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Protokół nr XXII 

z obrad XXII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 18 sierpnia 2020 roku w 

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

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. 

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca pani Beata Rycerska powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, 

że na sali obecnych jest 13 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

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

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2020/2021. 

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Wójt w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Michałowice na rok szkolny 2020/2021. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -   0 

Wstrzymało się  -   0 

Brak głosu          -   2 

Nieobecni            -   0 

Wyniki imienne:  

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

Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, 

Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

BRAK GŁOSU (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Wniosek został przyjęty.  

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco:  

1. Sprawy porządkowe. 

2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Michałowice.  

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Michałowice. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Michałowice. 

5. Debata na temat raportu o stanie Gminy Michałowice w 2019 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice wotum zaufania, 

2) zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019, 

3) udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2019, 

4) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, 

5) wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, 

6) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 

2020/2021. 

   7. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.  

   8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.  

   9. Sprawy wniesione. 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad z autopoprawką.  

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -   0 

Wstrzymało się  -   0 

Brak głosu          -   0 

Nieobecni            -   2 

Wyniki imienne:  
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ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław 

Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, 

Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty. 

Ad. pkt 2 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XIX 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 XIX sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się  -  0 

Brak głosu          -  0 

Nieobecni            -  2 

Wyniki imienne:  

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

Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, 

Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

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

Ad. pkt 3 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XX 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 XX sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się  -  0 

Brak głosu          -  0 

Nieobecni            -  2 

Wyniki imienne:  

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

Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, 

Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

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

Ad. pkt 4 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXI 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 XXI sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się  -  0 

Brak głosu          -  0 

Nieobecni            -  2 
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Wyniki imienne:  

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

Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, 

Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska  

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

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

Ad. pkt.5  

Debata na temat raportu o stanie Gminy Michałowice w 2019 roku.  

Pani Wójt poinformowała, że raport dotyczy sytuacji i stanu Gminy w 2019 roku. 

Zaznaczyła, że jest narzędziem interaktywnym i można się z nim zapoznać na stronie 

internetowej gminy. Dodała, że jest to dokument, który ocenia stan Gminy na tle innych 

podobnych samorządów. Poinformowała, że zmiana wprowadzona do raportu polega na jego 

multimedialnej wersji, dzięki której, każdy obserwując przedstawione w raporcie wskaźniki, 

może dowiedzieć się, jakie są perspektywy i kierunki rozwoju Gminy. Następnie szczegółowo 

omówiła raport. 

Pani Elżbieta Biczyk nawiązując do wystawy partnerskiej, wspomnianej w raporcie, 

zaznaczyła, że autorka prac nie jest mieszkanką gminy Michałowice.  

Pani Wójt poinformowała, że jest to Pani, która prowadzi zajęcia plastyczne w gminie, poza 

tym angażuje się w życie mieszkańców gminy i dlatego została zaproszona do współpracy 

przy wernisażu.  

Pan Jarosław Hirny - Budka podziękował, za przygotowanie raportu w formie 

interaktywnej. Zaznaczył, że dokument jest czytelny i klarowny, przedstawia wszystkie 

informacje dotyczące działalności gminy w 2019 r. Zaznaczył, że nawet osoba nieznająca 

gminy może z raportu wiele się dowiedzieć. Następnie dopytał o zarządzanie zielenią na 

terenie gminy. Jak działania podjęte w 2019 r. mają się do działań podejmowanych w latach 

ubiegłych.    

Pani Wójt poinformowała, że w 4 latach poprzedniej kadencji zostało nasadzonych 554 

drzew i prawie 4.000 krzewów. Dla porównania w pierwszym roku obecnej kadencji, zostało 

nasadzone 309 drzew i niemalże 4.500 krzewów. Dodała, że na rok bieżący planowane jest 

nasadzenie ok. 250 drzew.  

Pan Jarosław Hirny – Budka zauważył, że w raporcie była informacja, że część drzew 

została posadzona dzięki współpracy z jedną z prywatnych firm z siedzibą na terenie gminy. 

Dodał, że również była zawarta informacja, iż dzięki odpowiednim działaniom i negocjacjom 

Pani Wójt oraz urzędników gminy, udało się powiększyć majątek gminy o 10 mln zł, co 

stanowi 1/3 rocznego majątku inwestycyjnego gminy. 

Pani Wójt poinformowała, że faktycznie nasadzenia zostały zrealizowane we współpracy z 

firmą Vileda, która w 2019 r. obchodziła 170 - lecie powstania i w związku z tym 

zdecydowała się zasadzić 170 drzew na terenie gminy. Dodała, że drzewa są objęte gwarancją 

w wypadku gdyby w ciągu roku nie zachowały żywotności, zostaną wymienione. Odnosząc 

się do drugiej części wypowiedzi radnego poinformowała, że na skutek negocjacji z 

partnerami zewnętrznymi, inwestującymi na terenie gminy, pozyskano większe 

zaangażowanie środków własnych w majątek, który został wytworzony i przekazany gminie. 

Zaznaczyła, że pozyskiwany majątek to jedna sprawa, natomiast należy też zwrócić uwagę na 

to, iż będzie miało to przełożenie na wpływ z podatków w kolejnych latach.  

Pani Joanna Kowalczyk poprosiła o doprecyzowanie informacji o stanie zadłużenia gminy 

na koniec 2019 r.  

Pani Anna Jankowska poinformowała, że stan zadłużenia gminy na koniec 2019 r. wynosił 

3.733.045,57 zł. 

Pani Joanna Kowalczyk zapytała, czy dobrze rozumie, że zadłużenie w 2020 r. zostało 

spłacone i w tym  momencie gmina jest bez długu.  
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Pani Anna Jankowska wyjaśniła, że do spłaty pozostały dwie raty, co stanowi połowę kwoty 

zadłużenia. 

Pan Jarosław Hirny – Budka poprosił o szczegóły stanu inwestycji budowy przedszkola w 

Regułach.  

Pani Wójt poinformowała, że w Starostwie Powiatowym jest złożona dokumentacja do 

pozwolenia na budowę. Starostwo poprosiło o uzupełnienie paru elementów, które już zostały 

złożone. Gmina w tej chwili czeka na otrzymanie pozwolenia na budowę. Dodała, że 

równolegle została przygotowana dokumentacja wykonawcza i kosztorysy. Jeżeli gmina 

uzyska pozwolenie, wtedy będzie można przeprowadzić postępowanie przetargowe i wyłonić 

wykonawcę inwestycji.   

Pani Dorota Bagińska poinformowała, że w dniu dzisiejszym uzyskała informację, że osoby 

prowadzące postępowanie w Starostwie nie zdążyły się jeszcze zapoznać z dokumentacją 

uzupełniającą, złożoną w dniu wczorajszym. Dodała, że z powodu Koronawirusa praca 

Starostwa jest opóźniona. Zaznaczyła, że gmina powinna uzyskać pozwolenie w przeciągu 

dwóch tygodni. Nadmieniała, że projektanci są przygotowani na wypadek konieczności 

złożenia jakichkolwiek uzupełnień. 

Pani Magdalena Bronisz zwróciła uwagę, na fakt, iż raport za 2019 rok został bardzo 

ciekawie przygotowany. Interaktywna forma dokumentu jest bardzo przyjazna i zawiera 

zdecydowanie więcej informacji niż raport za 2018 rok. Zaznaczyła, że zgadza się ze 

stwierdzeniem Radnego Jarosława Hirnego - Budki, że raport jest czytelny nawet dla osób 

które nie znają Gminy. Podziękowała wszystkim pracującym przy tworzeniu raportu.   

Ad. pkt 6.1 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Michałowice wotum zaufania. 

Za przyjęciem    -  8 

Przeciw               -  3 

Wstrzymało się   - 0 

Brak głosu           - 2 

Nieobecni             - 2 

Wyniki imienne:  

ZA (8) Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna 

Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

PRZECIW (3) Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel 

BRAK GŁOSU (2) Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXII/256/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 6.2 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

za rok 2019. 

Pani Wójt poinformowała, że stosowanie do postanowień art. 267 i 269 ustawy o finansach 

publicznych zostało przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019. 

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia 

rachunków budżetu gminy oraz obejmuje wykaz jednostek budżetowych posiadających 

wydzielone rachunki dochodów, wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i informacji o stanie mienia komunalnego gminy. Następnie przystąpiła do omawiania 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2019. 

Poinformowała, że w 2019 r. dochody budżetu wyniosły 157.339.302.83 zł. zaznaczając, że 

szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych zostało przedstawione w załączniku do 

sprawozdania. Następnie zaznaczyła, że wydatki gminy zostały wykonane w kwocie 

147.929.012,11 zł, co stanowiło 84,01% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 
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90,59%, a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 66,05% uchwalonego planu. Następnie 

przedstawiła procentowe zestawienie wydatków bieżących i majątkowych, które zawarte 

zostało w załącznikach do sprawozdania rocznego. Poinformowała, że ze sprawozdania 

wynika, iż budżet za 2019 r zamknął się nadwyżką w kwocie 9.410.290,72 zł przy 

planowanym deficycie w wysokości 16.382.786,74 zł. Poinformowała, że kwota zadłużenia 

gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 3.733.045,57 zł i stanowiła 2,37% 

wykonanych dochodów budżetowych.  

Maciej Polarczyk odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Nr Wa.204.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 

rok. Opinia pozytywna.  

Pani Beata Rycerska poinformowała, że sprawozdanie było opiniowane przez poszczególne 

komisje. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Joanna Kowalczyk poinformowała, że 

opinia Komisji była pozytywna: 

- o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało 

się - 3, 

- o sprawozdaniach finansowych za 2019 rok: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 3. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Jarosław Hirny - 

Budka poinformował, że opinia Komisji była pozytywna: 

- o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało 

się - 2, 

- o sprawozdaniach finansowych za 2019 rok: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Marek Biskot poinformował, że opinia 

Komisji była pozytywna: 

- o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało 

się - 2, 

- o sprawozdaniach finansowym za 2019 rok: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019. 

Za przyjęciem    - 8 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się  - 3 

Brak głosu          - 2 

Nieobecni            - 2 

ZA (8) Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna 

Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

WSTRZYMAŁO SIĘ (3) Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel 

BRAK GŁOSU (2) Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXII/257/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 6.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Michałowice absolutorium za rok 2019. 

Pan Edward Kozłowski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Nr Wa.299.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Michałowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019. Opinia pozytywna. 

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

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2019. 
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Za przyjęciem    -  8 

Przeciw               -  3 

Wstrzymało się   - 0 

Brak głosu           - 2 

Nieobecni             - 2 

Wyniki imienne:  

ZA (8) Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna 

Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

PRZECIW (3) Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel 

BRAK GŁOSU (2) Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXII/258/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 6.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. 

Pani Joanna Domańska poinformowała, iż rozstrzygnięcie dotyczy podjętej uchwały w 

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

Michałowice. W dniu 28.07.2020 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały w 

całości rozstrzygnięciem nadzorczym, zarzucając radzie gminy m. in. nieprawidłowe 

przeprowadzenie procedury podjęcia uchwały. Zarzut nieprawidłowości w procedurze 

dotyczy stwierdzenia przekroczeń emisji hałasu, których to stwierdzeń może dokonać jedynie 

organ ochrony środowiska. Ponadto uchwale zarzucono ograniczenie wolności prowadzenia 

działalności gospodarczej, sugerując że uchwała nie miałaby charakteru dyskryminującego, 

gdyby rada określiła zakres ograniczeń poprzez wskazanie poziomu powodowanego hałasu. 

Przepis na podstawie którego uchwała została podjęta, upoważnia organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego do ograniczenia czasu funkcjonowania urządzeń i instalacji, a nie 

do wskazywania poziomu powodowanego hałasu, więc zarzut postawiony przez Wojewodę 

jest niezrozumiały w tym kontekście. Organ nadzoru zasugerował, że uchwała została wydana 

na nieprawidłowej podstawie prawnej. Zdaniem organu, uchwała powinna zostać podjęta na 

podstawie art. 115a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który jest podstawą do wydawania 

decyzji administracyjnej przez organ Ochrony Środowiska, którym Rada Gminy nie jest. W 

związku z powyższym Pani Wójt rekomenduje podjęcie uchwały, aby to sąd rozstrzygnął, czy 

uchwała istotnie jest sprzeczna z prawem. 

Pani Joanna Kowalczyk zapytała, jakie będą skutki jeśli Rada podejmie przedmiotową 

uchwałę.   

Pani Joanna Domańska odpowiedziała, że w związku z wydanym rozstrzygnięciem 

nadzorczym wykonanie uchwały dotyczącej funkcjonowania strzelnic z mocy prawa zostało 

wstrzymane. W przypadku wniesienia skargi, sąd ma teoretycznie krótsze terminy na 

rozpatrzenie sprawy i w przypadku uwzględnienia skargi, sąd uchyla rozstrzygnięcie 

nadzorcze. Natomiast jeśli sąd oddali skargę, wówczas rozstrzygnięcie nadzorcze staje się 

prawomocne i uchwała zostaje definitywnie wyeliminowana z obrotu prawnego.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. 

Za przyjęciem    - 8 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się  - 3 

Brak głosu          - 2 

Nieobecni            - 2 

ZA (8) Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna 

Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 
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WSTRZYMAŁO SIĘ (3) Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel 

BRAK GŁOSU (2) Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXII/259/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 6.5 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Pani Joanna Domańska poinformowała, że uchwałą z dnia 23.06.2020 r. kolegium  

Regionalnej Izby Obrachunkowej, stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie 

„Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu 

deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu 

Wodołapacz”. Główny zarzut Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczył ograniczenia przez 

radę kręgu beneficjentów dotacji przewidzianej uchwałą. Zaznaczyła, że 30 dniowy termin 

wniesienia skargi został zachowany.   

Pani Anna Kamińska zapytała, co w wypadku jeśli sąd przychyli się do wniesionej skargi i 

ją uzna. Czy wtedy w obrocie prawnym będą dwie uchwały, dotyczące tej samej sprawy i czy 

rada gminy będzie musiała jedną z uchwał wyeliminować. Czy w związku z tym, że wnioski 

są składane na podstawie drugiej uchwały, to można domniemać, że wyeliminowana będzie 

właśnie ta uchwała.  

Pani Joanna Domańska odpowiedziała, że na obecnym etapie trudno jest przesądzać jaki 

będzie wyrok sądu. Nie ulega wątpliwości, że jedna z tych uchwał zostanie wycofana z 

obiegu prawnego. Dodała, że jeśli zostały złożone wnioski w trakcie obowiązywania 

uchwały, to późniejsze ewentualne wyeliminowanie jej z obrotu prawnego, będzie 

skutkowało od daty uchylenia decyzji, natomiast wnioski złożone do tej daty, będą 

rozpatrywane.    

Pani Joanna Kowalczyk zapytała, czy istnieją dwie uchwały dotyczące „Wodołapacza”. I 

dlaczego Regionalna Izba Obrachunkowa zajmuje się rozpatrzeniem uchwały, a nie 

Wojewoda.   

Pani Joanna Domańska wyjaśniła, że chronologia zdarzeń była następująca: na sesji 

czerwcowej była podjęta uchwała dot. „Wodołapacza”, której nieważność stwierdziła 

regionalna Izba Obrachunkowa, po czym Rada podjęła drugą uchwałę w tej samej sprawie z 

uwzględnieniem uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej.   

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Za przyjęciem    - 8 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się  - 3 

Brak głosu          - 2 

Nieobecni            - 2 

ZA (8) Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna 

Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

WSTRZYMAŁO SIĘ (3) Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel 

BRAK GŁOSU (2) Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXII/260/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 6.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2020/2021. 

Pani Wójt poinformowała, że ustawa zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze 

uchwały średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny 



 8 

jednostki paliwa na stacjach benzynowych na terenie gminy. Poinformowała, że określa się 

średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Michałowice, z podziałem na jego rodzaje, na rok 

szkolny 2020/2021 w następującej wysokości: paliwa płynne: benzyna – 4,39 zł, olej 

napędowy – 4,32 zł; paliwo gazowe: Gaz LPG – 2,09 zł.   

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

uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Michałowice na 

rok szkolny 2020/2021. 

Za przyjęciem    - 11 

Przeciw               -   0 

Wstrzymało się  -   0 

Brak głosu          -   2 

Nieobecni            -   2 

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

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

Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

BRAK GŁOSU (2) Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska 

NIEOBECNI (2) Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXII/261/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 7 

Informacje i komunikaty Wójta Gminy. 

Pani Wójt odczytała pismo skierowane do radnych i sołtysów z GUS-u Wojewódzkiego Bira 

Spisowego, dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. 

W piśmie były zawarte, między innymi, informacje o czasie trwania spisu, tj. od 1 września – 

30 listopada 2020 r. Podano również metody spisowe. Obowiązkową metodą spisową będzie 

samospis internetowy, czyli samodzielne spisanie się przez Internet za pośrednictwem 

formularza, który udostępniony jest na stronie spisrolny.gov.pl. Dwie uzupełniające metody 

to: spis przez telefon oraz bezpośredni wywiad prowadzony przez rachmistrza.  

W piśmie zaznaczono również, jak ważną rolę pełni Powszechny Spis Rolny oraz zwrócono 

się z prośbą do Samorządów o zaangażowanie się w promocję Powszechnego Spisu Rolnego i 

przekazywanie mieszkańcom informacji w tym temacie. Więcej szczegółów dotyczących 

spisu można zasięgnąć na stronie https://spisrolny.gov.pl/ . 

Ad. pkt 8  

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.  

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

Zapytanie od radnej Joanny Kowalczyk, dotyczące awarii magistrali wodociągowej.  

Pismo z Prokuratury Okręgowej w Warszawie ze skargą na uchwałę w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące skargi mieszkańca gminy na 

brak odpowiedzi od Wójta Gminy Michałowice. 

Pismo od Mieszkańca gminy w sprawie wyjaśnień uchwały dotyczącej „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.  

Pismo z Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotyczące podziału woj. Mazowieckiego.  

Pismo do wiadomości Rady od Wojewody Mazowieckiego z odpowiedzią w sprawie 

Zarządzenia Wójta nr 2.  

Pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z pozytywną opinią 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Michałowice.  

Pismo od Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały XX/251/2020. 

Pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej z uchwałą pozytywnie opiniującą przedłożony 

wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Michałowice. 

https://spisrolny.gov.pl/
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Interpelacja radnych dotycząca udostępnienia raportu o stanie gminy w wersji papierowej. 

Zawiadomienie od Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie 

nieważności uchwały XX/251/2020 dotyczącej strzelnic w gminie Michałowice.  

Pismo od Wojewody Mazowieckiego dotyczące unieważnienia uchwały XV/205/2019 w 

sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów.   

Uchwała od Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. dotycząca stanowiska w sprawie 

oświaty.  

Pismo od mieszkańców Michałowic, dotyczące pisma w sprawie rzekomego odprowadzania 

wód deszczowych z działki w Michałowicach.  

Pismo od mieszkańców Michałowic, dotyczące postępowania w sprawie ewentualnej zmiany 

stanu wody. 

Pismo od Pani Wójt z rezygnacją Sołtys Adriany Król – Popiel z pełnionej funkcji.  

Pismo od Mieszkanki Gminy, dotyczące odpowiedzi na skargę w sprawie zwałki w terenie 

chronionym.  

Pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące nieważności uchwały XIX/238/2020 

„Wodołapacz”.   

Pismo do wiadomości rady od Wojewody Mazowieckiego, dotyczące skargi mieszkańca 

gminy na działanie Rady.  

Ad. pkt 9  

Sprawy wniesione. 

Pan Maciej Polarczyk zaznaczył, że radni w dniu dzisiejszym dostali informację o 

możliwości składania wniosków do projektu budżetu na 2021 rok. Zapytał, jaki jest tryb 

przyjmowania wniosków. Czy po złożeniu można otrzymać potwierdzenie i informację o tym 

czy wniosek ma szansę być rozpatrzony. Zaznaczył, że rok temu złożył 6 takich wniosków i 

do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi.    

Pani Wójt poprosiła o zwyczajowe składanie wniosków tzn. na adres mailowy 

sekretariat@michalowice.pl lub w kancelarii Urzędu Gminy.   

Pan Maciej Polarczyk zapytał, czy oznacza to, że elektroniczna skrzynka podawcza nie jest 

obsługiwana.  

Pani Wójt poinformowała, że skrzynka jest obsługiwana, i przez nią również można złożyć 

wniosek.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Beata Rycerska 

zamknęła obrady XXII sesji Rady Gminy Michałowice. 

 

Protokołowała: 

 

 

Anna Bednarek  

mailto:sekretariat@michalowice.pl

