
RO.0002.11.2018.PD 

PROTOKÓŁ NR LI/2018 

z sesji Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki 
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Protokół Nr LI/2018 

z sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 25 października 2018 r. 

LI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu 
25 października 2018 r., w godzinach 10- - 12^ 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, Przedstawiciele Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim, przedstawiciele lokalnych 
mediów oraz inne zainteresowane osoby. 

Punkt 1. 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

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

Do Uczenia głosów w głosowaniach jawnych Przewodnicząca wyznaczyła Radnych: 

> Pana Pawła Lipińskiego 
> Pana Przemysława Wojdę 

Wyznaczeni Radni wyrazili zgodę na liczenie głosów. 

Punkt 2. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad LI sesji Rady 
Gminy i zapytała, czy są uwagi lub wnioski - uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad 

W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad było 12 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Uchwalony porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim 
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok 
5. Uchwała w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 27 września 2018 r. 
7. Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 
9. Wolne wnioski 
10. Zamknięcie obrad 

Punkt 3. 
Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwałidów w Mińsku Mazowieckim 

Pan Stefan KARWOWSKI Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Połskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim - podziękował 
za umożliwienie wystąpienia na sesji, ponieważ w imieniu członków Związku chciałby 
uhonorować Wójta Gminy za współpracę, życzliwość i pomoc na rzecz Związku i całego 
środowiska senioralnego w Gminie. Następnie Przewodniczący w imieniu Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Warszawie wręczył Wójtowi Złotą Odznakę 
Honorową I Stopnia. 
Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - podziękował za dostrzeżenie i docenienie 
jego bezinteresownej pracy na rzecz Związku. 

Punkt 4. 
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

Pani Jolanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że jest to cykliczna 
uchwała podejmowana co roku. Podjęcie uchwały poprzedzone było przeprowadzeniem 
konsultacji społecznych. Pani Sekretarz odczytała informację o konsultacjach społecznych 
projektu programu. 
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 13 Radnych. 

Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta Jednogłośnie. 
Uchwała Nr LI/377/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 5. 
Uchwała w sprawie projektu regułaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że troszcząc się o mieszkańców jest 
zaniepokojony zmianą w porównaniu do obecnie obowiązującego regulaminu. Zmiana 
dotyczy § 15 pkt 7, który mówi o konieczności wykonania projektu i uzgodnienia 
go ze wszystkimi gestorami sieci. Pan Nowak domniemuje, że taki projekt każdy będzie 
musiał wykonać i według niego jest to tylko drylowanie portfela, a inne gminy odstępują 
od takich zapisów, aby właśnie nie narażać mieszkańców na dodatkowe koszty. Natomiast 
zgodnie z zapisem § 20 pkt 1 można domniemywać, że ten projekt będzie wymagany. Radny 
proponował bardziej elastyczny zapis, czyli: konieczność uzgodnienie trasy instalacji 
odbiorcy ze wszystkimi gestorami sieci, więc wykreślono by zapis o uzgodnieniu projektu. 
W związku z tym zmieniłby się też zapis w § 20. W związku z powyższym Radny Nowak 
zaproponował wykreślenie sformułowania „uzgodnienie projektu" z § 15 pkt 7 i wyrazu 
„projektu" z § 20 pkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała wniosek pod głosowanie 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 

Za wnioskiem było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr LI/378/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 6. 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 27 września 2018 r. 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - przypomniał o zebraniach wiejskich 
w sprawie podziału funduszu sołeckiego i podziękował sołtysom i radnym oraz mieszkańcom 
za udział w tych zebraniach. 29 września odebrano plac zabaw w ramach inicjatywy lokalnej 
w Janowie przy szkole - Wójt podziękował osobom uczestniczącym w tej inicjatywie 
i w uroczystości jego otwarcia oraz otwarcia kompleksu boisk. Odbyło się również 
pożegnanie dowódcy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego, który awansował na inne stanowisko 
oraz powitanie nowego Dowódcy. W październiku odbywały się uroczystości związane 
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 5 października w Halinowie odbył się Konwent 
Wójtów i Burmistrzów, na którym poruszano temat ASF, będzie przygotowane wspólne 
pismo skierowane do władz parlamentarnych. Wójt przypomniał również o spotkaniach 
w ramach programu „Czyste Powietrze". Wójt uczestniczył też w uroczystości óOlecia Kółka 
Rolniczego w Nowych Osinach i w obchodach 551ecia Zespołu Szkół Chemicznych. 
12 października odbyły się ślubowania pierwszoklasistów, Wójt uczestniczył w takiej 
uroczystości w Zamieniu. Wójt brał też udział w uroczystych obchodach urodzin lOOlatki 
mieszkającej na terenie Gminy. 16 października odbyły się Dni Papieskie organizowane przez 
trzy szkoły, z naszej Gminy jest to szkoła w Hucie Mińskiej - Wójt podziękował Dyrektorowi 
i wszystkim organizatorom. Odbyła się też seria spotkań z przedsiębiorcami w ramach 
Mińskiego Partnerstwa Lokalnego. 17 października odbyły się gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej, w tym roku uroczystość odbyła się w szkole w Hucie Mińskiej -
Wójt podziękował za organizację tego święta i pogratulował wszystkim, którzy otrzymali 
nagrody. Tego samego dnia OSP Brzóze otrzymało nowy samochód pożamicy. 
18 października odbyła się przysięga elewów na terenie Centrum Szkolenia Żandarmerii 
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 18 października nagrodzono Radę Sołecką Starej 
Niedziałki i całą społeczność szkoły w Niedziałce w związku z inicjatywą dotyczącą 
miasteczka ruchu drogowego, które powstało z udziałem 10 tys. zł pozyskanych w ramach 
aktywizacji sołectw. Nagroda to 5 tys. zł, ale jest to również wielki prestiż. Odbyły się też 
wybory uzupełniające sołtysa Zakola Wiktorowo, nowym sołtysem został Pan Bogdan 
Królak. 

Przechodząc do inwestycji Wójt poinformował, że trwa przebudowa ul. Św. Józefa 
w Nowych Osinach. W najbliższym czasie odbędzie się rozstrzygnięcie przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Trwa ogłoszenie wyników Programu Sportowa 
Polska. W Gminie powstało kilka obiektów sportowych i Gmina złożyła wnioski 
o otrzymanie refinansowania tych inwestycji. Złożono też wnioski o dofinansowanie budowy 
ul. Natolin i ul. Św. Józefa. Zakończono budowę boiska przy szkole w Mariance, odebrano 
też zadania dotyczące termomodemizacji obiektów użyteczności publicznej. Odebrano 
zadanie dotyczące rozbudowy SUW w Janowie i Królewcu. Odbywa się też systematyczne 
włączanie ogniw fotowoltaicznych do sieci energoelektrycznej. Zakończono budowę budynku 
komunalnego z mieszkaniami socjalnymi w Janowie. Jest powołana komisja do spraw 
przydziału mieszkań, wnioski o przydział można było składać do 22 paździemika. 
Zakończono budowę kolejnego etapu sieci kanalizacyjnej w Nowych Osinach i złożono 
wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Natomiast w Targówce trwają prace kanalizacyjne 
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na kolejnych etapach tego zadania oraz w części Starego Zakola i w części Bud Barcząckich. 
Wybrano firmę na zadania dotyczące realizacji części zadań w ramach funduszów sołeckich. 
Trwają prace związane z przebudową i odwodnieniem parkingu przy szkole w Stojadłach 
oraz z wykonaniem nowego ogrodzenia wraz z rozbiórką dotychczasowego w szkole 
w Zamieniu. Trwa montaż przepustów i wykonanie rowów w Niedziałce Drugiej, w Starym 
Zakolu jest umocnienie rowu. Wykonano też oświetlenie od Kościoła w Budach Barcząckich, 
zakończyła się realizacja zadania dotyczącego budowy 0,5 km odcinka drogi powiatowej 
i chodnika od przejazdu kolejowego w Barczącej. Zadanie było realizowane przy udziale 
pomocy finansowej ze strony Gminy. Wykonano też próg zwalniający na ul. Kolejowej 
w Targówce. Odbyła się też kontrola okresowa obiektów mostowych na terenie Gminy przez 
specjalistyczną firmę za 2 337 zł. 

Punkt 7. 
Interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - zapytał, czy na Konwencie Wójtów 
i Burmistrzów była dyskusja o ASF i problemie z dzikami. 
Pan mieszkaniec Gminy - powiedział, że nakładka do Grabiny rozsuwa 
się, bo pozostawiono szczelinę, którą tylko częściowo załatano, ale bez odpowiedniego 
przygotowania i osuszenia. Zwrócił też uwagę na konieczność wykonania prac na poboczach, 
ponieważ uniemożliwia to prawidłowy odpływ wody, co prowadzi do degradacji dróg. 
Pani Urszula KRASZEWSKA Radna Rady Gminy - powiedziała, że podczas zebrania 
mieszkańcy Zakola Wiktorowo zgłaszali problem bezpieczeństwa w związku z dzikami 
i ich dużą liczbą. Były zgłoszone też przypadki ataku dzików na ludzi, więc problem ten jest 
już bardzo duży i wciąż się nasila. Podziękowała również Wójtowi w imieniu mieszkańców 
za oświetlenia na ul. Mazowieckiej. Pogratulowała również wszystkim wygranym 
w wyborach samorządowych i dodała, że zawsze koniec jednego jest początkiem czegoś 
nowego i innego. 
Pan Stefan CZAJKOWSKI Radny Rady Gminy - odczytał pismo skierowane 
do Przewodniczącej Rady Gminy informujące, że z powodu braku kworum nie doszło 
do kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy. Powiedział, że jest niestabilny 
odcinek nakładki asfaltowej od ul. Wojska Polskiego w kierunku wschodnim, który zaczyna 
już kruszeć. Jest tam już pęknięcie i dzieje się tak, ponieważ grunt pod nakładką jest 
niestabilny. Zapytał również w jakiej firmie sprawdza się jakość wykonanego asfaltu 
na podstawie tzw. odwiertów. Zapytał też o wysięgniki na dwóch słupach na ul. Leśnej 
w Kolonii Janów. Sprawa była dyskutowana z wójtami, Pani Sołtys zabezpieczyła stosowną 
kwotę w budżecie sołeckim, natomiast gminny drogowiec mówił, że środki nie 
są wystarczające. Zapytał też o przedłużenie ul. Jesionowej i działkę nr 34/3, o której 
rozmawiano na Komisji Rewizyjnej. Nie było tam pozwolenia na wykopanie rowu 
odwadniającego, a od maja do sierpnia prowadzono rozmowy, które zostały zwieńczone 
wnioskiem, że temat będzie uregulowany do końca sierpnia, ale tak się nie stało i jest tam 
bardzo niebezpiecznie. Rów trzeba przykryć i prosi o wykonanie tego. Zapytał też dlaczego 
na Komisji pojawiły się informacje fałszywe, że to mieszkańcy mieli wykonać barierkę 
ochronną przy rowie, bo nie jest to prawdą. 
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Pan Jerzy NOWAK Radny Rady Gminy - powiedział, że na ostatniej Komisji budżetowej 
był wniosek o zmianę zarządzenia Wójta w sprawie refundacji kosztów za wykonane 
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Nie było już czasu popracować nad tym, 
ale Pan Nowak liczy, że Wójt obieca, że prace nad tym zarządzeniem będą prowadzone, 
bo te refundacje należą się mieszkańcom, którzy inwestują w infrastrukturę i rozwój Gminy. 

Punkt 8. 
Odpowiedzi na interpelacje radnych, zapytania i wnioski 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - w sprawie dzików i ASF przypomniał, 
że Rada Gminy zajęła stanowisko w sprawie wzrostu populacji dzików, które zostało 
przesłane do Starosty Mińskiego. Wójt odczytał następnie odpowiedź na to pismo, w której 
zawarto prośbę o uszczegółowienie obszarów, na których występuje nadmierna ilość dzików 
oraz z jakimi kołami łowieckimi kontaktowali się mieszkańcy i radni. Wójt przypomniał 
również przepisy prawne dotyczące szkód łowieckich. Powiedział również, że zostanie 
przygotowana odpowiedź na pismo ze Starostwa, w której sprecyzuje się te informacje. 
Powiedział też, że potrzebne są zmiany w przepisach, które jasno wskażą kto 
i za co odpowiada i w jaki sposób rozwiązywać problem z dzikami i ASF. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - przypomniał jakie są formy ochrony krajobrazu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jakie niesie to za sobą konsekwencje. 
W sprawie dotyczącej spoiny dwóch części nakładki asfaltowej Wicewójt poinformował, 
że spotka się z wykonawcą, który za darmo to naprawiał, bo być może nie wykonał tego 
należycie. Jeśli zaś chodzi o pobocza i usuwania nadmiernej ich wysokości to Wicewójt 
chciałby, żeby zajęła się tym nowa Komisja Budżetu i Inwestycji i zajęła stanowisko w tej 
sprawie. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Czajkowskiego i niestabilnego podłoża pod 
ul. Jaśminową powiedział, że to pęknięcie jest widoczne na 10 metrach, natomiast cała 
długość drogi to 1890 metrów. Jeśli inwestuje się bez wymiany gruntu to zawsze jest takie 
ryzyko, ale w stosunku do kosztów, które byłyby poniesione na sporządzenie odpowiedniej 
dokumentacji i wymianę gruntu to tę drogę dzięki oszczędności będzie można przez wiele lat 
naprawiać, więc uważa, że decyzja była słuszna, bo skala problemu jest marginalna. 
Wykonawca nakładki oczywiście zostanie zaproszony do usunięcia tego bezkosztowo. 
Jeśli chodzi o laboratoria wykonujące kontrolę próbek drogowych to jedno jest w Starym 
Zakolu, a drugie w Stanisławowie. Powiedział również w jaki sposób komisja dokonuje 
sprawdzenia grubości odpowiednich próbek itp. Jeśli chodzi o badanie składu masy 
i mieszanki to w ostatnim roku nie było ono zamawiane, ale każda porcja masy 
ma odpowiednie parametry i normy, które sprawdza inspektor nadzoru i nie zgłaszał 
on żadnych podejrzeń i potrzeby dokonania dodatkowych badań. Na nakładkę asfaltową 
na ul. Jaśminowej jest sześcioletnia gwarancja. W sprawie wysięgników na ul. Leśnej 
Wicewójt potwierdził, że były przewidziane środki z funduszu sołeckiego, które okazały się 
za niskie i Wicewójt nie widział podstaw dokładania środków do tego funduszu, ale temat ten 
zostanie przedstawiony nowej radzie. W sprawie skrzyżowania ul. Jesionowej i ul. Brzozowej 
zgody były zebrane i po powrocie drogowca zgody zostaną zaprezentowane. 
Otwór zlokalizowany jest blisko furtki, ponieważ lokalizacja głównego przepustu była bardzo 
szczegółowo określona w dokumentacji z 2012 r. Konserwacja i renowacja rowów oraz ich 
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obudowa nastąpiła później, gdy już przepust się tam znajdował, więc musiała być taka 
lokalizacja. Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie tego miejsca to Wicewójt mówił, że się tym 
zajmie i potwierdza, że tak będzie, natomiast właścicielka na wcześniejszym etapie rozmów 
sama zadeklarowała, że wykona obramowanie wokół otworu ze względów estetycznych. 
Później uważała, że od strony drogi zabezpieczenie powinna zrobić Gmina i oczywiście nie 
ucieka się od tego problemu i Gmina to wykona. Powiedział również, że ludzie pobudowali 
się w miejscu spływu wody, który był tam od lat, ale w planie zagospodarowania 
przestrzennego z 1999 r. i 2002 r. był to teren budowlany. Przechodząc do zmiany 
zarządzenia Wójta w sprawie zwrotów dla mieszkańców za wybudowane odcinki sieci 
wyjaśnił, że po analizie prawnej uznano, że wystarczy zmienić interpretacje. Wszystkie 
zwroty, które mogły zostać zrealizowane zostały odblokowane i będzie to praktykowane 
w przyszłości. 
Zebrani przedyskutowali również sprawy związane z terminem realizacji zwrotów. 
Radny Czajkowski - w sprawie wysięgników powiedział, że u Pani Sołtys Sojkowskiej jest 
pismo z orzeczeniem potwierdzenia konieczności oświetlenia i podpisał się pod tym Wójt, 
więc nie ma potrzeby wracania do tego i sprawdzania jeszcze raz w terenie. 

Punkt 9. 
Wolne Wnioski 

Pan Władysław CELIŃSKI Sołtys Grębiszewa - powiedział, że jest członkiem Koła 
Łowieckiego Z R Y W , które poluje między innymi na terenie Gminy. Na naszym terenie 
nie znaleziono żadnego przypadku ASF i od kiedy jest myśliwym, czyli od ponad 30 lat nie 
miał jeszcze przypadku, że dzik, który nie jest postrzelony albo nie chroni młodych 
zaatakowałby człowieka. Powiedział też, że nie ma żadnej watahy macierzystej na terenie 
Gminy, a wszystkie dziki na naszym terenie przychodzą z Jedliny i żerują u nas, a potem 
wracają na bagna. Powiedział również, że teraz w wielu terenach nie można polować, 
bo ludzie budują się na odludziach, a wyrzucając resztki jedzenia dokarmiają dziki. Ponadto 
dziki są w stanie jednej nocy pokonać kilkadziesiąt kilometrów. Koła łowieckie wykonują 
remanenty i nie było na terenie naszej Gminy żadnej watahy. Przechodząc do spraw 
drogowych powiedział, że koszt wykonania nakładki znacznie by się zwiększył gdyby 
wykonywało się asfalt w taki sposób jak na drogach krajowych. 
Pan Przemysław WOJDA Radny Rady Gminy - pogratulował Wójtowi wygranej 
w wyborach i Przewodniczącej Rady Gminy za podjęcie rywalizacji. Pogratulował również 
nowo wybranym radnym i podziękował za dotychczasową współpracę. 
Wójt - podziękował mieszkańcom za udział w wyborach i Gminnej Komisji Wyborczej oraz 
Obwodowym Komisjom Wyborczym za organizację i sprawne przeprowadzenie wyborów. 
Podziękował również Pani Sekretarz i Panu Albertowi Woźnicy pracownikowi Urzędu 
Gminy za wkład w organizowanie wyborów, a także wszystkim pracownikom Gminy 
za współpracę, w szczególności Zastępcy Wójta i Skarbnik Gminy. 
Następnie Wójt wręczył pamiątkowe dyplomy radnym, dziękując za współpracę. 
Pani Jołanta BĄK Przewodnicząca Rady Gminy - podziękowała radnym za współpracę 
i pogratulowała Wójtowi zwycięstwa w wyborach. 
Następnie radni dziękowali za wspólną pracę na rzecz Gminy. 
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Punkt 10. 
Zamknięcie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady 
LI sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się w dniu 25 paździemika 2018 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 
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