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Protokół Nr VII/2019 

z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

VII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w VIII kadencji odbyła się w dniu 25 kwietnia 
2019 r., w godzinach 10— - 14— w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 
ul. Chełmońskiego 14. 

W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, sołtysi Gminy 
Mińsk Mazowiecki, Pan Radosław Legat Zastępca Wójta, Pani Anna Kosobudzka Skarbnik 
Gminy, Pan Sławomir Barankiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP w Mińsku Mazowieckim, przedstawiciele jednostek 
OSP działających na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji, mieszkańcy Gminy, pracownicy 
Urzędu Gminy i przedstawiciele lokalnej prasy. 

Punkt 1. 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzył obrady 
VII sesji Rady Gminy, powitał wszystkich przybyłych i stwierdził prawomocność obrad. 

Głosowania jawne imienne podczas sesji odbywają się za pośrednictwem tabletów 
i oprogramowania umożliwiającego niezwłoczne podawanie do publicznej wiadomości sposobu 
głosowania poszczególnych radnych - imienny wykaz głosowania radnych z VII sesji 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował o zbiórce, która będzie odbywać się w trakcie sesji 
w ramach akcji „Piątka dla strażaka". Celem zbiórki jest zakup protezy bionicznej dla Pana 
Sebastiana Bartosza Lipińskiego Sołtysa Brzózego. 

Punkt 2. 
Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad VII sesji Rady Gminy 
i zapytał, czy są uwagi lub wnioski do proponowanego porządku obrad. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad, 
po pkt dotyczącym bezpieczeństwa publicznego, pkt Informacja w sprawie wycinki drzew 
w miejscowości Chochoł bez zgody wszystkich współwłaścicieli, a także pkt Uchwała w sprawie 
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zmiany uchwały Nr IV.28.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na pokrycie części wydatków 
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie - Chrośła -
Jędrzejnik - Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem ", po pkt dotyczącym 
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Obie sprawy były omawiane na komisjach. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku 
o zmianę proponowanego porządku obrad 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego 
porządku obrad ze zmianą 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą było 15 radnych, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Gminy 
4. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki 
5. Informacja w sprawie wycinki drzew w miejscowości Chochół bez zgody wszystkich 

współwłaścicieli 
6. Informacja o pomocy społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki 
7. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej 
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV.28.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mińskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa 
drogi 2222W Dębe Wielkie - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 
wraz z odwodnieniem" 

10. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy 
Mińsk Mazowiecki nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok 
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11. Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
13. Uchwała w sprawie zmiany nazw sołectw 
14. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rady Gminy do Spraw Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego Gminy Mińsk Mazowiecki 
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości 

Targówka 
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu 

na nieruchomości położonej w miejscowości Mińsk Mazowiecki, stanowiącej działkę 
0 numerze ewidencyjnym 707/12 

17. Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

18. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki" 

19. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie 
lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki 

20. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/ł 14/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki 

21. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
1 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki 

22. Wolne wnioski 
23. Zamknięcie obrad 

Punkt 3. 
Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do przedstawionych projektów protokołów 
- uwag nie zgłoszono. Przewodniczący, wobec braku uwag, uznał protokoły za przyjęte. 

Punkt 4. 
Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki 

bryg. mgr inż. Krzysztof KOMOROWSKI Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - przedstawił sprawozdanie dotyczące 
bezpieczeństwa publicznego w Gminie Mińsk Mazowiecki w zakresie zadań realizowanych 
przez Komendę Państwową Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 
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Pan Sławomir BARANKIEWICZ Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP w Mińsku 
Mazowieckim - przedstawił informacje dotyczące działalności jednostek OSP w Gminie Mińsk 
Mazowiecki. 
mł. insp. Sebastian CIASTOŃ Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 
Mazowiecki - przedstawił sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego w Gminie 
Mińsk Mazowiecki w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji. 

Następnie zebrani przedyskutowali sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym, 
zeszłorocznym ogólnopolskim protestem Policji, krajową mapą zagrożeń bezpieczeństwa, 
współpracą ze strażą miejską. 

Punkt 5. 
Informacja w sprawie wycinki drzew w miejscowości Chochół 

bez zgody wszystkich wspólwłaściciełi 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - przedstawił postanowienie Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach (SKO) z dnia 23 kwietnia 2019 r. dotyczące wycinki 
drzew w miejscowości Chochół. Z postanowienia wynika, że wedle obecnie obowiązujących 
przepisów prawa, do skutecznego dokonania zgłoszenia wycinki drzew nie jest wymagane 
wykazanie, że zgłoszenie dokonuje posiadacz nieruchomości lub, że odbywa się to za zgodą 
właściciela nieruchomości. W związku z tym organy otrzymujące zgłoszenia nie będą miały 
podstaw do badania praw zgłaszającego do usunięcia krzewów lub drzew i z powodu braku 
tytułu do nieruchomości nie będą mogły wnieść sprzeciwu. Wicewójt powiedział, że organ 
nadzorczy jawnie stwierdza, że jest luka w przepisach prawa. W związku z tym Gmina nie może 
w żaden sposób pomóc współwłaścicielowi nieruchomości, na której wycinki drzew dokonał 
jeden ze współwłaścicieli, bez informowania pozostałych współwłaścicieli. Kolegium SKO 
w Siedlcach w przedstawionej sprawie stwierdziło niedopuszczalność odwołania. Gmina może 
jedynie apelować do parlamentarzystów o zmianę prawa, bo jest ono obecnie ułomne. 
Pan Aleksander SIKORSKI Sołtys Grabiny - poinformował, że jest jeszcze możliwość 
odwołania się od postanowienia SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który może 
ewentualnie wskazać lukę w postępowaniu lub w przepisach prawa. 
Syn współwłaściciela nieruchomości w Chochole - poinformował, że zdawali sobie sprawę 
z luki w przepisach i z tego powodu zwrócili się pisemnie do Urzędu Gminy o niewydawanie 
pozwolenia na wycinkę drzew współwłaścicielce. Powiedział też, że popełniła ona przestępstwo 
oświadczając, że jest jedynym właścicielem nieruchomości i chciano chociaż, żeby ją wezwać, 
aby wiedziała, że nie robi dobrze. 
Wicewójt - powiedział, że postępowanie administracyjne ma określone ramy i nie można 
wykonywać innych działań niż te, które są literalnie wskazane w przepisach prawa. 
Ponowił też propozycję apelu do parlamentarzystów w sprawie zmiany przepisów prawa. 
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Punkt 6. 
Informacja o pomocy społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Pan Sławomir BARANKIEWICZ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim - przedstawił informację o pomocy społecznej w Gminie 
Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka za 2018 r. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 
za 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W trakcie dyskusji poruszono sprawy związane z zespołem interdyscyplinarnym, 
przeciwdziałaniem przemocy, opieką nad osobami starszymi i seniorami oraz zapewnieniem 
obsługi informatycznej GOPSu. 

Punkt 7. 
Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej 

Pan Sławomir BARANKIEWICZ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim - przedstawił Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018. 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 8. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały. Zgłosiła też autopoprawkę do projektu uchwały - zgodnie z ustaleniami z komisji 
budżetowej wycofuje się propozycję zwiększenia o 500 tys. zł dotacji dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki na wykonanie rozbudowy ul. Żwirowej, dotacja pozostaje w kwocie 400 tys. zł. 
Zgodnie z projektem uchwały budżet po stronie dochodów i wydatków zostanie zwiększony 
o 1 142 901 zł. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał 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. 

Uchwala została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr ¥11.59.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 9. 
Uchwala w sprawie zmiany uchwały Nr IV.28.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Mińskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania 

pn. „Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak 
od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem" 

Zastępca Wójta - poinformował, że zadanie jest realizowane wspólnie z Powiatem. 
Gmina i Powiat pokrywają po 50% kosztów. Po otwarciu przetargu okazało się, że planowana 
kwota musi zostać zwiększona i w związku z tym przedstawiono projekt uchwały w tej sprawie. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII.60.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 10. 
Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 

z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki 
nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII.61.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punktu. 
Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium naukowego 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Elżbieta ROGUSKA Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu -
poinformowała, że podjęcie uchwały jest bardzo istotne, ponieważ warunkuje otrzymanie przez 
uczniów nagród za wyniki osiągane w tym roku szkolnym. Jednak na wniosek rodziców i grupy 
nauczycieli na najbliższej komisji oświatowej zostaną podjęte działania polegające na zmianie 
zasad przyznawania stypendiów. Obecnie jest możliwość przyznania tylko trzech nagród 
na szkołę, zmiana natomiast pozwoliłaby przyznawać stypendia większej ilości uczniów, 
spełniających określone kryteria. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII.62.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Edyta GŁUCHOWSKA Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -
przedstawiła opinię Komisji w sprawie skargi i uzasadnienie do projektu uchwały. Komisja 
zaopiniowała skargę negatywnie. Rada Gminy będzie głosować nad projektem uchwały 
stwierdzającym bezzasadność skargi. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się 
1 radny. 

Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr VII. 63.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 13. 
Uchwała w sprawie zmiany nazw sołectw 

Pani Jołanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała, że zgłaszanych było wiele 
wniosków dotyczących uregulowania i ujednolicenia nazw sołectw. W związku z tym zostały 
ogłoszone konsultacje społeczne - Pani Sekretarz przedstawiła wyniki konsultacji i nazwy 
sołectw, które zostaną zmienione. Uchwałą chce się uregulować i uporządkować nazewnictwo 
sołectw. Po podjęciu uchwały potrzebne będzie wprowadzenie stosownych zmian do statutu 
Gminy i sołectw. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII.64.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 14. 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rady Gminy do Spraw Inwentaryzacji 

Mienia Komunalnego Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII. 65.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 15. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej 

w miejscowości Targówka 

Zastępca Wójta - poinformował, że uchwałą chce się uporządkować przebieg ul. Lipowej 
w Targówce. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII.66.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 16. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu 

na nieruchomości położonej w miejscowości Mińsk Mazowiecki, 
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 707/12 

Zastępca Wójta - poinformował, że zmieniła się koncepcja ogrzewania budynku Urzędu 
Gminy. Budynek ma być podłączony do sieci ciepłowniczej, ponieważ jest to tańsze i bardziej 
efektywne. W związku z zapewnieniem konieczności dostępu do sieci w razie jakichkolwiek 
awarii Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej chce mieć dostęp do przyłącza i trzeba ustanowić 
służebność przesyłu. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VI1.67.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 17. 
Uchwała w sprawie okreśłenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania łub najmu 

na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Zastępca Wójta - poinformował, że jest to aktualizacja zasad gospodarowania 
nieruchomościami gminnymi. Podczas dyskusji na komisji zaproponowano zmiany dotyczące 
wykreślenia § 8 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu: „gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, 
która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, 
jeżeli nieruchomość ta została przez dzierżawcę zabudowana za zgodą wydzierżawiającego oraz 
na podstawie pozwolenia na budowę" i § 8 ust. 5 w brzmieniu: „Zwalnia się z obowiązku zbycia 
w drodze przetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki 
ich najemcom i dzierżawcom, jeżeli odpowiednio umowa najmu łub dzierżawy została zawarta 
na czas nieokreślony łub którzy na podstawie jednej lub kilku następujących po sobie umów 
najmu, korzystają z nich nie krócej niż 5 łat przed złożeniem wniosku o nabycie lokalu". 
W związku z powyższym do projektu uchwały wprowadzona została autopoprawka. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwala została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII.68.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 18. 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dła Gminy Mińsk Mazowiecki" 

Zastępca Wójta - poinformował, że Urząd Marszałkowski ponagla samorządy w sprawie 
stworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Poinformował również co zawiera program 
i jakie wnioski z niego wynikają. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

Uchwala została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VIL69.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 19. 
Uchwała w sprawie zasad i trybu udziełania dotacji cełowej na finansowanie 

łub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

Zastępca Wójta - poinformował, że ta sprawa jest jeszcze raz prezentowana, ponieważ 
Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła zastrzeżenia do uchwały podjętej w marcu. Wicewójt 
przedstawił jakie uwagi zostały zgłoszone i czego dotyczą zmiany wprowadzone do projektu 
uchwały. Poinformował również, że ocena wniosków będzie na podstawie punktacji. 
Jest pozytywna opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII. 70.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 20. 
Uchwała w sprawie uchyłenia uchwały Nr XVI/114/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 11 łutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Urszula MILEWSKA pracownik Urzędu Gminy - poinformowała, że uchylenie uchwały 
Nr XVI/114/16 wynika z chęci wprowadzenia nowych zmian w studium, które będą bardziej 
odpowiadać potrzebom Gminy i mieszkańców. Zmiany dotyczą stworzenia nowych terenów 
inwestycyjnych. 
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Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII. 71.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 21. 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Urszuła MILEWSKA pracownik Urzędu Gminy - poinformowała, że uchwała 
ma wyznaczyć tereny, których przeznaczenie chce się zmienić pod kątem funkcji 
inwestycyjnych. Ma to istotne znaczenie ze względu na tranzytowe położenie naszej Gminy 
i pozyskiwanie nowych inwestorów. Zgłoszenia terenów do zmiany studium dokonywali 
zarówno radni, sołtysi jak i mieszkańcy. Pani Milewska przedstawiła jakich miejscowości 
dotyczy zmiana studium. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania do projektu 
uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VU. 72.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 22. 
Wołne wnioski 

Sekretarz Gminy - przedstawiła informacje dotyczące strajku nauczycieli na terenie Gminy 
Mińsk Mazowiecki. 

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca możliwości wypłaty wynagrodzeń nauczycielom 
uczestniczącym w strajku, weryfikacji zwolnień lekarskich i formy prowadzenia strajku. 
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Pan Kazimierz CHŁOPIK sołtys Stojadeł - zapytał, czy Gmina ma jakiś wpływ na likwidację 
sklepu GS w Stojadłach. Podziękował też za złagodzenie uskoku na wiadukcie w Stojadłach. 
Zastępca Wójta - poinformował, że Gmina nie ma wpływu na decyzje biznesowe podejmowane 
przez podmioty gospodarcze. 
Przewodniczący Rady Gminy - przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 
przez radnych do końca kwietnia bieżącego roku. Podziękował też za wsparcie przekazane 
w ramach zbiórki. Środki zostaną komisyjne przeliczone i przekazane Sołtysowi Brzózego. 
Poinformował również, że radni postanowili przychylić się do głosów wpływających 
od większości sołtysów i diety pozostaną na takim samym poziomie, bez zmian w zasadach ich 
wypłacania. Poza tym od przyszłego roku wprowadzi się bonifikatę dla sołtysów w wysokości 
3,5 zł netto za doręczony nakaz podatkowy. 
Pan Jakub SAMBORSKI Radny Rady Gminy - przekazał prośbę od sołtysów Kolonii 
Karolina i Nowych Osin w sprawie przesunięcia godzin sesji - Przewodniczący Rady 
poinformował, że sprawa zostanie przedyskutowana na najbliższych spotkaniach. 

Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim 
za uczestnictwo i zakończył obrady VII Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się 
w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

Punkt 23. 
Zamknięcie obrad 
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