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Protokół nr XXI  

z obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 6 lipca 2020 

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

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych. 

Ad. pkt.1 

Wiceprzewodniczący pan Maciej Polarczyk powitał wszystkich przybyłych na sesję 

informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować 

uchwały.  

Pan Wójt poinformował, że w związku, iż Pani Sołtys Adriana Król – Popiel złożyła 

rezygnację ze sprawowanej funkcji, zgłasza wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Michałowice oraz 

zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Michałowice. 

Przystąpiono do głosowania wniosku Pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku 

obrad o projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa 

Michałowice oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Michałowice. 

Za przyjęciem  - 12 

Przeciw             -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -  0 

Nieobecni           -  3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław 

Hirny - Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Edward Kozłowski, Adriana Król - Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk  

NIEOBECNI (3) Joanna Kowalczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Wniosek został przyjęty.  

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Sprawy porządkowe. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania 

wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa 

Michałowice oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Michałowice. 

Za przyjęciem   -  12 

Przeciw             -     0 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu         -    0 

Nieobecni          -     3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław 

Hirny - Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Edward Kozłowski, Adriana Król - Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk  

NIEOBECNI (3) Joanna Kowalczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Porządek obrad XXI nadzwyczajnej sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do 

zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 
Pan Wójt poinformował, że poprzednią Uchwałę zakwestionowała Regionalna Izba 

Obrachunkowa i wydała decyzję uchylającą uchwałę.  
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Pani Grażyna Ginalska poinformowała, że uchwała w pierwotnym kształcie została 

uchylona przez Regionalna Izbę Obrachunkową, w związku z tym, koniecznym jest podjęcie 

kolejnej uchwały. Główna zmiana polega na zmianie podstawy prawnej, która rozszerza 

katalog beneficjentów programu. W pierwotnej wersji były to tylko osoby fizyczne, natomiast 

w przedmiotowej uchwale zostały dopisane: wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 

przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub 

powiatowymi osobami prawnymi. Dodała, że został również usunięty zapis „itp.” w § 2 ust. 2  

oraz w § 5 ust. 5. Zaznaczyła, że ust. 5 będzie zamieszony w umowie, którą beneficjenci będą 

podpisywali z Gminą. Z tego względu, że katalog beneficjentów rozszerzył się o 

przedsiębiorców, należało zamieścić zapisy dotyczące pomocy de minimis. Poinformowała, 

że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz Ministerstwo Rolnictwa. Nowy projekt uchwały został również przesłany 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie zgłosiła żadnych uwag.    

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

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice 

dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód 

opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 

Za przyjęciem   -  12 

Przeciw             -     0 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu         -    0 

Nieobecni          -     3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław 

Hirny - Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Edward Kozłowski, Adriana Król - Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk  

NIEOBECNI (3) Joanna Kowalczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXI/254/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu sołtysa sołectwa Michałowice oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa 

Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że w związku z rezygnacją Sołtys Adriany Król – Popiel, Urząd 

będzie się starał, aby następca został jak najszybciej powołany.  

Pani Adriana Król – Popiel zaznaczyła, że sprawowanie funkcji sołtysa przez 10 lat 

sprawiało jej ogromną przyjemność. Podziękowała za współpracę byłemu Wójtowi, 

pracownikom Urzędu, radnym i sołtysom z którymi miała przyjemność współpracować. 

Szczególne podziękowania skierowała w stronę mieszkańców.  

Pan Jarosław Hirny – Budka podziękował pani Adrianie Król – Popiel za wspólne 

prowadzenie wielu inicjatyw. Dodał, że współpraca zawsze była owocna i skuteczna dla 

mieszkańców.  

Pan Wójt również podziękował pani Adrianie Król – Popiel za współpracę.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Michałowice oraz zarządzenia wyborów sołtysa 

sołectwa Michałowice. 

Za przyjęciem   -  12 

Przeciw             -     0 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu         -    0 

Nieobecni          -     3 
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Wyniki imienne:  

ZA (12) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław 

Hirny - Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Edward Kozłowski, Adriana Król - Popiel, 

Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk  

NIEOBECNI (3) Joanna Kowalczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXI/255/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca rady pani Beata Rycerska 

zamknęła obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

Protokołowała: 

 

 

Anna Bednarek  


