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Protokół nr XX 

z obrad XX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 23 czerwca 2020 roku w 

siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca pani Beata Rycerska powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, że 

na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

Pan Jarosław Hirny - Budka zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt 

uchwały w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w 

gminie Michałowice. 

Przystąpiono do głosowania wniosku radnego Jarosława Hirnego - Budki w sprawie 

rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczeń co 

do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się  -  0 

Brak głosu          -  1 

Nieobecni            -  1 

Wyniki imienne:  

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Agnieszka Paradowska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Wniosek został przyjęty.  

Pani Beata Rycerska zaproponowała omówienie projektu uchwały w p. pkt 7 pkt 5. 

Pani Wójt zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie 

z nich. 

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Wójt w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się  -  0 

Brak głosu          -  0 

Nieobecni            -  1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Wniosek został przyjęty.  

Pani Beata Rycerska zaproponowała omówienie projektu uchwały w p. pkt 8 pkt 5.  

Pani Wójt zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia i późniejszej realizacji 

projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie 
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projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat 

łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Wójt w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, 

złożenia i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem 

wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań 

podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich 

skutków” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021. 

 Za przyjęciem    - 14 

Przeciw                -   0 

Wstrzymało się   -   0  

Brak głosu           -   0 

Nieobecni             -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Wniosek został przyjęty. 
Pani Beata Rycerska zaproponowała omówienie projektu uchwały w p. pkt 9 pkt 5. 

Wobec zgłoszonych wniosków, porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Sprawy porządkowe. 

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Michałowice.  

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Michałowice. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Michałowice. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 

grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice 

na lata 2020-2025, 

2) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice 

Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r, 

3) zmieniająca uchwałę nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 

czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, 

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 

obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragmenty 

„A” i „B”, 

5) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody 

Aleja Starych Lip w Komorowie,  

6) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 631/5, położoną w obrębie 

ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice, 

7) ustanowienia ograniczeń co do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie 

Michałowice, 

8) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich, 
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9) upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia i 

późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem 

wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań 

podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania 

się do ich skutków” finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

6. Sprawozdanie Pana Marka Ożoga z działalności w Związku Międzygminnym Utrata. 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za 2019 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

za rok 2019. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny 

za rok 2019.  

11. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020. 

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2019 roku.  

13. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 lutego 2020 r. 

do 31 maja 2020 r.   

14. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVI, XVIII sesji kadencji 2018-

2023.  

15. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.  

16. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady. 

17. Sprawy wniesione. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad z poprawkami. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się  -  0 

Brak głosu          -  0 

Nieobecni            -  1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Porządek obrad XX sesji został przyjęty. 

Pani Anna Kamińska zwracając się do Przewodniczącej, poprosiła o podanie szczegółów 

dotyczących zgłaszania się Radnych do zadawania pytań i udziału w dyskusji.  

Pani Beata Rycerska poinformowała, że chęć zabrania głosu należy zgłaszać na tablecie oraz 

poprzez podniesienie ręki.  

Ad. pkt 2 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XV sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu w biurze rady oraz przesłany radnym drogą mailową. Zapytała o uwagi 

do treści. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady 

Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem   - 14 



 

4 

 

Przeciw              -  0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -  0 

Nieobecni           -  1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XV sesji Rady Gminy Michałowice. 

Ad. pkt 3 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XVI sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu w biurze rady oraz przesłany radnym drogą mailową. Zapytała o uwagi 

do treści. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady 

Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XVI sesji Rady Gminy Michałowice. 

Ad. pkt 4 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XVIII sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu w biurze rady oraz przesłany radnym drogą mailową. Zapytała o uwagi 

do treści. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XVIII sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Gminy Michałowice. 

Ad. pkt 5.1 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 

XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025. 

Pani Wójt omówiła poszczególne załączniki.  

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji była pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 

„wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że 

opinia komisji była pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 

głosów. 

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z 

dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice 

na lata 2020-2025. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XX/245/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.2 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. 

Pani Wójt omówiła poszczególne załączniki. 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji była pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 

„wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że 

opinia komisji była pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 

głosów. 

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czego dotyczy zwiększenie o 400.000,00 zł z działu 700 w zał. 

3 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”.  

Pani Wójt wyjaśniła, że są to środki przeniesione ze środków niewygasających związanych z 

budową budynku socjalnego.   

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w 

Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 

2019r. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 
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Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna 

Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XX/246/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 

XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Michałowice. 

Radni otrzymali oświadczenie, które zostało złożone w dniu 23.06.2020 r. przez Willa 

Developer Reguły Sp. z.o.o.  

Pani Wójt poinformowała, że firma w oświadczeniu zadeklarowała, że w okresie do 

03.08.2020 r. (na podstawie decyzji) nie będzie prowadzić budowy obiektu hotelowego typu 

„aparthotel” jednogwiazdkowy. W tym terminie, nie złoży też wniosku o pozwolenie na 

budowę, kolejnych budynków o przeznaczeniu hotelowym. Firma zaznaczyła, że nie podejmie 

działań, o ile stosowne organy Gminy Michałowice wstrzymają lub nie podejmą uchwały w 

przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej nieruchomości 

należącej do Willa Developer Reguły. Developer z Gminą Michowice, w tym terminie podejmą 

starania, zmierzające do zawarcia porozumienia określającego zasady współpracy przy 

działaniach planistycznych zmierzających do uchwalenia zmiany Studium Zagospodarowania 

Gminy z 2011 r. i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

uwzględniającego przeznaczenia nieruchomości w sposób opisany i proponowany w pkt. 5. W 

punkcie wymienione są: przeznaczenie podstawowe, warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

trenów. Na końcu zawarta jest informacja, że oświadczenie ma charakter nieodwołalny w 

okresie do 03.08.2020 r.   

Następnie poinformowała, że w związku z oświadczeniem, wprowadza autopoprawkę 

polegającą na nowym uzasadnieniu do projektu uchwały. Po czym wniosła autopoprawkę 

podstawy prawnej polegającą na zamianie (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) na (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713). 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji była pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, 

„wstrzymało się” – 2 głosy. 

Pani Anna Kamińska zapytała, czy przed przystąpieniem do pytań i dyskusji, radni mogą 

poznać stanowisko Pani Wójt w sprawie oświadczenia.  

Pani Wójt wyjaśniła, że oświadczenie daje czas na podjęcie rozmów z firmą Willa Developer 

Reguły i wypracowanie szczegółowych propozycji zagospodarowania nieruchomości, we 

współpracy z władzami i społecznością lokalną oraz poszukiwaniu kompromisowej propozycji 

zabudowy. Dodała, że jest to dobry pomysł.    

Pani Anna Kamińska zapytała, czy w związku z oświadczaniem  z porządku obrad będą zdjęte 

dwa projekty uchwał, dotyczące omawianego terenu.  

Pani Wójt wyjaśniła, że nie będzie wnioskować o zdjęcie żadnego z projektów uchwał. Dodała, 

że w projekcie dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Wiejska, nie będzie procedowany fragment „B”, którego dotyczy oświadczenie.  
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Pani Joanna Chilarska poinformowała, że osoba podpisująca oświadczanie, została 

uprawniona do składania jednoosobowego oświadczenia tego typu, w imieniu spółki.  

Pani Joanna Kowalczyk zapytała, czy w tej sprawie odbędzie się spotkanie z radnymi i 

mieszkańcami. Dodała, że wyznaczony okres przypada na okres wakacji. 

Pani Wójt wyjaśniła, że właściciele nieruchomości zadeklarowali współprace z władzami, 

czyli ze wszystkimi radnymi oraz ze społecznością lokalną i to od nich zależy, kiedy 

zorganizują spotkanie. Ze swojej strony, widzi to tak, że wszyscy radni podejmą rozmowy z 

Developerem i wspólnie poszukają rozwiązania.  

Pani Joanna Kowalczyk zaproponowała, aby rozmowy radnych z Developerem odbyły się w 

czerwcu, przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego.  

Przedstawiciel Willa Developer Reguły poinformował, że jeśli radni zaproponują datę inną 

niż 3.08.2020 r., firma jest w stanie się do niej przychylić i złożyć oświadczenie ze wskazaniem 

nowego terminu zakończenia konsultacji.  

Pan Edward Kozłowski zapytał, czy firmę Willa Developer, satysfakcjonuje spotkanie na 

początku września br. Czy w tym terminie będą gotowi na przedstawianie propozycji.  

Przedstawiciel Willa Developer Reguły odpowiedział, że będą przygotowani i akceptują taki 

termin. 

Pani Anna Kamińska zwracając się do Przewodniczącej zapytała, czy przewiduje przerwę 

wakacyjną, bo jeżeli tak, to rozumie zmianę terminu. Natomiast, jeśli posiedzenia sesji lub 

komisji będą odbywać się w lipcu lub sierpniu, to data konsultacji z radnymi nie ma znaczenia. 

Pani Beata Rycerska poinformowała, że na początku lipca będą posiedzenia komisji dotyczące 

sesji absolutoryjnej, która najprawdopodobniej zwołana będzie pod koniec sierpnia.  

Pani Joanna Chilarska zapytała, czy dobrze rozumie, że konsultacje odbędą się na początku 

września br.  

Pani Beata Rycerska stwierdziła, że spotkanie może odbyć się wcześniej niż we wrześniu. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 

XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Michałowice z autopoprawką. 

Za przyjęciem   -   9 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   3 

Brak głosu         -   2 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (9) Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna 

Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

WSTRZYMAŁO SIĘ (3) Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska 

BRAK GŁOSU (2) Elżbieta Biczyk, Katarzyna Parzyńska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XX/247/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na 

terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragmenty „A” i „B”. 

Pani Wójt poinformowała, że projekt uchwały uległ zmianie, nie będzie procedowany 

fragment „B”. Radni otrzymali projekt uchwały z autopoprawkami w formie pisemnej. 

Pani Beata Rycerska zarządziła 15 minutową przerwę w celu zapoznania się z materiałami. 
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Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji, przed autopoprawkami, była pozytywna: „za” – 4 głosy, 

„przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy. 

Pani Wójt odczytała autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu. 

Dodała, że sensem i celem podjęcia uchwały, jest zmiana przeznaczenia na tereny zieleni 

urządzonej, z zamysłem iż gmina będzie starała się nieodpłatnie przejąć omawiany teren od 

Krajowego Ośródka Wsparcia Rolnictwa i połączyć go z terenem parku w Regułach.   

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, 

fragment „A” z autopoprawkami. 

Za przyjęciem   - 13 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Adriana Król-Popiel 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XX/248/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.5 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w 

Komorowie. 

Pani Wójt poinformowała, że w związku z nowym orzecznictwem uchwała tego typu, nie jest 

prawem miejscowym oraz nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. Tym samym istnieje konieczność uchylenia uchwały podjętej 24 marca 2020 

roku i podjęcie nowej uchwały w tym zakresie.    

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji była pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 

„wstrzymało się” – 0 głosów. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku 

przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie. 

Za przyjęciem   - 13 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Adriana Król-Popiel 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XX/249/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.6 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 

nr ewid. 631/5, położoną w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice. 

Pani Wójt poinformowała, że działka została wydzielona pod planowany ciąg pieszo – 

rowerowy wzdłuż rzeki Raszynki. Od Al. Powstańców Warszawy do terenów położonych w 

Pruszkowie. 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji była pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 

„wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że 

opinia komisji była pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 

głosów. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 631/5, położoną w 

obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice.  

Za przyjęciem   - 13 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Adriana Król-Popiel 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XX/250/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.7 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia ograniczeń co 

do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie Michałowice. 

Pan Jarosław Hirny-Budka poinformował, że projekt uchwały dotyczy hałasu, który dobiega 

ze strzelnicy znajdującej się na granicy Michałowic i Reguł. Podkreślił, że powodem złożenia 

projektu uchwały, było wiele próśb i wniosków od mieszkańców oraz pisma kierowane do 

różnych urzędów. Dodał, że rozmowy podejmowane z właścicielami w sprawie ograniczenia 

hałasu nie przyniosły rezultatu. W związku, że Prawo Ochrony Środowiska, przyznaje radzie 

kompetencję dotyczącą ograniczenia hałasu, negatywnie wpływającego na środowisko, 

przedkłada projekt uchwały, który ma na celu ograniczenie działalności strzelnicy. 

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy projekt uchwały był wcześniej przesłany radnym. 

Pan Jarosław Hirny-Budka odpowiedział, że zgodnie ze statutem, projekt uchwały w dniu 

dzisiejszym został zgłoszony do porządku obrad. Nadmienił, że został również przesłany 

wszystkim radnym na służbowe adresy mailowe oraz przekazany członkom Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.    

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że nie otrzymała drogą mailową projektu 

uchwały. Dodała, że jest to ważna i długa uchwała i głosowanie za jej przyjęciem, w momencie 

kiedy nie było możliwości zapoznania się z jej treścią, jest niemożliwe. Zaznaczyła, że nie ona 

jedyna nie otrzymała projektu uchwały przed sesją.     

Pani Anna Kamińska zapytała, jaka jest data wpłynięcia projektu uchwały do biura rady.  
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Pani Beata Rycerska odpowiedziała, że uchwała wpłynęła 23.06.2020 r. Potwierdziła, że 

członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej otrzymali projekt 18.06.2020 r.,  

a radny Jarosław Hirny – Budka, pozostałym radnym rozesłał projekt droga mailową.   

Pani Anna Kamińska zwracając się do Pani mecenas, zapytała czy to, że uchwała wpływa w 

dniu sesji, jest odpowiednią procedurą. Czy nie obowiązuje termin 7 dniowy przekazania 

projektu do Przewodniczącej Rady.  

Pani Joanna Domańska stwierdziła, że Radny Jarosław Hirny – Budka, zgłaszając projekt 

uchwały do porządku obrad, wyraźnie zaznaczył, że zgłaszał projekt w trybie § 33 ust. 2 statutu, 

stanowiącego, że „Inicjatywa przysługuje także radnym. Oznacza to, że rada będzie 

rozpatrywała projekt uchwały, który zostanie zgłoszony przez radnego podczas przyjmowania 

porządku obrad jeżeli w głosowaniu nad wnioskiem o wprowadzenie projektu do porządku 

obrad uzyska on poparcie bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady”. 

Wytłumaczyła, że radni za rozszerzeniem porządku obrad o ten projekt uchwały zagłosowali 

13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. A zatem bezwzględna 

większość głosów została zachowana, więc projekt uchwały został zgłoszony zgodnie z 

procedurą i powinien być przez radę rozpatrzony. 

Pani Anna Wyszomirska zapytała o zapis w treści projektu uchwały, w brzmieniu „wykonanie 

Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice”. Dopytała w jaki sposób Pani Wójt 

będzie wykonywała uchwałę, jeżeli okaże się, że strzelnica będzie pracowała np. w innych 

godzinach niż zaproponowane.  

Pani Wójt poinformowała, że Urząd będzie monitorował w jakich godzinach działa strzelnica, 

zwracał uwagę właścicielom o ewentualnym przekraczaniu zapisów. Jeśli będzie to bardzo 

uporczywe, Urząd podejmie dalsze kroki. 

Pan Jarosław Hirny-Budka dodał, że przepisy egzekucyjne dotyczące łamania art. 157 prawa 

ochrony środowiska, który jest podstawą prawną tej uchwały, wynikają z tego prawa ochrony 

środowiska w art. 361, w którym jest napisane „Orzekanie w sprawach o czyny określone w 

art. 330–360 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenia”. 

Pani Anna Wyszomirska stwierdziła, że zgadza się z myślą zgłoszenia wykroczenia. 

Dopytała, czy takie zgłoszenie nastąpi po jednym wykroczeniu. Zauważyła, że jest to pierwsza 

uchwała, na podstawie której, gmina będzie koordynowała funkcjonowanie obiektu.  

Pan Jarosław Hirny-Budka poinformował, że Pani Wójt przedstawiła działania, które gmina 

będzie podejmowała w tym zakresie. Natomiast jeśli Rada zdecyduje się podjąć Uchwałę, to 

stanie się ona prawem lokalnym, obowiązującym powszechnie i każdy będzie miał prawo do 

zgłoszenia wykroczenia, z tytułu złamania przepisu uchwały. 

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy w przypadku zgłaszania przez mieszkańców 

jakichkolwiek uciążliwości, rada będzie działać poprzez podejmowanie uchwał.  

Pan Jarosław Hirny-Budka odpowiedział, że jego zdaniem, w każdej indywidualnej sprawie 

radny będzie mógł zadecydować, jakie działania zechce podjąć. W przypadku tej konkretnej 

strzelnicy, co do której, skargi zaczęły wpływać niemalże tego samego dnia, którego została 

uruchomiona i wpływają notorycznie do dziś, uznał że podjęcie takiego projektu uchwały, 

będzie odpowiednim działaniem. Dodał, że jeśli mieszkańcy Granicy uznają, że poziom hałasu, 

generowany przez cokolwiek innego, jest szkodliwy i pomiary to potwierdzą, wtedy Radny ma 

możliwość przedstawienia analogicznego projektu uchwały.    

Pani Anna Wyszomirska zapytała, dlaczego w projekcie uchwały jest zapis w liczbie mnogiej 

„strzelnic”, czy powstaną jakieś nowe strzelnice, czy uchwała dotyczy tej jednej strzelnicy.  

Pani Beata Rycerska odpowiedziała, że na tą chwilę jest jedna strzelnica, ale uchwała dotyczy 

wszystkich strzelnic, które ewentualnie mogłyby się pojawić na terenie gminy.   
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Pan Maciej Polarczyk zauważył, że nie należy patrzeć na uchwałę jako skierowaną przeciwko 

konkretnej strzelnicy, tylko jak na dokument, który może dotyczyć w przyszłości innych 

obiektów. 

Pani Elżbieta Biczyk zwracając się do radnego Jarosława Hirnego – Budki zapytała, czy 

rozmawiał z właścicielem strzelnicy i poinformował o wnoszeniu tego projektu uchwały, w 

którym jest ograniczenie funkcjonowania, co do dni wolnych od pracy i godzin.  

Pan Jarosław Hirny-Budka odpowiedział, że przez ostatnie 11 miesięcy z właścicielami 

strzelnicy rozmawiał wiele razy. Dodał, że projekt uchwały wysłał na ogólnie dostępny adres 

mailowy strzelnicy. Nie dostał żadnej informacji zwrotnej.  

Pani Anna Wyszomirska poinformowała, że dostaje skargi od mieszkańców dotyczące 

strzelnicy i rozumie, że radny wnosi taki projekt uchwały. Natomiast zaznaczyła, że niepokój 

budzi wykonanie tego projektu. Zapytała, czy w tej sprawie będzie powołana grupa kontrolna, 

czy będzie oczekiwanie na skargi mieszkańców. Stwierdziła, że nie wyobraża sobie, aby Urząd 

zajmował się jeszcze takimi sprawami. Poprosiła o przybliżenie.  

Pani Joanna Domańska poinformowała, że zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o samorządzie 

Gminnym „Wójt wykonuje uchwałę rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa” 

Ten zapis uzupełnia § 32, ust. 2, pkt. 3 statutu Gminy Michałowice, który stanowi, że „uchwały 

są dokumentami zawierającymi ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów 

odpowiedzialnych za realizację”, więc każda uchwała zawiera odpowiedni paragraf, 

wskazujący komu rada powierza wykonanie uchwały. Decyzja, jakie środki zostaną użyte, 

będzie podjęta dopiero po ewentualnym naruszeniu przepisów.  

Pani Anna Wyszomirska stwierdziła, że na projekcie uchwały nie ma podpisu Pani mecenas. 

Pani Joanna Domańska odpowiedziała, że faktycznie nie podpisała dokumentu, ale się z nim 

zapoznała. Zaznaczyła, że z żadnego zapisu statutu nie wynika, że projekty uchwał muszą być 

podpisane przez radcę prawnego.     

Pan Maciej Polarczyk zwracając się do radnej Anny Wyszomirskiej, poinformował, że w 

każdej gminie obowiązuje szereg różnych uchwał, które w jakiś sposób są ograniczeniem i 

muszą być egzekwowane. 

Pani Anna Kamińska zwróciła uwagę na fakt, że uchwała jest pewną nowością, a temat w 

Urzędzie jest znany i z tego powodu wyraziła swoje zdumienie, że projekt Uchwały nie został 

przedłożony przez Panią Wójt. Stwierdziła, że jeśli Uchwałę przygotowałby Referat Ochrony 

Środowiska byłaby spokojniejsza, ponieważ projekt byłby podpisany przez Panią Wójt i Panią 

mecenas. Zaznaczyła, że o ile do Urzędu w takich sprawach ma zaufanie, to do radnego 

Jarosława Hirnego – Budki, zaufanie w tej kwestii ma ograniczone. W związku z tym, ciężko 

jest podjąć decyzję w tej kwestii.  

Pani Beata Rycerska poinformowała, że taka forma złożenia projektu uchwały jest jak 

najbardziej dopuszczalna i przyjęta przez przepisy prawa. Projekt jest równie ważny, jak każdy 

inny złożony do rady.  

Pan Maciej Polarczyk zwracając się do Radnej Anny Kamińskiej, stwierdził, że należałoby 

wykazać wady prawne projektu uchwały, a nie tego jak to wygląda. 

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że nie zanegowała poprawności wprowadzenia projektu 

uchwały, dopytała Panią mecenas, ponieważ miała wątpliwości. Zaznaczyła, że chodzi głównie 

o to, że radni nie mieli czasu zapoznać się z projektem uchwały, tym bardziej wykazać wady 

prawne. Dlatego też, jeśli uchwała jest przedkładana przez Panią Wójt, poparta przez wiedzę 

referatu Ochrony Środowiska i przez Panią mecenas jest oczywiste, że taka uchwała jest zgodna 

z prawem.  

Pan Maciej Polarczyk stwierdził, że radny Jarosław Hirny – Budka w informacji dodatkowej 

poinformował, że projekt był konsultowany z Panią mecenas, która naniosła pewne zmiany. 

Stwierdził, że projekt nie jest bezprawny, tylko z tego powodu, że wcześniej taki tryb 

wnoszenia nie był preferowany.  
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Pani Anna Kamińska stwierdziła, że popiera taką formę przedstawiania uchwał, ale nadal nie 

rozumie, dlaczego projekt nie został przedłożony przez Panią Wójt.   

Pan Jarosław Hirny-Budka wyjaśnił, że to on przygotował projekt uchwały, ponieważ to do 

niego spłynął wniosek mieszkańców z prośbą, aby została podjęta inicjatywa uchwałodawcza, 

zgodnie ze statutem gminy, na tej podstawie prawnej, o której była mowa.  

Pan Maciej Polarczyk stwierdził, że Pani Wójt nie musi wiedzieć o każdym składanym 

projekcie uchwały. Dodał, że radny Jarosław Hirny - Budka blisko rok, był bardzo 

zaangażowany w sprawę strzelnicy i to na nim skupiły się pretensje, zarówno od właścicieli jak 

i od mieszkańców, którzy twierdzili, że nic w tej sprawie nie jest robione. 

Pani Beata Rycerska stwierdziła, że sprawa ciągnie się bardzo długo i jest uciążliwa dla 

mieszkańców i najważniejsze jest to, aby ją rozwiązać. Zwracając się do radnej Anny 

Kamińskiej zapewniła, że Pani mecenas zapoznała się z projektem, ponadto uchwała będzie 

jeszcze sprawdzana pod kątem poprawności np. przez Wojewodę.  

Pani *** poinformowała, że mieszka w odległości ok. 100-200 m od strzelnicy. Odkąd 

strzelnica zaczęła działalność tj. od sierpnia 2019 r. problem hałasu narasta. Były podejmowane 

próby rozmów i interwencje w wielu urzędach (tj. Nadzór budowlany,  Wojewoda Mazowiecki, 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze), które odmówiły współpracy w tym zakresie. Jedyne 

narzędzie, które pozostało, to ograniczenie działalności strzelnicy, ponieważ właściciele nie 

widzą żadnego problemu, twierdzą, że to mieszkańcy mają problem, że hałas im przeszkadza. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, jakiej odpowiedzi udzieliło Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. 

Pani *** poinformowała, że Kolegium nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Pierwsze pismo 

wpłynęło do Kolegium w grudniu, następne w marcu i obie sprawy są w toku. Dodała, że został 

zgłoszony wniosek podważający pozwolenie na budowę, ale Urząd Wojewódzki umorzył 

sprawę, mimo, że jest wiele niezgodności. Zaznaczyła, że w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, strzelnica sportowa nie jest wpisana jako obiekt, który może 

na tym terenie funkcjonować. Ponadto w pozwoleniu na budowę jest operat akustyczny, 

wyraźnie wskazujący na przekroczenie norm z adnotacją, że normy mogą zostać zachowane w 

momencie zadaszenia obiektu. Ktoś podpisał pozwolenie na budowę dla obiektu w którym jest 

dokument stwierdzający, że taki projekt budowalny, absolutnie nie spełni norm ograniczenia 

hałasu.  

Pani Anna Kamińska poprosiła, aby jej wcześniejsze wypowiedzi, nie były zrozumiane jako 

sprzeciw wobec projektu uchwały. Dodała, iż głównie chodziło o to, że jako Radna tak 

skomplikowany projekt uchwały, wolałaby dostać od Urzędu. Zaznaczyła, że oczywista jest 

uciążliwość strzelnicy i docenia wkład pracy radnego Jarosława Hirnego – Budki.  

Pani Agnieszka Paradowska zaznaczała, że radny Jarosław Hirny – Budka, wykonał ogromną 

pracę, tworząc projekt uchwały. Zdziwiła się, dlaczego nie mógł wysłać Radnym projektu. 

Zwróciła się z prośbą o sprawdzenie przez Urząd skrzynek mailowych, bo może jest jakiś 

problem. Zaznaczyła, że nie odda głosu za projektem uchwały, gdyż nie wie za czym ma 

głosować.  

Pani Anna Wyszomirska poinformowała, że rozumie problem strzelnicy i będzie głosować za 

podjęciem uchwały. Wytłumaczyła, że szereg pytań był po to, aby pozyskać wiedzę, jak po 

podjęciu uchwały, mieszkańcy będą mogli się bronić. 

Pan Jarosław Hirny – Budka zaznaczył, że nie chce być zrozumiany, że w jakikolwiek sposób 

ograniczył radnym zapoznanie się z projektem uchwały. Powtórzył, że projekt został wysłany 

5 dni temu na adresy mailowe radnych. Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i 

Przestrzennej otrzymali projekt w formie papierowej. Dokument również pojawił się w 

mediach społecznościowych. Zaznaczył, że dołożył wszelkich starań, aby radnym dostarczyć 

treść projektu uchwały.  
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Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zostały 

odczytane pisma lub wnioski od mieszkańców.  

Pan Jarosław Hirny – Budka odpowiedział, że na Komisji poinformował o woli wniesienia 

tego projektu uchwały, nie było dyskusji w tym temacie.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia ograniczeń 

co do czasu i zakresu funkcjonowania strzelnic w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem   - 11 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   3 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (11) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata 

Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (3) Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XX/251/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.8 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich. 

Pani Wójt poinformowała, że w związku z uwagami działu prawnego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego do treści zał. 2 uchwały nr XVIII/224/2020, niezbędne stało się usunięcie 

zapisów wykraczających poza kompetencje Rady Gminy lub określonych przez przepisy 

nadrzędne.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

oraz stawek opłat za korzystanie z nich. 

Za przyjęciem   - 13 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Adriana Król-Popiel 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys  

Uchwała Nr XX/252/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5.9 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Michałowice do przygotowania, złożenia i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w 

związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie 

przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i 

przystosowania się do ich skutków” finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 
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Pani Wójt poinformowała, że podjęcie uchwały jest proponowane z uwagi na fakt, że przy 

składaniu wniosku o dofinansowanie, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia, że w 

przypadku otrzymania dofinansowania, zostaną zabezpieczone środki finansowe niezbędne do 

realizacji projektu, w tym wymaganego współfinansowania i prefinansowania.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia 

i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem 

wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań 

podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich 

skutków” finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021. 

Za przyjęciem   - 13 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -   0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -   1 

Wyniki imienne:  

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Adriana Król-Popiel 

NIEOBECNI (1) Paweł Kordys  

Uchwała Nr XX/253/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt. 6 

Sprawozdanie Pana Marka Ożoga z działalności w Związku Międzygminnym Utrata.  

Pan Marek Ożóg omówił sprawozdanie z działalności w związku z 2019 r. Poinformował 

m.in. o zorganizowanej akcji sprzątania okolicy na terenie 5 gmin, która trwała od marca do 

maja 2019 r. 

Pani Anna Kamińska zapytała, czy akcję zorganizował związek, czy przedstawiciele Gminy 

Michałowice należący do związku. 

Pan Marek Ożóg odpowiedział, że akcję organizował związek, oprócz tego działając w innych 

stowarzyszeniach organizowane były inne akcje, m.in. wspólna akcja „Czysta rzeka”. 

Pani Anna Kamińska poinformowała, że w imieniu Klubu Radnych wnioskowała o 

przedstawienie sprawozdania. Bardzo podziękowała za spełnienie prośby.  

Ad. pkt. 7 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za 2019 rok.  

Pan Roman Żuchowski omówił sprawozdanie z realizacji programu za 2019 r.   

Brak pytań. 

Ad. pkt. 8 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

za rok 2019. 

Pani Iwona Radzimirska omówiła sprawozdanie z działalności za 2019 r.   

Brak pytań.  

Ad. pkt. 9 

Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Pani Iwona Radzimirska omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej.  

Brak pytań.  
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Ad. pkt. 10 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu 

rodziny za rok 2019. 

Pani Iwona Radzimirska omówiła sprawozdanie z realizacji działań za 2019 r. 

Brak pytań.   

Ad. pkt. 11 

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020. 

Pani Iwona Radzimirska omówiła sprawozdanie z realizacji programu za 2019 r. 

Brak pytań.   

Ad. pkt. 12 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2019 roku. 

Pani Wójt omówiła sprawozdanie za 2019 r.  

Brak pytań.  

Ad. pkt. 13 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 lutego 2020 r. do 

31 maja 2020 r.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, jak została rozdysponowana kwota 139.980,20 zł (z podziałem 

na miejscowości) z pkt. 4 z zakresu ochrony środowiska, dot. umowy na wykonie prac przy 

zabezpieczeniu brzegów zbiorników wodnych w Nowej Wsi i Komorowie Wsi. 

Pan Wojciech Grzeniewski wyjaśnił, że umowa była podpisana i kosztorys był wykonany z 

metra bieżącego wykonanych robót. Poinformował, że dokładne kwoty poda radnej w 

późniejszym terminie.  

Pani Elżbieta Biczyk poprosiła o wykoszenie traw koło zbiornika wodnego. Następnie 

zapytała, ile wykonano tabliczek z pkt. 15: „Uwaga wiewiórki” i „Uwaga jeże”.  

Pan Wojciech Grzeniewski wyjaśnił, że sprawdzi te dane i poda radnej informacje o ilości. 

Dodał, że ilość tabliczek wynikała z otrzymanych zgłoszeń od mieszkańców.  

Pani Elżbieta Biczyk zwróciła się z prośbą o umieszczenie na terenie całej miejscowości  

Nowa Wieś, większej ilości tabliczek z informacją o obowiązku sprzątania przez właścicieli po 

swoich psach. Zapytała, jak jest sprawdzane, czy właściciele sprzątają po swoich psach i czy 

ktokolwiek otrzymał mandat za niesprzątanie.  

Pan Wojciech Grzeniewski poinformował, że w tym zakresie zapisy są w Kodeksie 

Wykroczeń, jeśli są jakiekolwiek informacje za nieprzestrzeganie przepisów, Urząd jest w 

kontakcie z dzielnicowymi. Co do mandatów, nie posiada danych.   

Pani Elżbieta Biczyk zadała pytanie z zakresu kultury, sportu i zdrowia, konkretnie o umowę 

na 16.000 zł wystawioną na firmę Eufonia za obsługę techniczną. Zapytała o wynagrodzenie 

Kuby Sienkiewicza za koncert w lutym 2020 r. 

Pani Wójt poinformowała, że nastąpiła korekta faktury, dotycząca prawidłowej nazwy usługi. 

Dodała, że kopię faktury przekaże radnym w formie pisemnej.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy każdy z radnych otrzyma kopię faktury. 

Pani Wójt odpowiedziała, że tak.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała o umowę z zakresu promocji, dotyczącą wykonania prac 

artystycznych zabytkowych miejsc Gminy Michałowice – kwota 7.920,00 zł. Czy grafika 

znajdująca się w najnowszym biuletynie jest jedną z tych prac. 

Pani Wójt odpowiedziała, że tak. 

Pani Elżbieta Biczyk poinformowała, że miała okazję oglądać wiele prac wykonanych przez 

michałowicką młodzież i stwierdziła, że należałoby dać młodzieży szansę wykonania grafik, a 

nie wydawać kwotę prawie 8.000,00 zł. Następnie zapytała o zlecenie druku plakatów oraz 

kartek świątecznych z pkt 18 z zakresu promocji. Stwierdziła, że w czasie kiedy plakaty były 
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rozwieszone, wychodzenie z domu było ograniczone. Czy plakatów nie można było 

wydrukować na sprzęcie znajdującym się w Urzędzie. Odnosząc się do pkt 22 z zakresu 

promocji „zlecenie na wykonanie i dostarczenie upominków odblaskowych”, zapytała czy 

przed spotkaniami bożonarodzeniowymi, będzie można uzyskać odblaski, aby móc wręczyć je 

dzieciom, podczas zabaw mikołajkowych.  

Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli radni chcą wręczać takie upominki, to będzie to możliwe. 

Pani Elżbieta Biczyk poinformowała, że odblaski nie będą głównymi upominkami. Następnie, 

zapytała o szczegóły dotyczące pkt 12 z zakresu promocji „zamieszczenie 12 publikacji 

prasowych w lokalnych mediach”. Dopytała w ramach jakiej umowy to było i jakiej są kwoty. 

Pani Wójt odpowiedziała, że wszyscy radni otrzymają odpowiedź w formie pisemnej.  

Pani Anna Kamińska zapytała, o pkt 17 z zakresu inwestycji i remontów „Podpisano zlecenie 

na wykonanie dokumentacji przetargowej dla modernizacji obiektów szkolnych w 

Michałowicach”. Czy Urząd nie wykonuje takiej dokumentacji we własnym zakresie. 

Pani Iwona Popowicz odpowiedziała, że zakres tego zlecenia obejmował opracowanie 

kosztorysów inwestorskich. Zaznaczyła, że do przygotowania postępowania specyfikacje są 

opracowywane przez pracowników referatów Urzędu.  

Pani Anna Kamińska zapytała o kwotę 27.921,00 zł z pkt 9 oraz kwotę 116.850,00 zł z pkt 

13 z zakresu ochrony środowiska, na wykonanie projektu nasadzeń. Stwierdziła, że tak wysokie 

kwoty budzą wielkie zdumienie wśród mieszkańców. Poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego projekt 

jest tak kosztowny i skąd tak duża różnica, między dwoma zleceniami.  

Pani Wójt odpowiedziała, że różnica wynika z zakresu prac. Umowa z zakresu wykonania  

projektu nasadzeń w Komorowie zawiera 11 pozycji. Są w niej: wykonanie koncepcji 

zagospodarowania terenu, prezentacja koncepcji podczas warsztatów społecznych, rewizja 

projektu koncepcyjnego uwzględniająca uwagi strony społecznej, koncepcja wielobranżowa 

zagospodarowania terenu, uzyskanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacja zieleni,      

wykonanie projektu zjazdów do nieruchomości wiele innych prac z zakresu inwestycyjnego. 

Zaznaczyła, że zakres prac jest wynikiem rozmów z Zarządem Osiedla Komorów, który zgłosił 

potrzebę wykonania takiego kompleksowego zadania do Urzędu Gminy i przedstawił w 

prezentacji zakres licznych prac, które spowodują, że nasadzenie zieleni będzie tylko finałem.  

Pan Wojciech Grzeniewski  potwierdził, że zakres prac różnie się diametralnie. Dodał, że w 

Komorowie w zakres wchodzą koncepcje wielobranżowe, natomiast w Michałowicach jest już 

tylko kwestia projektu nasadzeń. 

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że zapis dotyczący umowy, powinien być sprecyzowany i 

dokładniejszy, aby nie budził wątpliwości.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy w związku z koronawirusem, uległ zmianie termin 

30.06.2020 r. w którym wykonawca miał przedstawić stronie społecznej propozycję koncepcji.   

Pani Wójt poinformowała, że w związku z koronawirusem umowa została aneksowana. 

Dodała, że radna Elżbieta Biczyk, złożyła zapytanie dotyczące omawianej umowy i odpowiedź 

została udzielona, wraz z kopią umowy i załącznikiem.  

Pani Elżbieta Biczyk poinformowała, że nie ma obowiązku przekazywania odpowiedzi innym 

radnym. Nawiązując do wypowiedzi Pani Wójt, dotyczącej tematu prezentacji zarządu Osiedla 

Komorów, zwróciła się z prośbą o udostępnienie dokumentu radym. Zapytała, czy w punkcie 

dotyczącym „prezentacji stronie społecznej” są uwzględnione spotkania z mieszkańcami.  

Pani Wójt odpowiedziała, że będą to spotkania z mieszkańcami Komorowa. Dodała, że jedno 

z takich spotkań już się odbyło. Odbyły się również spacery studyjne z udziałem mieszkańców 

w Michałowicach i Komorowie.   

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, kiedy odbył się spacer studyjny. Zwróciła się z prośbą o 

informowanie radnych w przypadku kolejnych spacerów.  

Pani Wójt odpowiedziała, że nie potrafi podać konkretnej daty spaceru.   
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Pani Elżbieta Biczyk poprosiła o podanie daty spaceru studyjnego związanego z umową i 

nasadzeniami w Komorowie.   

Pan Maciej Polarczyk wyraził swoje zdziwienie wypowiedzią radnej Elżbiety Biczyk, 

dotyczącą prac artystycznych.  

Pani Anna Kamińska zapytała o podpisanie umowy z zakresu promocji, na przeprowadzanie 

w szkołach kampanii „Wszystko o cukrze, czyli co jeść by nie szkodził zdrowiu” z kwotą 

13.845,00 zł. Poprosiła o udzielnie informacji, kim jest osoba prowadząca warsztaty i jakie ma 

wykształcenie. Czy były zapytania ofertowe i czy jest konieczność powtarzania zajęć 

prozdrowotnych w tym samym temacie. 

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. Dodała, że 

program jest programem autorskim, w tej edycji skierowanym do innej grupy dzieci.  

Pani Anna Wyszomirska poinformowała, że również jest zainteresowana kompetencjami 

osoby prowadzącej warsztaty.   

Pani Anna Kamińska nawiązując do pkt 22, dotyczącego wniosku o dofinansowanie 

przebudowy ul. Bodycha, zapytała czy Urząd wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie do 

Miasta Stołecznego Warszawy. Stwierdziła, że wnioskowanie jest zasadne.  

Pani Jerzy Sierak poinformował, że odbyły się rozmowy z Dzielnicą Warszawa – Ursus, ale 

w związku z tym, że żaden fragment ulicy nie leży w granicach administracyjnych Miasta 

Stołecznego Warszawy, współpraca nie została podjęta. Dodał, że gmina wystąpiła do 

developera o partycypacje w kosztach budowy ulicy.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy gmina musi zlecać pewne opracowania na 

zewnątrz, tym bardziej, że są wprowadzane oszczędności z powodu koronawirusa. Czy projekt 

logo „30 – lecie Samorządu Terytorialnego” nie mógł zostać wykonany przez pracowników 

Urzędu. Stwierdziła, że jest to marnowanie pieniędzy.  

Pani Wójt poinformowała, że gmina nie ma w swoich zadaniach projektowania graficznego, a 

jeśli chodzi o obchody 30 - lecia Samorządu Terytorialnego, prace zostały podjęte już na 

początku roku. Wspomniała o chęci zwołania sesji nadzwyczajnej, w której mogliby 

uczestniczyć wszyscy związani z samorządem, na przestrzeni tych 30 lat. Wyraziła nadzieję, 

że taka sesja będzie mogła się odbyć w przyszłości.   

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, kiedy będzie zrealizowane przedsięwzięcie z pozyskanego 

dofinasowania na zakup i montaż podświetlanej fontanny do zbiornika Smug.   

Pan Daniel Kowalski wyjaśnił, że nie otrzymał jeszcze informacji, że takie dofinansowanie 

Gmina otrzymała. Informacja pojawi się najwcześniej 24.06.2020 r.   

Pani Wójt poprosiła pana Romana Żuchowskiego o wyjaśnienie sytuacji z firmą Eufonia i 

koncertem Gordona Haskella, zamienionym na koncert Kuby Sienkiewicza.   

Pan Roman Żuchowski wytłumaczył, że w umowie był zapis, że jeśli firma oferuje koncert z 

nagłośnieniem, obsługą techniczną i oświetleniem, to w wypadku gdyby artysta nie mógł 

wystąpić, to firma ma obowiązek zapewnić występ innego artysty. I w tym wypadku tak było.  

Pani Elżbieta Biczyk stwierdziła, że można zastanawiać się nad równorzędnością artystów. I 

wartością koncertu, czy kwota nie powinna ulec pomniejszeniu.  

Pan Roman Żuchowski wytłumaczył, że na fakturze był zły zapis opisujący usługę, zgodnie 

z procedurami została wystawiona nota korygująca. Podziękował radnej Elżbiecie Biczyk, za 

zwrócenie uwagi na błąd. Zauważył, że Kuba Sienkiewicz jest bardzo dobrym artystą.  

Pani Wójt poprosiła o niedyskutowanie o gustach.  

Pan Wojciech Grzeniewski wracając do pytań zadanych przez radną Elżbietę Biczyk, 

poinformował, że tabliczek „Uwaga jeże”, „Uwaga wiewiórki” było zamówionych po 50 

każdego rodzaju. Co do palisad, zostało wykonane 280 m., z czego na Smug - u ponad 140 m. 

Spacer studyjny odbył się 16.11.2019 r. 
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Pani Agnieszka Paradowska zapytała o pkt 30, z zakresu promocji, dotyczący przygotowania 

indywidualnego planu konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w Komorowie. Poprosiła o wyjaśnienie. 

Pani Wójt wyjaśniła, że gmina jest w trakcie organizacji konsultacji społecznych na terenie 

Pęcic i Komorowa. Środki na ich przeprowadzanie w kwocie ok. 31.000,00 zł, gmina zapewniła 

sobie w ramach grantu na projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu 

przestrzennym - II edycja”. Częścią procesu jest przygotowanie indywidualnego planu 

konsultacji, prowadzonych w dwóch etapach. Będą to spacery i warsztaty zaplanowane do 

października 2020 r. Z powodu koronawirusa najważniejszy etap konsultacji, czyli spotkania z 

mieszkańcami zostały przesunięte. 

Ad. pkt. 14 

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVI, XVIII sesji kadencji 2018-

2023. 

Pan Maciej Polarczyk zapytał, jaki jest etap realizacji uchwały, związanej z przyjęciem tzw. 

uchwały krajobrazowej.  

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona w formie mailowej.   

Ad. pkt. 15 

Informacje i komunikaty Wójta Gminy. 

Pani Wójt poruszyła temat oświaty i przeprowadzanego audytu. Zauważyła, że do 

przeprowadzenia była potrzebna osoba posiadająca wiedzę z zakresu przepisów oświatowych, 

doświadczenie zarówno w Szkole i w Samorządzie. Audyt między innymi wykazał: zbyt małe 

oddziały, niewłaściwe dzielenie na grupy, niewłaściwą alokację godzin JST. Dodała, że te 3 

godziny powinny być w pierwszej kolejności dokładane do planu nauczania. W szkołach 

gminnych godziny były w szczególności przeznaczane na inne aktywności w małych grupach, 

były to także godziny przeznaczone na zajęcia dodatkowe sp. SKS, zajęcia rozwijające 

zainteresowania, oraz dodatkowe języki obce. Zaznaczyła, że zajęcia takie jak SKS nie mogą 

być refundowane z godzin samorządowych, a część zajęć nauczyciele mogą prowadzić w 

ramach tygodnia pracy. Ponadto audyt wykazał: nieoptymalną organizację pracy w świetlicy, 

brak oddziałów integracyjnych, zbyt mało rozbudowaną pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zatrudnianie w palcówkach oświatowych stomatologów i pielęgniarek, kiedy 

opieka medyczna powinna być świadczona w ramach NFZ-tu, zbyt dużą liczbę administracji i 

obsługi. Dodała, że wszystko co wykazał audyt, zostało przyjęte do wiadomości, nie oznacza 

to, że wszystkie wskazania audytu będą wprowadzone. Na zakończenie szczegółowo omówiła 

arkusze organizacyjne. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, dlaczego na ostatniej sesji Pani Wójt nie poinformowała 

radnych o swoich zamiarach, względem systemu oświaty w gminie.  

Pani Wójt odpowiedziała, że nie było ku temu żadnej przyczyny. Poza tym, arkusze 

organizacyjne służą dyrektorom szkół.  

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że 22.06.2020 r. radni otrzymali umowę z Panią 

prowadzącą audyt. Umowa została zawarta 27.05.2020 r., natomiast prace nad audytem zostały 

rozpoczęte na początku maja. Zapytała, na jakiej podstawie. Następnie dopytała w jaki sposób 

została wyłoniona osoba do przeprowadzenia audytu.  

Pani Wójt stwierdziła, że odpowiedziała już na to pytanie, po czym powtórzyła kwestię 

dotyczącą tego, jakie wymagania miał Urząd, względem osoby przeprowadzającej audyt. 

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, spośród ilu kandydatów, została wybrana osoba 

prowadzącą audyt. Czy był konkurs, jeśli nie, to ile rozmów zostało przeprowadzonych. 

Zaznaczyła, że z publikacji jakie przeczytała osoba Pani Agnieszki Deptuły jest bardzo 

kontrowersyjna. Zapytała, czy prace nad audytem zostały rozpoczęte przed 27.05.2020 r.  
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Pani Wójt stwierdziła, że nie może odpowiedzieć na pytanie, ponieważ audytor kontaktował 

się bezpośrednio z CUW-em. Dodała, że umową i pozwoleniami zajmowała się pani Sekretarz, 

która jest nieobecna na sesji. Odpowiedź zostanie udzielona po sesji.  

Pani Joanna Kowalczyk stwierdziła, że audytora nie wybiera się poprzez konkurs ofert, tylko 

na zasadzie oceny jego kompetencji.  

Pani Agnieszka Paradowska zaznaczyła, że osoba prowadząca audyt oprócz wiedzy 

merytorycznej, powinna być też dobrym metodykiem. Zauważyła, że osoba Pani Agnieszki 

Deptuły budzi wiele kontrowersji, co skutkuje niepokojem i obawami, stąd pytanie spośród ilu 

kandydatów został wyłoniony audytor. 

Pani Wójt poinformowała, że nie ma przepisu określającego, z ilu kandydatów powinno 

wybierać się audytora. Dodała, że u Pani Agnieszki Deptuły, brała pod uwagę Jej wiedzę, a nie 

ścieżkę kariery oraz publikacje prasowe. 

Pani Joanna Kowalczyk stwierdziła, że nie można oceniać pracy audytora, nie mając raportu. 

Wówczas, gdy raport zostanie udostępniony, będzie można prowadzić dyskusję w tym temacie.  

Pani Anna Wyszomirska stwierdziła, iż dobrze się stało, że Pani Wójt zdecydowała się na 

przeprowadzanie audytu i wykazuje zainteresowanie oświatą na terenie gminy. Wspomniała o 

spotkaniu na którym pani Wójt usłyszała wiele niemiłych słów, względem pracy gminnych 

placówek oświatowych, a wszyscy by chcieli, aby placówki działały w należyty sposób. 

Odniosła się do kontrowersyjnych sytuacji opisanych w prasie dotyczących Pani Agnieszki 

Deptuły, zaznaczając, że należy na to zwrócić uwagę. 

Pani Anna Kamińska zapytała, czy uczniowie klas 8 Szkoły w Michałowicach w roku 

szkolnym 2020 – 2021, będą mogli liczyć na godziny JST w takim samym wymiarze w jakim 

były w ostatnich latach ( j. polski – 6h/tyg., matematyka 5h/tyg. ) z prośbą, aby nie wliczać w 

to godzin dyrektorskich.  

Pani Wójt odpowiedziała, że od początku jej intencją, było zachowanie godzin JST w klasach 

ósmych na przedmioty ścisłe.  

Pani Anna Kamińska zapytała, co z językiem polskim. 

Pani Wójt odpowiedziała, że nad tym będzie pracować z Dyrektorami szkół.  

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że Gmina Michałowice przez ostatnie lata podnosiła 

poziom edukacji, m.in. dlatego, że bez przerwy takie wnioski składali mieszkańcy. Nie jest tak, 

że gmina jest bogata i pieniędzy starcza na wszystko i z tego też wzięły się oczekiwania 

rodziców. Zaznaczyła, że do 2018 r. udawało się wszystko spiąć. Zaapelowała o utrzymanie 

dobrodziejstwa, które przez lata zostało wypracowane.  

Pani Wójt odpowiedziała, że obowiązkiem jest racjonalne wydatkowanie pieniędzy 

samorządu. Dodał, że wzrost na oświatę opiewał na bardzo wysokie kwoty, liczone w milionach 

złotych. Wzrost między 2018 a 2019 rokiem to aż 8.500.000,00 zł.  

Pani Anna Kamińska zapytała, czy audyt odpowie na pytanie: „skąd taki wzrost?”. Dopytała, 

jakie oszczędności będą po wprowadzeniu zaleceń audytu.  

Pani Wójt wytłumaczyła, że radni przeczytają audyt i na tej podstawie będą mogli zapoznać 

się z kwotami. Wzrost kwot jest przede wszystkim związany ze wzrostem wynagrodzeń dla 

nauczycieli. Jaka będzie efektywność wprowadzonych zmian audytowych, będzie wiadomo po 

jakimś czasie.  

Pani Anna Wyszomirska poprosiła, aby w następnych spotkaniach z rodzicami w sprawach 

oświatowych, radni mogli też brać udział. Zwróciła się z prośbą o dostęp do arkuszy i raportu 

z audytu. 

Pani Wójt poinformowała, że raport będzie dostępny na stronie internetowej gminy. Co do 

spotkania zaznaczyła, że jeżeli będzie jego organizatorką, nie widzi przeszkód, aby radni w nim 

uczestniczyli.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, kiedy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie łączenia, 

bądź niełączenia klas.  
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Pani Wójt poinformowała, że rozmowy z Dyrektorami szkół, będą prowadzone od teraz do 

początku lipca br. Natomiast nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie zapadnie 

decyzja. Dodała, że na decyzję jest czas do arkusza wrześniowego.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, kiedy wpłynie końcowy raport.  

Pani Wójt poinformowała, że raport wpłynął i w tej chwili są zadawane do niego pytania, przed 

jego przyjęciem.  

Pani Joanna Kowalczyk podkreśliła, że raport jest formą zaleceń, natomiast co z raportu 

będzie wprowadzone, a co nie, leży w gestii tego, dla kogo raport został przygotowany. 

Zwróciła uwagę, aby nie było sytuacji, że wszystkie zalecenia zostaną wprowadzone. Należy 

skupić się na najistotniejszych kwestiach tj. np. nauka drugiego języka, czy lekcje dodatkowe 

dla ośmioklasistów. Audyt powinien posłużyć do maksymalizacji efektów i minimalizacji 

kosztów.     

Pani Elżbieta Biczyk zwróciła uwagę na informacje zamieszczone w biuletynie o zajęciu przez 

gminę III i IV miejsca w rankingu „miejsca sprzyjające edukacji” w dwóch kategoriach. 

Stwierdziła, że takie wyróżnienia zobowiązują. Zauważyła, że w biuletynie zamieszczona jest 

również informacja, że gmina stara się stworzyć przestrzeń do debaty, służącą wprowadzeniu 

koniecznych zmian. Zaapelowała, aby w ramach debaty były wzięte pod uwagę wnioski, pisma 

wpływające od rodziców i Rad Pedagogicznych. 

Ad. pkt. 16  

Informacji i komunikaty Przewodniczącej Rady. 

Pani Beata Rycerska poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy. 

Pismo od Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi, dotyczące sytuacji 

w szkole.  

Pismo nauczycieli Szkoły Podstawowej w Michałowicach, dotyczące sytuacji w Szkole. 

Pismo od rodziców klas trzecich oraz Rady Rodziców, dotyczące połącznia klas. 

Pismo od Zarządu ZNP w Szkole Podstawowej w Michałowicach, dotycząc sytuacji w Szkole.  

Pismo mieszkanki z prośbą o zorganizowanie zajęć gimnastycznych. 

Pismo mieszkanki w sprawie nielegalnej zwałki odpadów w dolinie rzeki Raszynki.  

Pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej z informacją o dacie Kolegium RIO, którego 

tematem jest Uchwała dot. „Wodołapacza”. 

Zaproszenie od Rady Powiatu Pruszkowskiego na sesję 30.06.2020 r., na godz. 16.00. 

Pismo Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Regułach w sprawie nadania nazwy ulicy w 

Regułach. 

Pismo dotyczące oświadczenia majątkowego jednego z dyrektorów szkoły.  

Zapytanie radnej Adriany Król – Popiel, dotyczące sytuacji w szkole. Odpowiedź udzielona. 

Ad. pkt. 17 

Sprawy wniesione. 

Pani Magdalena Bronisz zapytała o spotkanie ze wspólnotą gruntową, czy jest ustalony termin 

spotkania. Zauważyła, że jest to temat bardzo interesujący mieszkańców, związany m.in. z 

siłownią plenerową, na którą były zapisane pieniądze w budżecie, a do tej pory nie powstała.    

Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma ustalonej daty. Była chęć spotkania ze wspólnotą, ale z 

powodu panującego koronawirusa, spotkanie zostało przełożone. Poinformowała, że nowa data 

zostanie ustalona i radni zostaną o niej poinformowani.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy może uzyskać odpowiedzi na pytania zadane w 

sprawach wniesionych podczas Komisji.   

Pan Jerzy Sierak odpowiedział, że wszystkie pytania przekazał do kierowników, którzy nie są 

już obecni na sesji. Jeżeli chodzi o ul. Szczęśliwą i podniesienie ogrodzenia poinformował, że 

pani kierownik referatu inwestycji przyglądała się sprawie. Jeśli chodzi o podniesienie i 

wysypanie ul. Jagodowej, inwestycja zostanie zrealizowana. Natomiast w kwestii oświetlenia 

ulicznego jego poprawa jest zaplanowana w roku bieżącym.   
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Pani Agnieszka Paradowska stwierdziła, że mieszkańcy ul. Jagodowej, od zeszłego roku mają 

obiecywane, że ulica będzie poprawiona, dlatego pyta o konkretną datę inwestycji.  

Pan Jerzy Sierak odpowiedział, że nie ma rozpiski, co do konkretnego dnia czy tygodnia, jakie 

inwestycje będą realizowane. Dodał, że inwestycja oświetlenia zostanie zrealizowana w okresie 

letnim. Zauważył, że problem błota na ul. Jagodowej, pojawił się dopiero teraz, po ulewnych 

deszczach.  

Pani Wójt poinformowała o zamieszczeniu numerów telefonów alarmowych na stronie Gminy 

Michałowice. Następnie oświadczyła, że w dniu dzisiejszym zebrało się Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały dotyczącej „Wodołapacza”.  

Nawiązując do wniosków o wymianę pieców, poinformowała, że wszystkie wnioski, które 

wpłynęły, zostały przejrzane pod kątem spełnienia warunków i zwiększona kwota dotyczy 

wniosków spełniających warunki. Wyraziła swoje zadowolenie spowodowane większą ilością 

wniosków, które wpłynęły do Urzędu.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy jest możliwość, aby do Biuletynu gminnego 

wróciła strona z ważnymi numerami telefonów.   

Pani Wójt odpowiedziała, że jest taka możliwość. Rozważana była kwestia dodania do 

biuletynu wkładki w formie elektrostatycznej.  

Pani Agnieszka Paradowska wracając do tematu ul. Jagodowej, nie zgodziła się z 

wypowiedzią Pana Wójta, że problem błota pojawił się niedawno.  

Pan Jerzy Sierak poinformował, że wnioski mieszkańców są brane pod uwagę, w tej kwestii 

nie było do tej pory mowy o błocie. W dniu wczorajszym radna Agnieszka Paradowska 

wyraźnie poinformowała o istniejącym problemie.  

Pani Anna Kamińska poruszyła sprawę propozycji członkostwa w powołanym zespole ds. 

opracowań „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Michałowice na lata 2020 - 2040”. 

Wyjaśniła, że po telefonie od pracownika Urzędu zrozumiała, że jest jej proponowane 

uczestnictwo w tym zespole, więc podziękowała, uzasadniając nieprzyjęcie propozycji 

nieznajomością tematu. Natomiast później okazało się, że jest już powołana do zespołu wraz z 

radną Agnieszką Paradowską. Stwierdziła, że takie postępowanie jest nieodpowiednie, gdyż 

należałoby wziąć pod uwagę, czy ktoś ma czas i kompetencje. Dodała, że z radną Agnieszką 

Paradowską udały się na spotkanie, na którym poprosiły o wykreślenie z zespołu oraz 

zaapelowały, aby na przyszłość nie było takich sytuacji. Zaznaczyła, że jeśli w zarządzeniu 

Pani Wójt z dnia 3 czerwca 2020 r. nadal widnieje jej nazwisko i radnej Agnieszki Paradowskiej 

jako członków zespołów, poprosi o zmianę zarządzenia.  

Pani Wójt stwierdziła, że było to zaproszenie do współpracy i liczyła na to, że radne zechcą je 

przyjąć. Sprawa zarządzenia zostanie sprawdzona.  

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że taka odpowiedź w pewnym sensie ją obraża. Zauważyła, 

że zarządzenie Pani Wójt, już z wpisanymi nazwiskami członków, zostało wydane przed 

telefonem, jaki radna otrzymała z Urzędu. Zaznaczyła, że zaproszenie do współpracy nie 

powinno być narzuceniem członkostwa w formie zarządzenia. 

Pani Wójt poinformowała, że jej zaproszenie było szczere, a jeśli telefon z Urzędu został, 

wykonany w niewłaściwym czasie, to stało się źle.  

Pani Elżbieta Biczyk zgłosiła, że zakładka na stronie internetowej gminy dotycząca Wyborów 

nie otwiera się. Poprosiła o sprawdzenie i usunięcie usterki.  

Pan Jarosław Hirny – Budka zwrócił się z prośbą do Pani Wójt, aby Urząd Gminy wystąpił 

do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o jak najszybsze zakończenie projektowania i 

zabezpieczenia środków na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ryżowej 

i Jesionowej.  

Pani Agnieszka Paradowska zwracając się do Przewodniczącej zapytała, czy może 

poinformować, kiedy w okresie wakacyjnym odbędą się posiedzenia komisji i sesji. 
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Pani Beata Rycerska poinformowała, że komisje zaplanowane są na pierwsze dni lipca. Sesja 

odbędzie się pod koniec sierpnia br.  

Pani Anna Kamińska zapytała, co się wydarzyło z uchwałą dotyczącą „Wodołapacza”.   

Pani Beata Rycerska zauważyła, że podczas bieżącej sesji, było już powiedziane, że nad 

podjętą uchwałą pochyla się Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Beata Rycerska 

zamknęła obrady XX sesji Rady Gminy Michałowice. 

 

Protokołowała: 

 

 

Anna Bednarek  

 

  


