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Protokół Nr IX/2019 

Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 16 lipca 2019 r. 

Nadzwyczajna IX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w VIII kadencji odbyła się 
w dniu 16 lipca 2019 r., w godzinach 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 Anna Kosobudzka Skarbnik Gminy i mieszkańcy Gminy. 

Punkt 1. 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnośei obrad 

Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzył obrady 
nadzwyczajnej IX 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 nadzwyczajnej 
IX sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 2. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad nadzwyczajnej IX sesji 
Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi lub wnioski - uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego 
porządku obrad 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Przyjęty porządek obrad; 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „KreatjAvna szkoła w Gminie Mińsk 

Mazowiecki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie łO.ł Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży, Poddziałanie łO.ł.ł Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości środków 
finansowych przeznaczonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki na realizację tego projektu 

4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.78.ł9 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki 
na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirowej 
- letap" 

6. Zamknięcie obrad 

Punkt3. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kreatywna szkoła w Gminie 

Mińsk Mazowiecki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dła rozwoju regionu, 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogółna 
Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na łata 2014-2020 oraz okreśłenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 
przez Gminę Mińsk Mazowiecki na reałizację tego projektu 

Pan Antoni Janusz PIECHOSKI Wójt Gminy - poinformował, że sesja nadzwyczajna została 
zwołana na jego wniosek, w związku z pozyskaniem przez Gminę dofinansowania w ramach 
projektu „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki". W związku z tym zachodzi potrzeba 
wprowadzenia dofinansowania i wprowadzenie zadania do budżetu. Wójt przedstawił ogólne 
założenia dotyczące projektu i uzyskanego dofinansowania. 
Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - poinformował, że w projekcie uwzględniono 
wszystkie gminne szkoły i szczegółowo przedstawił, co wchodzi w jego skład i jakie zajęcia będą 
odbywać się w ramach projektu. 
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. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX.80.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 4. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie i zgłosiła autopoprawkę dotyczącą zmiany nazwy zadania 
realizowanego z funduszu sołeckiego w Budach Barcząckich. Autopoprawka wprowadzana jest 
na wniosek zebrania wiejskiego. 
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 NrIX.81.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 5. 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.78.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udziełenia pomocy finansowej 
Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie części wydatków związanych z reałizacją zadania 

pn. „Przebudowa uł. Żwirowej- I etap" 

Zastępca Wójta - poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy zadania 
i dostosowania jej do nazwy, która jest wprowadzona w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki. 
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. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX.82.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. | 

Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim 
za uczestnictwo i zakończył obrady nadzwyczajnej IX Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, 
które odbyły się w dniu 16 lipca 2019 r. 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 

Punkt 6. 
Zamknięcie obrad 

str. 5/5 




