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Protokół Nr VIII/2019 

Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 18 czerwca 2019 r. 

VIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w VIII kadencji odbyła się w dniu 18 czerwca 
2019 r., w godzinach 9^ - 13^ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 
ul. Chełmońskiego 14. 

W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, sołtysi Gminy 
Mińsk Mazowiecki, Pan Antoni Janusz Piechoski Wójt Gminy, Pan Radosław Legat Zastępca 
Wójta, Pani Jolanta Damasiewicz Sekretarz Gminy, Pani Anna Kosobudzka Skarbnik Gminy, 
pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych z laureatami 
stypendiów naukowych, laureaci stypendiów sportowych, mieszkańcy Gminy i przedstawiciele 
lokalnej prasy. 

Punkt 1. 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzył obrady 
VIII 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 VIII sesji 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki stanowi załącznik do niniejsze20 protokołu. 

Punkt 2. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Gminy 
i zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad, jako pkt 5, Sprawozdania z działalności Wójta 
za okres od ostatniej sesji. Kolejnych wniosków nie zgłoszono. 

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

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
odgłosu. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego 
porządku obrad ze zmianą 

W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą było 12 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 protokołu z VII sesji Rady Gminy 
4. Wręczenie nagród i stypendiów Wójta za wyniki sportowe i naukowe 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od ostatniej sesji Rady Gminy \ 
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2018 i debata nad Raportem i 
7. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki i 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r.: ; 

a) przedstawienie uchwały Nr Si.I58.20I9 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za20I8r. 
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, 
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby i Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki, dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r. 

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mińsk 
Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

10. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r. 
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 
12. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki 

na lata 2019-2026 
13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie 

części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ul. Żwirowej -1 etap" 
14. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych 
15. Wolne wnioski 
16. Zamknięcie obrad 
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Punkt 3. 
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu protokołu -
uwag nie zgłoszono. Przewodniczący, wobec braku uwag, uznał protokół za przyjęty. 

Punkt 4. 
Wręczenie nagród i stypendiów Wójta za wyniki sportowe i naukowej 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - wręczył nagrody i stypendia za wyniki 
sportowe i naukowe sportowcom i uczniom gminnych placówek oświatowych. Wręczył również 
podziękowania dla Pana Grzegorza Padzika Przewodniczącego Związków Zawodowych 
i Pana Hieronima Gryzą za pracę społeczną w komisji mieszkaniowej. Podziękował też Panu 
Markowi Kwiatkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy za pomoc w bezkosztowym 
pozyskaniu komputerów na rzecz gminnych szkół. 

Następnie odbyły się występy artystyczne przygotowane przez uczniów ze szkoły 
w Hucie Mińskiej i w Zamieniu. • 

Punkt 5. 
Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od ostatniej sesji Rady Gminy 

Wójt - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności i z funkcjonowania Urzędu Gminy 
za okres od ostatniej sesji Rady Gminy. 

Punkt 6. 
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2018 i debata nad Raportem 

Przewodniczący Rady Gminy - poinformował o przepisach regulujących uczestnictwo osób 
spoza Rady Gminy w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2018 r. - nie wpłynął żaden 
wniosek dotyczący zabrania głosu w debacie od osób spoza Rady. 
Pani Sekretarz - poinformowała, że obowiązek przedstawienia raportu o stanie Gminy wynika 
ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym. W tym roku raport jest przedstawiany po raz 
pierwszy. Przedstawiła zapisy ustawowe dotyczące raportu o stanie gminy. Raport został podany 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy. Następnie 
przedstawiła co wchodzi w skład raportu i jakie informacje zostały w nim zawarte. 
Przewodniczący Rady - poinformował, że radni podczas dyskusji na komisji, zwołanej przed 
sesją, zgłaszali swoje uwagi i pytania dotyczące raportu. Przewodniczący zapytał, czy radni chcą 
zabrać głos w debacie - nie zgłoszono chęci zabrania głosu. 
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Punkt 7. 
Uchwala w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały łączy się Raportem o stanie Gminy 
za 2018 r. i zapytał, czy są pytania do proj ektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
Za podjęciem uchwały było 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
odgłosu. 

Uchwała w sprawie wotum zaufania dła Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki została podjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała Nr VIII.73.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 8. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r.: 

a) przedstawienie uchwały Nr Si.158.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2018 r. 
Przewodniczący Rady - przedstawił uchwałę Nr Si.158.2019 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za2018r. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, 
Pan Paweł LIPIŃSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił stanowisko Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, wyrażone w uchwale Komisji 
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki, dotyczącym absolutorium dła Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r. 
Przewodniczący Rady - przedstawił uchwałę Nr Si.223.2019 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji 
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Rewizyjnej Rady Gminy Mińsk Mazowiecki dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r. 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 9. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał 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 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mińsk 
Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. została podjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała Nr VIII. 74.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 10. 

Uchwała w sprawie absołutorium dła Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r. 

Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał 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 w sprawie absołutorium dła Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 r. została 
podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII1. 75.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wójt - podziękował za udzielenie absolutorium i zadeklarował dalsze starania na rzecz rozwoju 
Gminy. 
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Punkt 11. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały. Poinformowała następnie o autopoprawkach do projektu uchwały, które zostały 
zaprezentowane na Komisji Budżetowej. Projekt uchwały z autopoprawkami, zgodnie 
z ustaleniami, został przekazany radnym przed sesją. 
Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał 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 
odgłosu. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała Nr VIII.76.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki 

na łata 2019-2026 

Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał 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 w sprawie zmian w Wiełołetniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki 
na łata 2019-2026 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VIII. 77.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 13. 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie 

części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa uł. Żwirowej -1 etap" 

Wójt - przypomniał o spotkaniu z przedstawicielami Miasta Mińsk Mazowiecki i podziękował 
za dyskusję dotyczącą ul. Żwirowej i podjęcie decyzji o przekazaniu pomocy finansowej, bo jest 
to wyciągnięcie ręki na rzecz współpracy dla dobra mieszkańców. 
Pan Maciej GAŁĄZKA radny Rady Gminy - powiedział, że niestety nie wszyscy radni mogli 
uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ byli tylko przewodniczący rady i komisji. 
Radny Gałązka, pomimo, że był to warunek postawiony przez Miasto chciałby, żeby 
Przewodniczący Rady Gminy podejmował decyzje bardziej racjonalne i chciałby, żeby w takich 
spotkaniach mogli uczestniczyć inni radni, którzy również wyrażają chęć udziału w nim. 
Tym bardziej, że podczas spotkania poruszano wiele spraw dotyczących współpracy Miasta 
1 Gminy. W sprawie ul. Żwirowej radny Gałązka wstrzyma się od głosu, ponieważ nie 
uczestniczył w spotkaniu z władzami Miasta. 
Przewodniczący Rady - zapytał, czy są jeszcze pytania do projektu uchwały - pytań nie 
zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 
Za podjęciem uchwały było 11 radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 
2 radnych. 

Uchwała w sprawie udziełenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie 
części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa uł. Żwirowej -1 etap" 
została podjęta. 

Uchwała Nr VIII. 78.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan Jakub SAMBORSKI Radny Rady Gminy - podziękował za podjęcie uchwały. 

Punkt 14. 
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych 

Pani Sekretarz - przedstawiła procedurę wyboru ławników. Powołanie Zespołu 
do zaopiniowania kandydatów na ławników jest konieczne, a jego zadaniem jest weryfikacja 
kandydatów na ławników pod względem spełniania wymogów ustawowych. 
W skład Zespołu zgłoszeni zostali radni: Edyta Monika Głuchowska, Ewa Szczęśniak, 
Marek Kwiatkowski, Jakub Samborski oraz Sekretarz Gminy Pani Jolanta Damasiewicz 
i radca prawny Urzędu Gminy Marcin Ciszkowski. 
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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 13 radnych. 
Za podjęciem uchwały było 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
odgłosu. 

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VIII.79.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 15. 
Wołne wnioski 

Pan Maciej GAŁĄZKA Radny Rady Gminy - odnosząc się do spotkania z przedstawicielami 
władz Miasta powiedział, że podejmowano tam tematy dotyczące komunikacji, stref płatnego 
parkowania, zmiany granic. Wobec tego on, jako radny, też chce być na takim spotkaniu, 
ponieważ mieszkańcy pytają o te sprawy. Powiedział również, że nie i chce bawić się 
z Przewodniczącym Rady w głuchy telefon i przekazywanie informacji, bo chce osobiście 
uczestniczyć w takich spotkaniach. Nie wszyscy są zadowoleni z decyzji podjętej przez 
Przewodniczącego w tej sprawie i prosi o nieograniczanie pracy radnym. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że nie zgadza się 
z zarzutami radnego Gałązki. Spotkanie było efektem tego, że radni nie mieli wyrobionej opinii 
w sprawie współpracy dotyczącej ul. Żwirowej. Wobec tego wyszedł z inicjatywą do władz 
miejskich w sprawie spotkania. Podczas organizacji spotkania zaczęły piętrzyć się problemy 
dotyczące zebrania wszystkich radnych. Mając do wyboru ograniczenie spotkania do węższego 
grona uczestników lub rezygnację ze spotkania, podjęto decyzję, że w spotkaniu uczestniczyć 
będą przewodniczący komisji. Wyjątek zrobiono tylko dla radnego Jakuba Samborskiego, 
który jest z okręgu wyborczego, którego najbardziej dotyczy ul. Żwirowa. We wrześniu 
planowane są kolejne spotkania i będzie możliwość, aby wszyscy radni w nich uczestniczyli. 
Przewodniczący Rady streścił przebieg spotkania i tematy, które były poruszane podczas 
spotkania. Wyraził też nadzieję, że takie spotkania będą w tej kadencji odbywały się częściej 
i będzie to z korzyścią dla mieszkańców. i 

Następnie Przewodniczący zaprosił radnych i sołtysów na objazd południowej części 
Gminy pod kątem inwestycji gminnych w dniu 29 czerwca w godz. 8:00-12:00. 

Powiedział też, że w odpowiedzi na głosy i sygnały części radnych i sołtysów na ostatniej 
Komisji Budżetowej, w drodze głosowania, zdecydowano o pozostawieniu terminów sesji 
w dotychczasowych porach, czyli w czwartki o godz. 10:00. i 
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Przewodniczący odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WNP-
1.40.229.2019.MPZ z dnia 30 maja 2019 r. (data wpływu: 04.06.19 r. ) dotyczące udzielenia 
informacji, czy Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych, 
w kształcie zgodnym z obecnie obowiązującą linią orzeczniczą, zwracając szczególną uwagę 
na wyeliminowanie ryczałtowego charakteru diety - Przewodniczący poinformował, że radni 
zajmą się sprawą diet i sołtysi będą na bieżąco informowani. 

Przewodniczący poinformował też, że podczas zbiórki, która została przeprowadzona 
na ostatniej sesji na rzecz Pana Barosza Sebastiana Lipińskiego sołtysa Brzózego uzyskano 
kwotę 1 730 zł, która komisyjnie została przekazana zainteresowanemu. Ponadto cały dochód 
z festynu organizowanego w Zamieniu zostanie przekazany na wsparcie sołtysa Brzózego. 

Następnie Przewodniczący odniósł się do spotkania w Hucie Mińskiej w sprawie 
kanalizacji, którego jednym z organizatorów był radny Maciej Gałązka. Przewodniczący 
powiedział, że jest rozczarowany organizacją spotkania w takiej formule, ponieważ jest 
to w pewnym sensie próba wpłynięcia na radnych i Wójta w celu podjęcia decyzji 
co do przyszłych inwestycji kanalizacyjnych. Zapewne każdy z radnych, który nie ma jeszcze 
kanalizacji, mógłby zorganizować takie spotkanie, na które przyszłoby również wielu 
mieszkańców. Przewodniczący uważa, że najpierw powinna być dyskusja w radzie z Wójtem 
i powinno być wypracowane stanowisko, a dopiero później należy robić zebrania i przekazywać 
mieszkańcom informacje. Przewodniczący ma nadzieję, że w najbliższym czasie uda się 
przeprowadzić dyskusję wśród radnych w sprawie kanalizacji i osiągnąć konsensus. Zapytał 
również Wójta, czy rozważano przystąpienie gminy do związku gmin wiejskich i do metropolii 
warszawskiej, ponieważ z tego co przekazywał Wójt Cegłowa uczestnictwo wiąże się 
ze znaczącymi korzyściami dla gmin. 
Wójt - poinformował, że członkostwo w tych związkach jest warte rozważenia, bo dzięki temu 
będziemy mieli możliwość uczestniczenia w podejmowaniu różnych inicjatyw. Sprawa będzie 
w przyszłości dyskutowana. Odnosząc się do spotkania w Hucie Mińskiej dotyczącego budowy 
kanalizacji powiedział, że nie do końca spełniło ono również jego oczekiwania. Mieszkańcy 
zostali w pewnym stopniu wmanewrowani, bo rozbudzono ich oczekiwania. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że wszyscy oczekują budowy kanalizacji. Zwrócił też uwagę na to, jak istotny jest 
dialog, chęć dyskusji i współpracy na rzecz wypracowania konsensusu. 
Radny Gałązka - odpowiedział, że ma nadzieję, że Przewodniczący Rady będzie 
przewodniczącym dla wszystkich radnych tak jak to deklarował na początku. W sprawie 
spotkania w Hucie Mińskiej powiedział, że było zorganizowane, żeby sprawdzić, czy w ogóle 
wśród mieszkańców jest potrzeba budowy kanalizacji i okazało się, że jest to wielka potrzeba, 
a odzew w większości jest pozytywny i mieszkańcy mają nadzieję, że będzie się działo. 
Powiedział również, że inni radni też mogą organizować tego typu spotkania i on chętnie weźmie 
w nich udział. 
Przewodniczący Rady - stwierdził, że to jest oczywiste, że każdy chce kanalizacji i nie trzeba 
robić zebrań, żeby sprawdzić, czy jest zainteresowanie. Chodzi jedynie o to, żeby nie grać 
na emocjach ludzi. 
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Pan Sławomir KOMUDA radny Rady Gminy - zapytał, czy jest możliwość informowania 
sołtysów o rozpoczętych w danym dniu pracach dotyczących budowy chodników i nakładek 
asfaltowych. Zapytał też, czy planowana jest wymiana piasku w gminnych piaskownicach. 
Pan Aleksander SIKORSKI sołtys Grabiny - podziękował za patronat nad VII Rajdem 
po ziemi mińskiej pojazdów zabytkowych i pomoc wszystkim, którzy brali udział w organizacji. 
Wyraził ubolewanie, że nie udało się wykosić pasów drogowych przez GZGK. 
Zapytał też o możliwość dowozu mieszkańców w okresie wakacyjnym, kiedy nie kursują 
autobusy wożące uczniów do szkół. Zapytał również o rozszerzenie strefy płatnego parkowania 
w Mińsku Mazowieckim i możliwości udzielenia upustów lub rekompensat dla mieszkańców 
gminy oraz szeroko rozumianej komunikacji publicznej i budowania z miastem wspólnych 
parkingów. 
Pan Władysław CELIŃSKI sołtys Grębiszewa - powiedział, że powstał jeden parking przy 
PKP z udziałem gminy i nie korzystamy z niego. Przypomniał również historyczne decyzje 
dotyczące budowy kanalizacji i stwierdził, że gmina jest wykorzystywana przez miasto podczas 
realizacji wspólnych inwestycji. Jeśli chodzi o ul. Żwirową to również jest sceptycznie 
nastawiony, pomimo, że asfalt się tam należy i być może na ul. Arynowską trzeba będzie czekać 
wiele lat. Powiedział też, że parking płatny nie powinien być przy ośrodkach zdrowia, natomiast 
komunikacja publiczna to nie jest sprawa gminy tylko powiatu. 
Pan Janusz WITOSKI sołtys Kolonii Karolina - wyraził zdziwienie wobec polityki miejskiej 
w stosunku do mieszkańców gminy i poprosił o nawiązanie dialogu z miastem i z udziałem 
starostwa, aby możliwe było dojście do porozumienia, aby mieszkańcy gminy nie byli 
dyskryminowani. 
Wójt Gminy - odnosząc się do wypowiedzi dotyczących budowy wspólnych parkingów 
z miastem poinformował, że była to wstępnie przedstawiona myśl i jest ona nie do zrealizowania 
w tej chwili, ponieważ trzeba załatwić wiele spraw formalnych, żeby rozpocząć taką inwestycję. 
Jeśli chodzi o komunikację i korzystanie przez mieszkańców gminy za darmo z trzech miejskich 
linii to sprawa jest otwarta i warunkiem miasta jest sfinansowanie przez gminę czwartej linii 
autobusowej. Sprawa jest, więc otwarta i do dyskusji. Podał też szczegóły dotyczący 
ul. Żwirowej - środki przekazane przez Gminę będą wydatkowane wyłącznie na wykonanie 
nawierzchni drogowej. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - w sprawie informowania sołtysów o budowie 
chodników i asfaltów poinformował, że jeśli chodzi o chodniki to będzie można kontaktować się 
z sołtysami. W przypadku asfaltowania sprawa jest nieco trudniejsza, ponieważ wykonawca 
czasem na bieżąco podejmuje decyzje jakie fragmenty będą wykonywane w danym dniu, 
ale prośba zostanie przekazana drogowcowi gminnemu. Jeśli chodzi o: wymianę piasku 
w piaskownicach to jest to wykonywane na zgłoszenia sołtysów. 
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Punkt 16. 
Zamknięcie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim 
za uczestnictwo i zakończył obrady VIII Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się 
w dniu 18 czerwca 2019 r. 

Protokół sporządził: 

Paweł Drobotowski P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

Przen 
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