Dopiero teraz, gdy jest Radny Gałązka 
to mówi się o tym problemie, a wcześniej władza stała w blokach i nic nie robiła, bo zgłaszał 
to Radny Czajkowski i teraz pogłowie dzików znacznie się zwiększyło. Powiedział też, 
że potrzebne jest wsparcie dła Radnego Gałązki w tej sprawie. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - powiedział, że tam gdzie jest możliwe 
to mówi i nagłaśnia problem z dzikami i z ASF. Podziękował też Wójtowi, Pani Sekretarz 
1 pracownikowi Urzędu Gminy za zorganizowanie spotkania z rolnikami. Zwrócił również 
uwagę na problemy związane z szacowaniem szkód i zaznaczył, że pomimo, że w naszej 
Gminie nie ma wielu rolników to są oni bardzo ważni i trzeba im pomóc. Poza tym problem 
z dzikami zaczyna nie dotyczyć tylko rolników, ale również innych mieszkańców, 
którzy mają działki i ogródki. Radny Gałązka rozumie jednak też myśłiwych, bo mają 
związane ręce z powodu przepisów prawa i nałożone ograniczenia w odstrzale, 
np. konieczność oddalenia się z odstrzałem od terenów zabudowanych. Powiedział również, 
że jego zamysłem było poradzenie sobie z tymi problemami na naszym terenie 
i zorganizowanie struktur, które będą zajmowały się tymi sprawami. 
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 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/369/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej 

w miejscowości Wółka Iłówiecka 

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

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/370/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 13. 
Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonych 

w miejscowości Targówka 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - powiedział, że temat ten wzbudził duże 
zainteresowanie na zebraniu w Targówce. Radny zwrócił materiał mówiąc, że to rołą Gminy 
jest zbieranie oświadczeń pomimo, że wcześniej sam zawarł umowę z Gminą o przetwarzaniu 
danych osobowych w celu zbierania podpisów. Pracownik gminny pomimo tego, że był 
wcześniej oskarżany, że nic nie robił doprowadził w między czasie do uzgodnienia sześciu 
działek, więc jednak jest postęp w tej sprawie, ale jeszcze sporo działek brakuje. Po podjęciu 
uchwały będzie można udać się do notariusza i przejmować działki przy ul. Kolejowej, 
tam gdzie ma powstać chodnik. 
Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - zapytała, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
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w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr L/371/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 14. 
Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgłędnionych przez 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki uwag złożonych do projektu miejscowego płanu 
zagospodarowania przestrzennego dła gminy Mińsk Mazowiecki 

obejmującego etap „A2" - tereny położone w miejscowościach: Józefów, Grębiszew 

Pani Joanna PRZESMYCKA Pracownik Urzędu Gminy - poinformowała, że uwagi 
zawarte w załączniku do przedstawionego projektu uchwały są efektem dwóch wyłożeń 
projektu planu do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie było od 9 do 30 kwietnia i uwagi 
można było składać do 18 maja. Nieuwzględnione zostały cztery uwagi. Ponowne wyłożenie 
projektu planu odbyło się w dniach od 2 do 24 sierpnia, a uwagi można było składać 
do 10 września. Ponowne wyłożenie było efektem uwzględnienia części uwag przez Wójta 
i koniecznością wprowadzenia zmian do projektu planu. W wyniku drugiego wyłożenia 
nieuwzględnionych zostało pięć uwag. Nad każdą uwagą Rada Gminy musi głosować 
odrębnie. Jeśli jakaś z uwag zostanie uwzględniona to konieczne będzie kolejne wyłożenie 
projektu planu i automatycziue uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego 
nie będzie mogła być podjęta. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - powiedział, że z 
wielką troską podeszło się do tej sprawy i drugie wyłożenie projektu planu jest efektem tego, 
że część uwag została uwzględniona. 
Pani Urszula MILEWSKA Pracownik Urzędu Gminy - poinformowała, że uwagi, 
nad którymi będzie głosować Rada Gminy, to głównie uwagi nieuwzględnione ze względu 
na obowiązujące przepisy prawne, procedurę i niezgodność ze studium. 
Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - w związku z brakiem pytań zarządziła 
przejście do głosowań o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do 
projektu miejscowego płanu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A2". 

Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 9 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki 

obejmującego etap „A2" - tereny położone w miejscowościach: Grębiszew, Józefów. 
Termin składania uwag do dnia 18 maja 2018 r. 

Uwaga nr 1: 
Wniosek o zmianę, zgodnie z aktuałnym użytkowaniem działek, podstawowego przeznaczenia 

terenu na: „zabudowa usługowa - usługi, w tym usługi z zakresu handlu o powierzchni 
sprzedaży poniżej 2000 m^, stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów samochodowych. 
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bazy transportowe, hurtownie, hotele, zajazdy, centra logistyczne i usługowe, infrastruktura 
techniczna, konieczne zaplecze techniczne, dojazdy i miejsca postojowe ". 

Uwaga dotyczy dz. ew. 141, 142/1, 142/3, 142/4, 143, 144/1, 144/2 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca poinformowała, że uwaga została częściowo uwzględniona, natomiast 
nieuwzględniona jest w części dotyczącej uzupełnienia przeznaczenia o bazy transportowe -
to przeznaczenie z zakresu magazynów i składów. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 12 Radnych, od głosu wstrzymał się 
1 Radny. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 
Uwaga nr 2: 

Wprowadzenie na mapę istniejących dróg dojazdowych. 
Uwaga dotyczy dz. ew. 17/2, 18/1 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 
Uwaga nr 3: 

Sprzeciw wobec przeznaczenia działki na funkcję cmentarza. 
Uwaga dotyczy dz. ew. 59,60 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 
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w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 
Uwaga nr 4: 

Sprzeciw wobec przeznaczenia działki na funkcję cmentarza. 
Działka użytkowana jest jako teren produkcji łeśnej. 

Uwaga dotyczy dz. ew. 57, 58 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 

Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 2 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki 

obejmującego etap „A2" - tereny położone w miejscowościach: Grębiszew, Józefów. 
Termin składania uwag do dnia 10 września 2018 r. 

Uwaga nr 1: 
Wniosek o: Wprowadzenie do projektu planu drogi zgodnie ze stanem istniejącym. 

Uwaga dotyczy dz. ew. 17/2, 18/1, 18/2 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 
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Uwaga nr 2 część 1: 
Wniosek o: Zmianę przeznaczenia całej działki pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi 

nieuciążliwe, jak działek sąsiednich. 
Uwaga dotyczy dz. ew. 270 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 
Uwaga nr 2 część 2: 

Wniosek o: Zmianę wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy na 80%, 
z pozostawieniem reszty działki pod PBC. 
Uwaga dotyczy dz. ew. 270 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 

Uwaga nr 3 część 1: 
Wniosek o: Zmianę przeznaczenia całych działek pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi 

nieuciążliwe, jak działek sąsiednich. 
Uwaga dotyczy dz. ew. 258, 259/1, 262, 263 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Uwaga nie została uwzgłędniona. 

Uwaga nr 3 część 2: 
Wniosek o: Zmianę wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy na 80%, 

z pozostawieniem reszty działki pod PBC. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 
Uwaga nr 4: 

Wniosek o: zmianę przeznaczenia całej działki na nieruchomość budowlaną 
Uwaga dotyczy dz. ew. 24/10 w Grębiszewie. 

Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 
Uwaga nr 5: 

Sprzeciw wobec dopuszczeniu zabudowy szeregowej, jako zbyt intensywnej dla terenów 
wiejskich. 
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Przewodnicząca podała informacje dotyczące uwagi, odczytała treść uwagi oraz przedstawiła 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uwzględnienie 
przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Nikt nie był za uwzględnieniem uwagi, przeciw było 14 Radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uwaga nie została uwzgłędniona. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Mińsk Mazowiecki uznała 
przedstawiony projekt uchwały za przyjęty - Uchwała Nr L/372/18. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 15. 
Uchwała w sprawie miejscowego płanu zagospodarowania przestrzennego dła gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A2" - tereny położone w miejscowościach: 

Grębiszew, Józefów 

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

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr L/373/18 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 16. 
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 

Sołtysa Sołectwa Zakole Wiktorowo 

Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że dotychczasowa 
Pani Sołtys z przyczyn osobistych złożyła rezygnację - pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
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w glosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr L/374/18 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do mniejszego protokołu. 

Punkt 17. 
Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

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

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr L/375/18 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 18. 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/348/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 
realizacji wybranych umów i wysokości wpływów finansowych, zawartych pomiędzy 

Gminą Mińsk Mazowiecki a podmiotami zewnętrznymi 
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr L/376/18 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 19. 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 23 sierpnia 2018 r. 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - poinformował o zebraniach wiejskich 
w sprawie podziału funduszu sołeckiego i podziękował za organizację sołtysom, a radnym 
oraz mieszkańcom za udział w tych zebraniach. 28 sierpnia odbyło się wręczenie medali dla 
par, które obchodziły 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 29 sierpnia Wójt podpisał 
w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na dofinansowanie kwotą ok. 130 tys. zł 
doposażenia gminnych jednostek OSP w potrzebny sprzęt. 30-31 sierpnia Wójt uczestniczył 
w Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich na zaproszenie Marszałka 
Województwa. Było to podsumowanie działania Urzędu Marszałkowskiego w ostatnich 
20 latach, w którym udział wzięli samorządowcy z województwa. Następnie poinformował 
0 wystawie zwierząt hodowlanych zorganizowanej w Siedlcach, w której udział wzięła grupa 
rolników z naszej Gminy. Wójt uczestniczył również w otwarciu hali sportowej w Cegłowie, 
która jest bardzo nowoczesna i jest to chyba najlepsza hala w naszym Powiecie. 5 września 
odbyło się spotkanie z dyrektorami w sprawie organizacji nowego roku szkolnego 
1 organizacją dowozu uczniów. 8 września odbyło się Narodowe Czytanie, w naszej Gminie 
centralne obchody były w Bibliotece Gminnej w Stojadłach oraz w szkołach gminnych. 
Wójt uczestniczył też w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez OSP w Starej Niedziałce 
i podziękował wszystkim organizatorom tej imprezy. 10 września odbyły się obchody 
wybuchu II Wojny światowej, która zorganizowało Starostwo Powiatowe. 11 września 
w Urzędzie Gminy odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa, która była 
organizowana przez Komendę Powiatową Policji. Wójt zachęcił do udziału w tego typu 
spotkaniach wszystkich mieszkańców. 17 września w Zamieniu odbył się kolejny konkurs 
kulinarny zorganizowany przez LGD Ziemi Mińskiej. Wójt podziękował organizatorom 
za świetną imprezę oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Zamienia i Wrzosowa, 22 września przy 
szkole w Brzózem odbyło się otwarcie placu zabaw. 23 września w Kościele w Budach 
Barcząckich odbył się koncert artystów z Ukrainy, który był współfinansowany przez naszą 
gminną bibliotekę. 24 września było wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego 
dla etapu A3: Stare Zakole, Zakole Wiktorowo i Mikanów. Jest ustawowy termin 
do wnoszenia uwag przez zainteresowanych. 25 września było spotkanie w sprawie ASF, 
w którym udział wzięli również rolnicy hodujący świnie. Wójt zwrócił też uwagę na potrzebę 
koordynacji działania służb powiatowych. Do sprawy powróci się podczas Konwentu Wójtów 
i Burmistrzów. Przechodząc do inwestycji Wójt poinformował o wykonanym chodniku 
w Królewcu. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w Zamieniu na ul. Łąkowej, jest to w ramach funduszu sołeckiego. Podpisano umowę 
na wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu na ul. Górnej, Szkolnej, Północnej 
i Strażackiej w Janowie oraz na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów i na drodze publicznej 
w Iłówcu. Jest realizowany fundusz sołecki Drugiej Niedziałki, czyli montaż przepustów 
i wykonanie rowu, prace koordynuje Sołtys. Realizowane są progi zwalniające w Królewcu 
i w Mariance. Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej w Barczącej i wykonanie 
chodnika przy jednoczesnych pracach oświetleniowych, o wartości 87 tys. zł. Wpłynęło 
pismo od mieszkańców Targówki w sprawie wykonania progów zwalniających wyspowych 
na ul. Kolejowej i jest wybrana już na to firma, wartość prac to ok. 12 tys. zł. Zakończono 
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i odebrano zadanie dotyczące docieplenia budynku OSP Zamienię, wartość zadania 
to ok. 76 tys. zł, w tym dofinansowanie 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano 
budowę placu zabaw przy szkole w Janowie za 23 918 zł. Wykonano też instalację 
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w szkole w Janowie, zgodnie z aktualnymi 
przepisami, a także przebudowano instalację wodociągową w starej części budynku szkoły 
w Janowie. W Mariance trwa budowa boiska przyszkolnego i potrzebne było wykonanie 
wycinki. Zakończono przebudowę i modernizację SUW w Janowie za blisko 2,721 min zł, 
prace zostały już odebrane. Wykonano przebudowę odcinka kanalizacji na ul. Miłosza 
i w drodze powiatowej mającą na celu podzielenie ścieków płynących z tego obszaru, dotyczy 
to problemów, z którymi również na sesji zwracali się mieszkańcy. Nie udało się zrealizować 
przebudowy placu zabaw w Stojadłach w ramach inicjatywy lokalnej, ponieważ oferty 
przekraczały środki przewidziane na to zadanie. Wybrano firmę na dostawę urządzeń siłowni 
napowietrznej i gier plenerowych przy szkole w Starej Niedziałce za prawie 26 tys. zł, 
jest to również w ramach inicjatywy lokalnej. Trwa procedura odbiorowa zadania: 
Kompleksowa termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej w systemie zaprojektuj 
i wybuduj. Trwa ostatni etap realizacji budynku w Janowie. Trwają prace budowlane 
dotyczące przebudowy parkingu i odwodnienie przy szkole w Stojadłach za prawie 
450 tys. zł. Trwa montaż ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu OZE w Gminie Mińsk 
Mazowiecki - Wójt poinformował, w jakich lokalizacjach zamontowane zostaną ww. ogniwa. 
Trwają też roboty budowlane, dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej - Wójt przedstawił 
gdzie obecnie prowadzone są roboty kanalizacyjne i kiedy up ł j^a termin na wykonanie tych 
prac. Trwają prace na części ul. Św. Józefa i ul. Pięknej w Nowych Osinach, wartość prac 
to 1,707 min zł, termin jest do końca listopada. Jest wybrana firma, która wchodzi 
na ul. Natolin, gdzie będzie wykonywany ok. 0,5 km odcinek tej drogi. Wójt poinformował 
również, że Ministerstwo Sportu nie rozpatrzyło jeszcze wniosku Gminy o dofinansowanie 
inwestycji w infrastrukturę sportową w Gminie Mińsk Mazowiecki. Budowa miasteczka 
rowerowego przy szkołę w Starej Niedziałce jest zgłoszona do konkursu dotyczącego 
aktywizacji sołectw, w którym pula nagród wynosi 15 tys. zł. Wójt powiedział również, 
że wchodzi program „Czyste Powietrze", którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów 
i zanieczyszczeń do atmosfery. Program skupia się na dofinansowaniu wymiany starych 
pieców i kotłów grzewczych ogrzewających domy jednorodzinne oraz na kompleksowej 
termomodemizacji budynków - Wójt podał szczegóły dotyczące tego, kto może wziąć udział 
w programie. Poinformował również, że ma odbyć się spotkanie z przedstawicielami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy przedstawią 
szczegółowe założenia programu i odpowiedzą na wszelkie pytania mieszkańców i pomogą 
w wypełnianiu wniosków. Gmina nie realizuje tego programu w tym roku, ponieważ zajmują 
się tym WFOŚiGW, poprosił też o śledzenie informacji dotyczących organizacji spotkań 
informacyjnych. Wybrana jest również firma na roboty na ul. Huberta w Kolonii Karolina. 

Punkt 20. 
Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że już kilka razy wnioskował, żeby 
zmienić procedurę zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców na rozbudowę sieci 
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wodociągowej i kanalizacyjnej w naszej Gminie, aby przyspieszyć zwrot za materiały. 
Powiedział również, że na dwóch ostatnich komisjach budżetowych Zastępca Wójta śmiał 
pomówić go jakoby dbając o interesy mieszkańców naszej Gminy lobbował i był 
beneficjentem tych środków, bo jest wykonawcą takich robót. Powiedział również, 
że oczekuje przeprosin, ale podobnie zachował się Wójt podczas spotkania sołeckiego 
w Kolonii Karolina. Pan Nowak wyraził zdziwienie, że używa się takich argumentów, 
bo nigdy takiego poziomu etycznego on by nie użył, bo jest to moralne dno i jest to wyssane 
z palca. Powiedział również, że gdy w budżecie na bieżący rok zabrakło środków 
na oczyszczalnie przydomowe to Wójt wpadł na genialny pomysł, aby zabrać środki tym, 
którym się one należą za wodociąg i przenieść 15 tys. zł na refundację dla mieszkańców, 
którzy wybudowali oczyszczalnie przydomowe. Radny Nowak powiedział, że jest 
to kuriozum i świadczy o manipulacji mieszkańcami Gminy. Teraz przesunięto środki 
z bieżącego utrzymania dróg. Pan Nowak powiedział, że nie rozumie z jakich przyczyn jest 
atakowany przez Wójta i Zastępcę Wójta. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - powiedział, że jest tutaj po to, 
żeby zabiegać o sprawiedliwy i zrównoważony rozwój Gminy. Natomiast Panu Nowakowi 
zdarzyło się popełniać błędy, ale to zdarza się każdemu z nas. Budżet jednak powinien być 
tak skonstruowany, aby uwzględniał rozwój Gminy i potrzeby mieszkańców, natomiast 
destrukcja nie leży w interesie mieszkańców i przedsiębiorców. Pan Gruba poprosił 
o wzajemne zrozumienie i wzajemną służbę. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - odnosząc się do wypowiedzi Radnego 
Nowaka powiedział, że nie pamięta swojej wypowiedzi na zebraniu w Kołonii Karołina, 
ale jeśli powiedział coś takiego to przeprasza za to. Przypomniał również dyskusje 
na wcześniejszych sesjach dotyczące zwiększenia pozycji na zwroty dla mieszkańców 
za wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Powiedział również, że przez pewne 
procedury G Z G K zwlekał z wypłatami, ale na dzień dzisiejszy wypłacono zwrot w wysokości 
120 tys. zł, więc pozostaje w tej pozycji jeszcze ok. 180 tys. zł. W związku z tym, 
po korekcie, zwrócił się o przesunięcie 10 tys. zł z tej pozycji na dwie oczyszczałnie 
przydomowe, więc nie jest to nawet 10% tej pozycji i on by nie robił z tego problemu. 
Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - zapytał o rozkład jazdy autobusów 
wywieszany na przystankach. Mieszkańcy pytają o te sprawy i w związku z tym chciałby 
poprosić, żeby Urząd Gminy zwrócił się do przewoźników o wywieszenie rozkładów 
na przystankach. 
Pan Krzysztof K O W A L C Z Y K Radny Rady Gminy - powiedział, że w budżecie jest 
26 pozycji dotyczących oświetlenia ulic i zapytał, które z tych pozycji nie zostaną wykonane 
do końca roku. Powiedział też, że można zmienić projektanta, bo nie do pomyślenia jest, 
że budżet nie jest realizowany. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - zapytał o działkę 656/5 w Stojadłach, 
która jest wyłożona kostką. Działka stanowi własność Gminy Mińsk Mazowiecki i w związku 
z tym pytaniem jest na jakiej zasadzie powstała ta budowla i na jakiej podstawie powieszono 
tam tablicę dotyczącą parkowania. Było również ogrodzenie, które zaczęło znikać. 
Pan Czajkowski poprosił o przygotowanie całego zestawu dokumentów, które wyjaśniłyby 
ten problem radnym. Zaprezentował też zdjęcia ilustrujące wspomnianą działkę. Powiedział 
również, że na pograniczu działki 222/6 i 222/7 na ul. Miodowej w Nowych Osinach stoją 
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słupy, które są budowlą nielegalną. Są to wysokie słupy oświetleniowe, o których mówi już 
kilka lat. Zdaniem jednego z mieszkańców słupy te wykonała jedna z firm, która wykonuje 
też inne roboty na terenie Gminy. Pan Czajkowski powiedział też, że chciałoby się tam 
wykonać piłkochwyt i zapytał, co teraz należy zrobić. Przypomniał również, że działka 222/6 
stała się gminna po jego staraniach. Przypomniał również o jego projekcie odbudowy 
siedliska bociana białego, ale nie spotkało się to z aprobatą, natomiast kilka metrów dalej, 
bez żadnych pozwoleń, postawiono słupy. 
Pani Jolanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - poprosiła o wyjaśnienie sprawy 
dotyczącej przeznaczenia 200 tys. zł na ul. Żwirową w Kolonii Karolina w poprzednim roku, 
ponieważ na zebraniu w Kolonii Karolina był atak na nią i były słowa, że kłamie -
Wójt odpowiedział, że to nie prawda, natomiast Przewodnicząca powiedziała, żeby Wójt 
teraz nie kłamał, bo powiedział na zebraniu słowo „kłamie". Przewodnicząca zapytała 
o kwotę 200 tys. zł, o której Wójt powiedział, że została wykorzystana, ale tak nie było, 
bo środki te w łistopadzie zostały przesunięte, bo pozycja nie została wykonana, a miała być 
to dotacja dla Miasta, jednak Miasto nic nie robiło i w związku z tym przesunięto te fundusze. 
Wójt dobrze o tym wiedział, ale na zebraniu nagle dostał pustki w głowie i nie powiedział 
o tych faktach, być może dlatego, że są one niewygodne dla niego. Powiedziała również, 
że radni zdjęli te środki, ponieważ nadal nie było żadnego zabezpieczenia, że cokolwiek 
na ul. Żwirowej będzie się działo. Radni domagają się dokumentacji, która będzie dowodem 
na współpracę oraz na to, co będzie tam robione. Powiedziała również, że nie powinno być 
tutaj nic „na słowo", potrzebne są dokumenty, bo zmieniają się władze i priorytety. 
Jeśli chodzi o Stojadła i ul. Leśną to zapytała, dlaczego Wójt powiedział, że przetarg został 
tak późno ogłoszony przez radnych, którzy zdjęli pieniądze i dopiero gdy dołożono środki 
to można było ogłosić przetarg, skoro doskonale wiedział, że na koniec lipca dopiero było 
pozwolenie na budowę i dopiero wówczas można było ogłosić przetarg. 
Pan Tomasz ROKITA Radny Rady Gminy - zapytał o prace związane z kanalizacją, 
ponieważ kanalizacja była obiecywana na spotkaniach w Brzózem, Barczącej i Osinach, 
więc pytaniem jest, czy aż tak bardzo się ona rozrośnie. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że w sprawie ul. Żwirowej 
trzeba społeczeństwu po prostu przekazywać całą prawdę, bo wówczas nie byłoby wielu 
pytań i wątpliwości. Powiedział też, że trzeba dogadać się z Burmistrzem tak jak w przypadku 
uł. Chochołowskiej, a nie umieszczać pod publiczkę 400 tys. zł. Zapytał też, czy trwają prace, 
żeby wreszcie ruszyła budowa ul. Żwirowej i ewentualnie ul. Arynowskiej. 
Pan Robert ROŃDA Radny Rady Gminy - zapytał o zwroty dla mieszkańców 
za kanalizację i wodociągi, ponieważ kierownik G Z G K na ostatniej Komisji przedstawił 
Zarządzenie Wójta na podstawie, którego dokonuje się tych zwrotów. Zwroty za 2017 r. 
są jeszcze dokonywane, natomiast za 2018 r. są wstrzymane i w związku z tym pytaniem jest 
z czego to wynika. Radny poprosił o informacje w tej sprawie. 

Punkt 21. 
Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - powiedział, że wszystkie pozycje i działy 
w budżecie są wspólne i nie jest tak, że jedne są Wójta, a inne radnych. W sprawie pytania 
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Radnego Gałązki poinformował, że wszystkie firmy chcące świadczyć usługi transportowe 
zwracają się z wnioskiem o możliwość korzystania z przystanków i jest to na bieżąco 
koordynowane. Zadaniem Gminy jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół, natomiast Wójt 
razem z Wójtem Dębego Wielkiego prowadził wielokrotnie rozmowy z firmą, która wygrała 
przetarg na ten dowóz, czyli z PKS Grodzisk. Powiedział też, że spróbuj się skontaktować 
z przewoźnikiem, żeby zamieścił rozkład jazdy na przystankach., ale nie jest to w gestii 
Gminy tylko usługodawcy. W sprawie wypowiedzi Radnego Czajkowskiego dotyczącej 
działki w Stojadłach powiedział, że po sygnałach od radnych płot został rozebrany i została 
tylko brama suwana, która też ma być w najbliższym czasie rozebrana. Jeśli zaś chodzi 
0 utwardzenie drogi kostką to było to wykonane przez prywatną firmę na drodze gminnej. 
W sprawie słupów oświetleniowych w Nowych Osinach powiedział, że było to robione 
na wniosek działaczy klubu Herkules Nowe Osiny, który już nie funkcjonuje. Miało to być 
wykonane społecznie, aby było oświetlenie boiska i możliwość zawieszenia siatki jako 
piłkochwytów. Wójt dodał, że obecnie boisko jest przekazana w zarząd nowemu klubowi 
Dragon Nowe Osiny, który powstał po rozwiązaniu Herkulesa i przy akceptacji Pana 
Czajkowskiego. Nowy klub nie może jednak się zebrać i stworzyć 11 osobowej drużyny 
1 nie startuje w żadnej lidze. Organizują za to od dwóch lat turnieje piłkarskie dla dzieci, 
natomiast słupy Wójtowi nie przeszkadzają, ale jeśli Pan Czajkowski uważa, że powitmo się 
zdemontować ten wkład społeczny to zaprasza razem z działaczami klubu do rozmowy 
i wspólnego ustalenia decyzji w tej sprawie. Wójt powiedział również, że zostanie 
sprawdzone, czy było coś płacone za wykonanie tych słupów. W iimej miejscowości stoją 
takie same słupy i systemem gospodarczym udało się oświetlić boisko i nie ma tam żadnych 
problemów. Wójt powiedział również, że jeśli Radny Czajkowski twierdzi, że słupy 
są nielegalne to należy je zdemontować i zaprasza Radnego do rozmowy w tej sprawie. 
Jeśli chodzi o ul. Żwirową i zebranie wiejskie w Kolonii Karolina Wójt powiedział, 
że rzeczywiście w projekcie budżetu było zapisane 200 tys. zł i było to z zamysłem, że jeśli 
Miasto będzie miało oszczędności to dołoży drugie 200 tys. zł i będzie 400 tys. zł. Do końca 
listopada było już wiadome, że Miasto nie dołoży środków i wówczas zaproponowano 
zmiany w budżecie, które radni zaakceptowali i 200 tys. zł zostało przekazane na inne 
potrzeby. Wójt powiedział, że jeśli Przewodnicząca na zebraniu twierdzi, że środki te nie 
zostały wykorzystane przez zaniedbanie Wójta to on zdecydowanie odniósł się do tego 
i stwierdził, że jest to nieprawda, bo 200 tys. zł nie zostało w tym zadaniu do 31 grudnia, 
tylko wcześniej wspólnie z Radą Gminy przeniesiono te środki na inne cele. Przewodnicząca 
mówiła, że Wójt kłamie, natomiast Wójt powiedział, że nie jest to prawdą, ałe jeśli tak 
powiedział to przeprasza za to. Wójt na przykładzie budżetu z tego roku przypomniał, że była 
jego propozycja zapisania 400 tys. zł, natomiast radni wykreślili tę pozycję i przekazali 
200 tys. zł na ul. Arynowską, pomimo informacji, że Miasto nie jest gotowe i Wójt to mówił, 
bo oprócz opracowania koncepcji nic nie jest przygotowane. Wójt podziękował też 
za rezygnację z tych 200 tys. zł na ul. Arynowską i za zrozumienie tego. Obecnie jest 
pozwolenie na budowę, które jest w Urzędzie Miasta i zapewne nie byłoby dużego problemu, 
aby to przejąć, ale prawnicy powinni sporządzić porozumienie dotyczące budowy 
ul. Żwirowej. Wójt przypomniał również w jaki sposób był zmieniony i przegłosowany 
budżet na ten rok. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Rokity i obiecywania kanalizacji 
powiedział, że stara się nie obiecywać rzeczy niemożliwych, a jeśli na zebraniach padają 
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pytania od mieszkańców co z kanalizacją to wyjaśnia, że było jedenaście projektów 
kanalizacyjnych, które przejął od poprzednika i jest to sukcesywnie realizowane. Przy dużych 
dofinansowaniach zewnętrznych udało się wykonać ponad 100 km sieci kanalizacyjnych. 
Potrzeba jeszcze zapewne ponad rok na dokończenie kanalizacji w Targówce. Na przełomie 
2019 r. i 2020 r. nowa Rada Gminy będzie zapewne podejmowała decyzje o planach budowy 
kolejnych etapów kanalizacji. Wójt poinformował jakie rejony pozostały do skanalizowania. 
Jeśli chodzi o pytanie Radnego Rońdy w sprawie zwrotu środków za materiały za wykonane 
odcinki sieci poinformował, że zarządzenie Wójta w tej sprawie określa na jakich zasadach 
ma się to odbywać, natomiast problem wynikał z interpretacji zapisów przez Kierownika 
GZGK. Po konsultacjach z prawnikami Kierownik zmienił interpretację przepisów i zwroty 
zostały odblokowane, a środki są wypłacane mieszkańcom. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w sprawie oświetlenia powiedział, że jest duży 
problem z firmą projektową, która wygrała przetarg. Firma do końca czerwca miała przekazać 
Gminie dokumentację projektową razem z pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami, ale nie 
zrobiła tego. Firma informowała Gminę o pewnych problemach i trudnością, natomiast 
po upływie terminu Gmina wystosowała pismo z żądaniem rozliczenia się i przedstawienia 
materiału jaki został opracowany. Niestety nie przyniosło to żadnych efektów, więc Gmina 
została zmuszona do wypowiedzenia umowy i rozpoczęto przygotowania do wyboru nowej 
firmy, mając świadomość, że tam gdzie jest potrzebne pozwolenie na budowę nie uda się 
w tym roku wykonać tych zadań. Jednak po odebraniu pisma o rozwiązaniu umowy 
i naliczeniu kar umownych wykonawca zjawił się w Gminie i okazało się, że większą cześć 
dokumentacji ma wykonaną. Gmina zażądała, aby natychmiast zawieziono dokumenty 
do uzgodnienia do PGE, a następnie do Starostwa. Wice wójt poinformował następnie 
na jakim etapie są poszczególne zadania i czy jest szansa ich realizacji do końca 2018 r. 
Zgodnie z opinią Radcy Prawnego wypowiedzenie, które przesłano firmie nie można cofnąć, 
więc jest ono wiążące i biegnie naliczanie kar umownych, jest natomiast możliwe, żeby ten 
wykonawca wystartował w kolejnych zapytaniu ofertowym na dokończenie tych zadań. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - powiedział, że Prezes Herkulesa nie 
wnioskował o umieszczenie tych słupów i nie dał się w to wkręcić. Powiedział też, że jeśli 
chodzi o sposób wykorzystania 50 tys. zł, które pozostawiła Rada Gminy na ul. Huberta 
to można za to spokojnie odprowadzić wodę poprzez rów od ul. Rumiankowej, za zgodą 
właścicielki gruntu i po wykupie nieruchomości. Pan Czajkowski przypomniał o potrzebie 
wykonania połączenia ul. Huberta i ul. Działkowej. Poprosił też o rozmowę z właścicielką 
w sprawie odwodnienia ul. Rumiankowej. Jeśli chodzi o oświetlenie to mieszkańcy Nowych 
Osin i właściciele działek odsuwają i oddają swój teren, aby powstało to oświetlenie, 
skoro od strony zachodniej jest weto. 

Punkt 22. 
Wolne Wnioski 

Pan Zbigniew PIĄTKOWSKI Redaktor Naczelny „Co Słychać?" - podziękował 
za wsparcie Festiwalu Chleba i poinformował, że impreza się udała, ale chciałby, 
aby w kolejnych latach był w Gminie taki Wójt, który będzie zdecydowanie wspierał takie 
inicjatywy. Pan Redaktor wręczył Wójtowi i Przewodniczącej Rady Gminy nagrody. 
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Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - powiedział, że życzy, aby przyszła Rada 
Gminy miała wszystko na piśmie i żeby współpraca z Miastem Mińsk Mazowiecki układała 
się lepiej. 
Pan Andrzej GRUBA Wiceprzewodniczący Rady Gminy - powiedział, że wysoko ceni 
postawę Radnego Gałązki i już złożył wnioski do budżetu, więc ma nadzieję, że zostaną one 
przychylnie rozpatrzone. 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
L sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 27 września 2018 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

Punkt 23. 
Zamknięcie obrad 
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