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Protokół Nr XI/2019 

Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w dniu 26 września 2019 r. 

XI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w VIII kadencji odbyła się w dniu 26 września 
20ł9 r., w godzinach 10— - 14̂ ^ 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 Gminy, Pani Jolanta Damasiewicz 
Sekretarz Gminy, Pani Anna Kosobudzka Skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, 
przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej, mieszkańcy gminy i przedstawiciele lokalnej prasy. 

Punkt 1. 
Otwarciesesji 

Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki otworzył obrady 
XI sesji Rady Gminy, powitał wszystkich przybyłych. 

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 XI sesji 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 2. 
Sprawdzenie obecności 

Przewodniczący Rady Gminy w związku z obecnością na sesji 14 radnych stwierdził 
prawomocność obrad. 

Punkt 3. 
Uchwałenie porządku obrad sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad XI sesji Rady Gminy 
i zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad. Wniosek dotyczy wprowadzenia, jako pkt 5, 
Informacji przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie gazyfikacji Gminy Mińsk 
Mazowiecki \ jako pkt 6 Informacji dotyczącej realizacji bieżących zadań inwestycyjnych 
oraz zmiany brzmienia pkt U i 12 proponowanego porządku obrad w celu dostosowania 
do wymogów ustawowych - nowe brzmienie pkt jest następujące: Uchwala w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
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nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2023 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 13 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 14 Radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą było 14 radnych, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 
2. Sprawdzenie obecności 
3. Uchwalenie porządku obrad sesji Rady Gminy 
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy 
5. Informacja przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie gazyfikacji Gminy 

Mińsk Mazowiecki 
6. Informacja dotycząca realizacji bieżących zadań inwestycyjnych 
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 
8. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki 

na lata 2019-2026 
9. 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 „A5.3" 
- tereny znajdujące się w miejscowości Arynów pn. „Za torami" 

10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk 
Mazowiecki obejmującego etap „A5.3" - tereny znajdujące się w miejscowości Arynów 
pn. „Za torami" 

11. Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 
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12. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

13. Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom nagrody Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki 

14. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy 
Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2023 

16. Wolne wnioski 
17. Zamknięcie obrad 

Punkt 4. 
Przyjęcie protokołu z X 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 5. 
Informacja przedstawiciełi Połskiej Spółki Gazownictwa 

w sprawie gazyfikacji Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Dorota Anułewicz Kierownik Sekcji Inwestycji i Remontów w Mińsku Mazowieckim i 
Pan Marcin Rokicki Inspektor Nadzoru - przestawili stan realizacji sieci gazowniczej 
przebiegającej na terenie Gminy oraz poinformowali o pracach projektowych dotyczących 
kolejnych nitek gazociągu. 

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca gazyfikacji poszczególnych obszarów gminy 
i procedury podłączenia się do sieci gazowej oraz kosztów z tym związanych. 

Punkt 6. 
Informacja dotycząca realizacji bieżących zadań inwestycyjnych 

Pan Radosław LEGAT Zastępca Wójta - przedstawił informację dotyczącą realizacji 
bieżących zadań inwestycyjnych. 

Punkt7. 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok 

Pani Anna KOSOBUDZKA Skarbnik Gminy - przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały. Zgłosiła również autopoprawki do projektu uchwały dotyczące zmiany przeznaczenia 
funduszy sołeckich: 
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Sołectwo Kolonia Karolina - zmiana przedsięwzięcia pn. „Zakup działki Wf Kolonii Karolina 
z przeznaczeniem pod plac zabaw i siłownię" na nowe zadanie pn. ^,Budowa progów 
zwalniających na ul. Huberta oraz zakup destruktu asfaltowego". W wyniku tej zmiany 
przeniesiono kwotę 23 912,00 zł z działu 700 - „Gospodarka mieszkaniowa? do działu 600 -
„Transport i łączność". 
Sołectwo Zakole Wiktorowo - zmiana przedsięwzięcia pn. „Odwodnienie ul. Granicznej 
w Zakolu Wiktorowo" w kwocie 3 000,00 zł na dwa nowe zadania, tj.: 1/ wykonanie 
aluminiowej tablicy informacyjnej wraz z montażem - 2 000,00 zł (dział 750), 2/ wykonanie 
i zamontowanie znaków informacyjnych z nazwami ulic i miejscowości - 1 000,00 zł (dział 600). 
Sołectwo Marianka - zwiększenie o 6 500,00 zł wydatków na przedsięwzięcie pn. „Odwodnienie 
drogi gminnej przy nieruchomości nr 70/1 i 70/2 w Mariance" - plan po zmianach 11 500,00 zł. 
Kwotę 6 500,00 zł przeniesiona z zadań: 1/ malowanie pasów drogowych, oznakowanie drogi 
i ustawienie 4 śmietników przy drodze w Mariance - 3 000,00 zł, 2/ zmiana lorganizacj i ruchu 
na drodze Marianka-Chmielew i oznakowanie - 3 500,00 zł. 
Sołectwo Osiny i Kolonia Janów - zmiana przedsięwzięcia pn. „Zakup i zamontowanie tablicy 
dla kierowców na ul. Leśnej w Kol. Janów" w kwocie 1 300,00 zł na dwa nowe zadania, 
tj.: 1/ zakup i montaż dwóch lamp oświetlenia na ul Leśnej w Kol. Janów - 1 000,00 zł 
(dział 900), 21 zakup i montaż znaków drogowych na ul Leśnej w Kol. Janów - 300,00 zł (dział 
600) 
Sołectwo Nowe Osiny - zmiana następujących przedsięwzięć: 1/„Zakup bramek atestowanych 
na boisko sportowe w Nowych Osinach" - 5 000,00 zł, 2/ „utwardzenie terenu wokół siłowni 
napowietrznej" - 5 000,00 zł na dwa nowe zadania, tj.: 1/ „Zakup ławek dla zawodników 
rezerwowych na boisko sportowe w Nowych Osinach" - 5 000,00 zł, 2/ „Zakupi urządzeń siłowni 
napowietrznej w Nowych Osinach" - 5 000,00 zł. 

W ramach autopoprawki Pani Skarbnik zgłosiła również: zwiększenie planu dochodów 
0 27 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
1 Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup hydraulicznego 
sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Stojadła" oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu 
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r., zgodnie z pismem 
Ministra Finansów przeznaczone na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni 
przyrodniczej w szkole podstawowej w Mariance - 70 790,00 zł i podwyżki i płac nauczycieli 
od 1 września br., wraz z pochodnymi - 323 056,00 zł i 
Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
z autopoprawką 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała Nr XL96.19 stanowi załącznik do mniejszego protokołu. 

Punkt 8. 
Uchwala w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki 

na lata 2019-2026 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie 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 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 
łata 2019''2026 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr X197.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 9. 
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 „A5.3" 

- tereny znajdujące się w miejscowości Arynów pn. „Za torami" 

Pani Urszula MILEWSKA Pracownik Urzędu Gminy - poinformowała o wyłożeniu projektu 
planu do publicznego wglądu w dniach 23 lipca do 14 sierpnia. Dyskusja publiczna odbyła się 5 
sierpnia 2019 r. Uwagi do projektu planu można było składać w formie pisemnej do 31 sierpnia 
2019 r. Wpłynęła jedna uwaga i była ona rozpatrywana przez Wójta, ale nie mogła zostać 
uwzględniona, bo jest niezgodna ze studium. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - w związku z brakiem pytań 
zarządził przejście do głosowań o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A5.3" - tereny znajdujące się w miejscowości Arynów pn. „Za torami". 

Uwaga nr 1 część 1: 
Sprzeciw wobec przeznaczenia działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wnoszący 

uwagę ma zamiar wykorzystywać działki na cele rolnicze. 
Uwaga dotyczy dz. ew. dz. ew. 86, 87, 93, 94, 96, 97, 99 w Arynowie. 
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Przewodniczący podał informacje dotyczące uwagi, odczytał treść uwagi i oraz przedstawił 
odniesienie się Wójta do uwagi, ? 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy podda! pod głosowanie utrzymanie stanowiska Wójta 
o odrzuceniu przedstawionej uwagi 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podtrzymaniem stanowiska Wójta było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Uwaga nr 1 część 2: 
Sprzeciw wobec poszerzenia drogi kosztem 5 m działki. Wnoszący uwagę zgada się na 

przeznaczenie pod drogę 2,5 m terenu. 

Przewodniczący podał informacje dotyczące uwagi, odczytał treść uwagi oraz przedstawił 
odniesienie się Wójta do uwagi. 
Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie utrzymanie stanowiska Wójta 
o odrzuceniu przedstawionej uwagi r 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za podtrzymaniem stanowiska Wójta było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu 
wstrzymał się I Radny. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki uznał przedstawiony 
projekt uchwały za przyjęły - Uchwała Nr X1.98.19 
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 10. 
Uchwała w sprawie miejscowego płanu zagospodarowania przestrzennego 

dła Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.3" - tereny znajdujące się 
w miejscowości Arynów pn. „Za torami" 

Pani Urszuła MILEWSKA Pracownik Urzędu Gminy - przedstawiła projekt uchwały 
i poinformowała jakich terenów dotyczy ten etap. 
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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 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 14 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Uchwała Nr XI.99.19 została podjęła jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do mniejszego protokołu. 

Punktu. 
Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 

Pani Jolanta DAMASIEWICZ Sekretarz Gminy - poinformowała o procedurze wyboru 
ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy o wybór dwóch 
ławników do Sądu Rejonowego i dwóch ławników do Sądu Okręgowego. W procedurze naboru 
wpłynęła jedna kandydatura. Następnie Pani Sekretarz, jako przewodnicząca Zespołu 
do zaopiniowania kandydatów na ławników przedstawiła opinię o kandydacie na ławnika. 
W związku ze spełnieniem wymogów formalnych Zespół zaopiniował pozytywnie kandydaturę. 
Opinia zespołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - przypomniał zapisy regulaminu 
głosowania w wyborach ławników. Wybór odbywa się poprzez głosowanie tajne zwykłą 
większością głosów. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna - Przewodniczący 
poprosił o zgłoszenia radnych do Komisji Skrutacyjnej. 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: 
- Edyta Głuchowska, 
- Jarosław Krupski 
- Marek Kwiatkowski 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony skład Komisji Skrutacyjnej 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 

Za było 13 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony. 

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: 

Przewodniczący Komisji - Jarosław Krupski 
Członkowie Komisj i - Edyta Głuchowska, Marek Kwiatkowski 
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Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania w wyborach ławników i rozdała 
je Radnym. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie tajne, zgodnie z Regulaminem 
głosowania. 

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna sporządziła Protokół z ustalenia wyników 
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 
od 2020 r. do 2023r. 
Przewodniczący Komisji odczytał ww. Protokół. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowiecki Rada Gminy Mińsk Mazowiecki 
wybrała: 

Panią Agnieszkę Nałazek 

Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim została 
podjęta. 
Uchwała Nr XI. 100.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani Agnieszka NALAZEK kandydat wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego 
na kadencję 2020 - 2023 - podziękowała za wybór na ławnika i poinformowała jakimi 
priorytetami będzie się kierowała pełniąc powierzoną funkcję. 

Punkt 12. 
Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Zastępca Wójta - poinformował, że jest to uchwała porządkująca i wskazująca nowe miejsca, 
w których mogą zatrzymywać się przewoźnicy. 
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 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała Nr XI. 101.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 13. 
Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom nagrody 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Pani Sekretarz Gminy - poinformowała, że projekt uchwały został opracowany w związku 
z pojawieniem się wniosków o wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującej uchwały. 
Projekt uchwały był też omawiany na posiedzeniach Komisji. 
Pan Jakub SAMBORSKI radny Rady Gminy - zgłosił zastrzeżenia do projektu uchwały 
i powiedział, że w związku z tym, że są wątpliwości co do treści uchwały wnosi o cofnięcie 
projektu do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
Pan Władysław CELIŃSKI sołtys sołectwa Grębiszew - również zgłosił spostrzeżenia i uwagi 
do projektu uchwały. Powiedział też, że powinien być podział nagród za wyniki naukowe, 
sportowe i osiągnięcia społeczne. 
Pani Elżbieta ROGUSKA Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - odnosząc 
się do przedmówcy powiedziała, że nauczyciele nie mają 30% premii tylko posiadają dodatek 
motywacyjny od O do 5-6%. 
Pan Tomasz ROKITA radny Rady Gminy - poparł wypowiedź i sugestie radnego 
Samborskiego dotyczące cofnięcia projektu uchwały do Komisji oświatowej. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy są pytania 
do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o powrócenie do prac nad 
projektem uchwały na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za przyjęciem wniosku było 12 Radnych, przeciw był 1 Radny, od głosu wstrzymał się 
1 Radny. 
Wniosek został przyjęty. 

Punkt 14. 
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Pani Sekretarz - przedstawiła projekt uchwały wraz ze zmianami i zawnioskowała 
o zachowanie dotychczasowych terminów składania wniosków i ich rozpatrzenia, ponieważ 
komisja konkursowa potrzebuje czasu na przeprowadzenie swojej pracy. 
Pan Tomasz ROKITA radny Rady Gminy - powiedział, że podczas prac Komisji przychylono 
się do pozostawienia dotychczasowych terminów. 
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 14 Radnych. 
Za podjęciem uchwały było 11 Radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 
3 Radnych. 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe została podjęta. 
Uchwała Nr XI. 102.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 15. \ 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2023 

Zastępca Wójta - poinformował O: zmianie projektu uchwały i przedstawił uzasadnienie 
do uchwały. i 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - zapytał,! czy są pytania 
do projektu uchwały - pytań nie zgłoszono. i 

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. 1 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk 
Mazowiecki na łata 2016-2023 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XL 103.19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Punkt 16. 
Wołne wnioski 

Pan były radny Rady Miasta VII kadencji - zwrócił się o wsparcie 
w wykonaniu projektu, a potem budowy drogi powiatowej w południowej części Gminy Mińsk 
Mazowiecki, której koncepcję przygotowało Starostwo w poprzedniej kadencji. Droga miałaby 
być od uł. Siennickiej do Kędzieraku. Pan powiedział, że projekt kosztowałby 
ok. 200 tys. zł, więc Gmina, Miasto i Starostwo musiałyby się złożyć po 70 tys. zł. Bez projektu 
nie byłoby możliwości złożenia wniosku o środki z funduszu dróg samorządowych. Pan 
przedstawił argumenty za budową drogi i przedstawił planowany przebieg tej drogi. 
Wicewójt - poinformował, że z tego co wie stanowisko Wójta i Burmistrza w tej sprawie jest 
takie, że ta droga powinna być inwestycją Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ łączyłaby 
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drogę krajową z drogą wojewódzką. Zwrócił też uwagę na duży koszt jaki trzeba by było 
przeznaczyć na wykup nieruchomości na budowę pasa drogowego. Jest to tak kosztowne 
zadanie, że powinno być realizowane przez Marszałka Województwa i Urząd Marszałkowski 
i Wójt stoi na takim stanowisku. 
Następnie odbyła się dyskusja w przedstawionej sprawie. 
Pan Edward SZOPA członek Rady Sołeckiej sołectwa Huta Mińska - powiedział, że według 
danych przedstawianych na komisjach na dokończenie kanalizacji w Gminie potrzebne jest 
ok. 120 min zł, co przy wydawaniu co roku ok. 3 - 4 min zł na ten cel daje perspektywę 30 lat, 
która nie jest do zaakceptowania przez mieszkańców. Aby slo-ócić ten czas do ok: 10 lat 
potrzebne jest zwiększenie środków do ok. 10-11 min zł rocznie. W związku z potrzebami 
przyspieszenia prac kanalizacyjnych, które zgłaszają mieszkańcy potrzebne jest wyasygnowanie 
brakującej kwoty ok. 7 min zł. Kwota ta mogłaby, pochodzić ze zwiększenia podatku 
od nieruchomości co dałoby ok. 3 min zł, a pozostałe 3 min zł byłoby pożyczką 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która w części byłaby umarzalna. Pan Szopa 
powiedział, że to na pewno trudna decyzja, ale jest to możliwe i warto podjąć taką strategiczną 
decyzję, bo obecnie wydatkowane środki na kanalizację nie są wystarczające. Zwrócił też uwagę 
na korzystną tendencję wzrostową przychodów gminy pochodzących z PITu. Jest to bardzo 
istotna sprawa i warto się nad nią pochylić i ją przedyskutować. 
Pan Jakub SAMBORSKI radny Rady Gminy - zapytał o organizację dojazdu uczniów 
z Kolonii Karolina do szkoły i oddziału przedszkolnego w Starej Niedziałce. Poprosił 
o uwzględnienie Kolonii Karolina w kolejnym przetargu na dowóz uczniów, jeśli obecnie nie 
można już wprowadzać zmian. \ 
Pani Sekretarz - poinformowała jakie obowiązki ustawowe ciążą na gminie, jeśli chodzi 
0 dowożenie dzieci do szkół. W naszej Gminie zwyczajowo autobus zabiera po trasie uczniów, 
którzy mieszkają bliżej niż mówi o tym wymóg ustawowy. W przypadku Kolonii Karolina jest 
trochę inna sytuacja, bo nie jest to po trasie, tylko trzeba zajechać w miejsce, które jest oddalone 
poniżej 3 km od szkoły. Obecnie nie ma możliwości dodania tej miejscowości, natomiast kolejny 
przetarg będzie niebawem ogłaszany, bo nowe dowożenie będzie obowiązywało od początku 
przyszłego roku kalendarzowego. Zapotrzebowanie na dowóz jest zgłaszane przez dyrektorów 
1 na tej podstawie organizowany jest przetarg. Kolonia Karolina nie była zgłoszona do przetargu. 
Radny Samborski - powiedział, że rodzice z Kolonii Karolina mówili, że dyrekcja ze szkoły 
w Starej Niedziałce nie informowała ich o możliwości skorzystania z transportu, dlatego 
na przyszłość prosi o uczulenie dyrekcji w tej sprawie, aby dzieci z tego terenu mogły skorzystać 
z transportu do szkoły i oddziału przedszkolnego. 
Pan Przemysław WOJDA Przewodniczący Rady Gminy - poinformował o spotkaniu 
w Gminie Siennica w sprawie klubu seniora. Powiedział również, że 15 października planowany 
jest wyjazd do Skarżyska Kamiennej, aby zapoznać się z oczyszczalnią ścieków w technologii 
kontenerowej, membranowej - poprosił o zgłaszanie chętnych radnych na ten wyjazd. 
Pan Władysław CELIŃSKI sołtys Grębiszewa - zwrócił uwagę na potrzebę innego 
podchodzenia przez Gminę do spraw finansowania delegacji i reprezentacji radnych i sołtysów. 
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Powiedział również, że on jako sołtys z chęcią też zapoznałby się z taką technologią 
oczyszczania ścieków. 

Punkt 17. 
Zaniknięcie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim 
za uczestnictwo i zakończył obrady X i Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, które odbyły się 
w dniu 26 września 2019 r. i 

Protokół sporządził: 
Paweł Drobotowski 
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