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Protokół nr XXV 

Z obrad XXV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 25 listopada 2020 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w trybie zdalnym. 

Stan rady - 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca Pani Beata Rycerska powitała wszystkich uczestników sesji w trybie zdalnym. 

Przystąpiono do głosowania w sprawie obecności radnych. 

OBECNY: 15  

NIEOBECNY: 0  

Wyniki imienne:  

OBECNY (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-

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

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

Przewodnicząca Pani Beata Rycerska poinformowała, że w sesji zdalnej będzie uczestniczyć 15 

radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

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

uchwałę Nr XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, nadania jej statutu oraz 

dokonania zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice. 

Pani Anna Kamińska zapytała, gdzie były dostępne projekty uchwał wnoszone na sesji. 

Pani Beata Rycerska poinformowała, że projekty uchwał dostępne są na BIP-ie Urzędu Gminy.  

Pani Anna Kamińska stwierdziła, iż szkoda, że projekty uchwał nie zostały wysłane, bo w tym 

momencie głosowanie będzie bez zapoznania się z nimi.   

Pani Beata Rycerska poinformowała, że informacja o dostępności projektów uchwał na BIP-ie została 

wysłana do wszystkich radnych.  

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Wójt w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt 

uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 

października 2020 r. w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w 

Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Wniosek został przyjęty. 
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Pani Beata Rycerska zaproponowała omówienie projektu uchwały w p. pkt 20 pkt 3. 

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

lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy „Gmina bez smogu” dla 

osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu 

ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021-2023. 

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Wójt w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt 

uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy 

„Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą 

zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 

2021-2023. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Wniosek został przyjęty. 

Pani Beata Rycerska zaproponowała omówienie projektu uchwały w p. pkt 21 pkt 3. 

Wobec zgłoszonych wniosków, porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Sprawy porządkowe. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Michałowice. 

3. 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. na terenie Gminy 

Michałowice, 

4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. na terenie 

Gminy Michałowice, 

5) zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn 

zadania publicznego, 

6) zmieniająca Uchwałę Nr XIV/188/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 grudnia 2019 

r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 

Raszyn zadania publicznego, 

7) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 

2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Michałowice w latach 2020-2023, 
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8) zmiany Uchwały Nr XXIII/268/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Michałowice, 

9) określenia „Zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Michałowice”, 

10) uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2021-2024”,  

11) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, 

12) przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w roku 2021”, 

13) przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024”, 

14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 

dla działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś, 

15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 

dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 

628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły, 

16) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 

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

17) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 110/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Granica, w gminie Michałowice, 

18) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 265/13, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Reguły, w gminie Michałowice 

19) nadanie nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice, 

20) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 

2020 r. w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w 

Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 

Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Michałowice, 

21) lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy „Gmina 

bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z 

trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów 

niskoemisyjnych na lata 2021-2023. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Sprawy wniesione.  
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad XXV sesji z autopoprawkami.  

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Michałowice z autopoprawkami został przyjęty. 

Ad. pkt 2 

Pani Beata Rycerska poinformowała, iż projekt protokołu z XXIV 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 XXIV sesji Rady Gminy 

Michałowice. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

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

Ad. pkt 3.1 

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 Anna Jankowska omówiła poszczególne załączniki. 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała o pozycję z zał. nr 2 „przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi – 

poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców”, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa, czy są 

realne szanse na realizację przedsięwzięcia, które od 2 lat jest planowane.  
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Pan Andrzej Łuszczyński poinformował, że jest procedowane postępowanie o uzyskanie pozwolenia 

w trybie ZRID-u. Było wystąpienie o odstępstwo do Ministerstwa Infrastruktury, w listopadzie 

Starostwo otrzymało odpowiedź, w której Ministerstwo nie wyraziło zgody na odstępstwo od 

warunków technicznych dla proponowanego rozwiązania, co w konsekwencji doprowadza do tego, 

że przygotowany projekt w 2018 r. nie uzyska zgody. Dodał, że jeszcze w tym roku odbędzie się 

spotkanie w sprawie sposobu przeprojektowania ulicy w ten sposób, aby uzyskać prawomocne 

pozwolenie.   

Pani Elżbieta Biczyk poprosiła, aby pisma dotyczące sprawy zostały przesłane jej drogą mailową.  

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   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/291/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.2  

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 2019 r. 

Pani Anna Jankowska omówiła poszczególne załączniki.  

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że opinia 

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

Pani Elżbieta Biczyk zapytała o wysokość kary nałożonej na firmę odbierającą odpady, która 

zwiększyła dochody gminy. 

Pani Anna Jankowska poinformowała, że kara wynosiła 4.200,00 zł.  

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 2019 r.  

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 
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Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/292/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2021 r. na terenie Gminy Michałowice. 

Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę w formie pisemnej, która stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Rafał Raczyński poinformował, że projekt uchwały został opracowany na podstawie Ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki 

podatku od nieruchomości z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych 

określonych przez ustawodawcę. Szczegółowo omówił wysokości stawek podatków od 

nieruchomości na terenie gminy na rok 2021. 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało 

się” – 1 głos. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 3 głosy. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy. 

Pani Elżbieta Biczyk zauważyła, że nastąpiło przejęzyczenie, w odczytaniu kwot w tabeli pkt 2. Chodzi 

o budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zapytała jaka kwota 

powinna być w 2 kolumnie.  

Pan Rafał Raczyński poinformował, że w budynkach o powierzchni użytkowej do 1000 m² stawka 

wynosi 23,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, natomiast powyżej 1000 m² proponowana jest 

maksymalna stawka od 1 m² powierzchni użytkowej.   

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2021 r. na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką. 

Za przyjęciem   -   9 

Przeciw              -   6 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

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

Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

PRZECIW (6) Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

Paradowska, Katarzyna Parzyńska  
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Uchwała Nr XXV/293/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2021 r. na terenie Gminy Michałowice. 

Pan Rafał Raczyński poinformował, że projekt uchwały został opracowany na podstawie Ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki 

podatku od środków transportowych z tym, że stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych, 

ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Szczegółowo omówił 

wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy na rok 2021. 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 3 głosy. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy. 

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

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. na terenie 

Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem   -   9 

Przeciw              -   6 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

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

Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

PRZECIW (6) Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

Paradowska, Katarzyna Parzyńska 

Uchwała Nr XXV/294/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.5 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadania publicznego. 

Pani Wójt poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zawarcia porozumienia międzygminnego z 

gminą Nadarzyn, dotyczy kursowania autobusu po terenie gminy Michałowice. Autobus kursuje 

między Walendowem a stacją PKP Pruszków. Z linii autobusowej korzystają mieszkańcy Granicy i 

Nowej Wsi, wobec powyższego gmina chciałaby kontynuować współpracę z gminą Nadarzyn i 

umożliwić mieszkańcom Gminy dalsze korzystanie z tej linii autobusowej. 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów. 
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Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, jakie środki rocznie gmina Michałowice przeznacza na koszty związane 

z tym porozumieniem, a dokładniej jaki jest procentowy udział gmin w tym przedsięwzięciu.  

Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli chodzi o środki jakie są przewidziane na ten cel, to są one zapisane 

w Budżecie. Natomiast informacja na temat procentowego udziału gminy Michałowice zostanie dla 

radnej przygotowana. Wytłumaczyła, że udział procentowy wynika z kilometrów, które są w ramach 

gminy Michałowice. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, w jakiej formie otrzyma informacje.  

Pani Wójt poinformowała, że jeśli radnej informacje nie zostaną przekazane w dniu dzisiejszym, to 

nastąpi to w dniu jutrzejszym.  

Pani Adriana Król-Popiel przypominając pytanie radnego Jarosława Hirnego-Budki, zadane podczas 

Komisji zapytała, czy można uzyskać informację na temat tego jak mieszkańcy naszej gminy 

korzystają z tej linii autobusowej.  

Pan Andrzej Łuszczyński poinformował, że takich danych z Gminy Nadarzyn Urząd nie posiada. 

Dodał, że na to zadanie w bieżącym roku została wydana kwota 92.000,00 zł i prawdopodobnie na 

takim poziomie będą środki w roku 2021.  

Pan Edward Kozłowski zapytał, ile przystanków tej linii jest na terenie gminy Michałowice.  

Pan Andrzej Łuszczyński poinformował, że przystanki są przy stacji WKD oraz przy Straży w Nowej 

Wsi.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadania publicznego. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/295/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/188/2019 

Rady Gminy Michałowice z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.  

Pani Wójt poinformowała, że w grudniu 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powierzenia 

Gminie Raszyn zadania publicznego związanego z funkcjonowaniem linii autobusowej R 1. Wraz ze 

zwiększeniem liczby kursów w porównaniu do 2019 r. oraz nieotrzymaniem przez Gminę Raszyn 

dofinasowania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, wzrosły koszty realizacji zadania na 

terenie naszej gminy. W lutym br. Rada Gminy uchwaliła zmianę do Budżetu polegającą na 
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zwiększeniu kwoty na realizację tego zadania do kwoty 180.000,00 zł. W związku z powyższym, do 

podpisania porozumienia z gminą Raszyn konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Adriana Król-Popiel zapytała, czy w tym przypadku Urząd posiada informacje na temat 

korzystania mieszkańców naszej gminy z tej linii autobusowej. 

Pani Wójt odpowiedziała, że Urząd otrzymuje takie zestawienie. 

Pani Adrian Król-Popiel zapytała, czy może poprosić o podanie tych danych. 

Pani Wójt poinformowała, że dane zostaną przedstawione radnym w formie pisemnej.   

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy wszyscy radni otrzymają te dane. 

Pani Wójt odpowiedziała, że tak.  

Pani Elżbieta Biczyk zwróciła uwagę, że na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej był 

podany procentowy udział. 33,3% Pruszków-Michałowice-Raszyn oraz, że Warszawa nie partycypuje.  

Pani Wójt potwierdziła, że Warszawa w tym zadaniu nie partycypuje i nie współfinansuje tej linii. Nie 

jest też to linia prowadzona w ramach ZTM-u.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy dobrze rozumie, że Raszyn nie wniósł tu swojego udziału. 

Pani Wójt poinformowała, że Raszyn ponosi swoje koszty funkcjonowania tej linii, ponieważ to 

właśnie przez gminę Raszyn linia autobusowa została uruchomiona. Zaznaczyła, że gmina Raszyn nie 

otrzymała dofinansowania o które się ubiegała, a brak tego dofinansowania spowodował, że realna 

kwota, która pokrywa koszty funkcjonowania linii jest większa. W związku z tym różnicę pomiędzy 

kwotą rzeczywistego funkcjonowania, a kwotą którą gmina Raszyn zakładała, będą musiały dopłacić 

Samorządy. W związku z tym w lutym br. Rada Gminy Michałowice zezwoliła na pokrycie brakującej 

kwoty, podejmując stosowną uchwałę. Natomiast do zawarcia porozumienia z gminą Raszyn jest 

niezbędne podjęcie przedkładanej uchwały.  

Pani Anna Kamińska wracając do pytania zadanego przez radną Adrianę Król-Popiel, dotyczącego 

ilości osób korzystających z linii autobusowej, zapytała czy istnieje możliwość uzyskania tych 

informacji w tym momencie.  

Pani Wójt poinformowała, że posiada dane z października br. Wymieniła ilości osób korzystających 

dziennie z linii autobusowej, informując że liczba pasażerów nigdy nie przekracza 41 osób. W 

październiku z tej linii łącznie skorzystało 575 osób. Zapytała, czy ta informacja jest wystarczająca. 

Pani Anna Kamińska podziękowała, informując że dane są wystarczające.  

Pani Adriana Król-Popiel zwracając się do Pani Wójt zapytała, czy liczba pasażerów oscylująca 

między 30 a 40 osób dziennie, to mieszkańcy naszej gminy, czy ogólnie osoby korzystające z linii.  

Pani Wójt poinformowała, że liczby te odnoszą się do ogółu osób korzystających z linii autobusowej i 

trudno jest określić, czy są to mieszkańcy gminy Michałowice. Dodała, że z rozmów z mieszkańcami 

oraz panią Sołtys Opaczy Małej wynika, że z linii korzystają mieszkańcy gminnych miejscowości.   

Pani Adriana Król-Popiel stwierdziła, że to iż z linii korzystają mieszkańcy gminy jest wiadome, tylko 

nie wiadomo dokładnie, jaki to jest procent ogółu pasażerów.  
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Pani Wójt stwierdziła, że do momentu wprowadzenia biletu lub zniżki na kartę mieszkańca, takie 

dane nie będą dostępne.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, jakie przystanki ta linia ma w Pruszkowie. 

Pani Wójt poinformowała, że linia kursuje na osiedle Staszica.  

Pan Andrzej Łuszczyński wyjaśnił, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie ile jest dokładnie 

przystanków w Pruszkowie. Na pewno autobus wjeżdża z Reguł w Al. Jerozolimskie i dalej przez 

Pruszków dojeżdża na osiedle Staszica.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 

XIV/188/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia 

Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/296/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.7 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2020-2023. 

Pani Wójt poinformowała, że zmiany dotyczą zał. nr 1, a mianowicie dodania do zasobu 

mieszkaniowego gminy Michałowice lokali nr 1,2,3 i 4 w związku z wybudowaniem nowego budynku 

komunalnego przy ul. Sieradzkiej w Komorowie oraz w zał. nr 2 w tabeli zawierającej wykaz lokali 

socjalnych, jako lokale socjalne, zakwalifikowano dodatkowo lokal w Pęcicach przy ul. Zaułek 7a m. 2 

oraz lokal zlokalizowany w Komorowie przy ul. Kasztanowej 8 C. 

Następnie zgłosiła autopoprawkę w formie pisemnej, która stanowi załącznik do protokołu.  

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy w nowych lokalach na ul. Sieradzkiej mamy już osoby, które będą 

tam zamieszkiwały. 

Pani Wójt poinformowała, że nie mamy jeszcze takich osób, ponieważ nie odbyła się komisja 

mieszkaniowa, która odbędzie się do końca przyszłego tygodnia. 

Pani Anna Kamińska poinformowała, że 21 października br. wysłała maila do kierownika 

Łuszczyńskiego z pytaniem, czy jako radna może wziąć udział w Komisji mieszkaniowej. Maila 

ponownie wysłała 2 listopada br., na żadnego z nich nie otrzymała odpowiedzi. Korzystając z okazji 

zapytała, czy może wziąć udział w Komisji, oczywiści bez prawa głosu. 
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Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli radna jest zainteresowana udziałem w Komisji jako obserwator, to 

jest to możliwe.  

Pani Anna Kamińska zapytała, do kogo ma się zgłosić, aby uzyskać informacje o Komisji.  

Pani Wójt poinformowała, że radnej zostaną przekazane informacje, w jaki sposób Komisja będzie 

się odbywała. 

Pani Anna Kamińska zapytała, czy dobrze rozumie, że zasób mieszkaniowy, który jest w zał. nr 1, to 

są tzw. mieszkania komunalne.  

Pan Andrzej Łuszczyński poinformował, że jest to cały zasób mieszkaniowy wszystkich lokali, 

zarówno komunalnych, socjalnych jak i lokali wynikających ze stosunku pracy.   

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że z tego zasobu należy odjąć te lokale, które są w zał. nr 2, aby 

uzyskać wykaz samych lokali komunalnych. 

Pani Joanna Domańska w imieniu Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegająca na zmianie w tytule i 

w § 1 projektu uchwały wyrażenia „w latach 2020-2023” na wyrażenie „w latach 2019-2023”. 

Pani Elżbieta Biczyk poprosiła o możliwość wzięcia udziału w Komisji mieszkaniowej. Zapytała, czy 

wystarczy taka prośba, czy ma ją skierować na piśmie.  

Pani Wójt poinformowała, że przyjmuje do wiadomości prośbę radnej, natomiast decyzję w tej 

sprawie podejmie później.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, ile osób złożyło wniosek o mieszkanie komunalne.   

Pan Andrzej Łuszczyński poinformował, że jest kilka wniosków na przydział mieszkania, natomiast 

nie potrafi podać dokładnej liczby.  

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że pytając kiedyś Panią Wójt na Komisji czy każda osoba 

składająca wniosek takie mieszkanie dostanie, otrzymała odpowiedź, że tak. Zapytała, czy dobrze 

rozumie, że wpłynęły tylko 4 zgłoszenia, czy liczba wniosków się zwiększyła.  

Pani Wójt poinformowała, że wpłynęły również nowe zgłoszenia.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023 z 

autopoprawkami. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/297/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.8 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/268/2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice. 

Pani Wójt wracając do pytania zadanego przez radną Elżbiety Biczyk, dotyczącego liczby przystanków 

linii R 1 mieszczących się w Pruszkowie, poinformowała, że jest ich 6. Następnie przystąpiła do 

omawiania projektu uchwały. Poinformowała, że zmiany w regulaminie wynikają z uwag Wydziału 

Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wiążą się z koniecznością dostosowania 

Regulaminu do szczegółowych zapisów § 16-18 Rozporządzenia z dnia 27 lutego 2018 r. Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

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

sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/268/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2020 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Michałowice. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/298/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.9 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie 

Gminy Michałowice”. 

Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegająca na zmianie we wniosku (w miejscu na podpis) słowa: 

„Bemeficjent” na słowo: „Beneficjent”. 

Pani Wójt poinformowała, że projekt uchwały był poprzednio dość szczegółowo przedstawiany na 

Komisjach. Uchwała, która obecnie obowiązuje w gminie Michałowice powstała wiele lat temu i jest 

uchwałą, która nie odpowiada obecnemu porządkowi prawnemu, wobec tego proponowany projekt 

uchwały dostosowuje zapisy uchwały dotacyjnej do obecnie obowiązujących zapisów prawa. Dodała, 

że do Urzędu wpłynęło pismo radnej Anny Kamińskiej, w którym radna pytała o zestawienie 

zabytków nieruchomych. Została przekazana lista 13 zabytków, które znajdą się w opracowywanej 

równolegle gminnej ewidencji zabytków. 13 zabytków zostanie opracowane na nowych kartach, 

wejdą również nowe obiekty, tj. 21 obiektów z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz 4 obiekty, 

które wkrótce wejdą do wojewódzkiej ewidencji. Wymieniła obiekty z terenu gminy, dla których 

będą tworzone karty gminnej ewidencji zabytków. 
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Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, że opinia komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało 

się” – 0 głosów. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 1 głos. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że opinia 

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

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, kto jest właścicielem Oranżerii i Spichlerza i czy w ewidencji będą 

wpisani właściciele tych obiektów.  

Pani Wójt poinformowała, że w karcie zabytków nie ma danych właściciela, dodała, że wygląd karty 

zbytków można sprawdzić na stronnie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, natomiast    

zaznaczyła, że nie posiada wiedzy kto jest właścicielem obiektów, na podstawie dokumentów można 

domniemywać, że są to budynki, które znajdują się między Pęcice Ogrodem a Dworem Polskim. 

Pan Edward Kozłowski zapytał, kto zgłasza propozycję obiektów do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków.  

Pani Wójt poinformowała, że obiekty do wojewódzkiej ewidencji zabytków i rejestru zabytków może 

zgłosić każda osoba, ale najczęściej robią to służby mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

Pani Joanna Chilarska zapytała, czy gminna ewidencja zabytków może również objąć kapliczki, a 

szczególnie kapliczkę znajdującą się w Regułach przy stacji WKD. 

Pani Wójt poinformowała, że w obecnej kwerendzie nie ma tej kapliczki, ale nie jest to katalog 

zamknięty i gminna ewidencja zabytków będzie budowana, w związku z tym nowe obiekty będą 

miały szansę w tej ewidencji się znaleźć, ale o tym będzie już decydował specjalista, czy dany obiekt 

spełnia warunki zabytku, czy też nie.  

Pani Joanna Chilarska zapytała, czy wystarczy zgłoszenie kapliczki do Urzędu, aby wszcząć procedurę 

sprawdzenia i wprowadzenia kapliczki do rejestru, bądź powołania osoby, która wypowie się na ten 

temat. 

Pani Wójt odpowiedziała, że oczywiście proszę zgłosić kapliczkę.   

Pan Edward Kozłowski zapytał, czy można zrobić wspólne zestawienie kapliczek z całej gminy, złożyć 

je w Urzędzie, po czym Urząd wystąpi do konserwatora.  

Pani Wójt poinformowała, że kapliczki znajdujące się w gminie Michałowice są jej bardzo bliskie, 

dowodem na to są grafiki gminnych kapliczek, wiszące w gabinecie Wójta. Gminna ewidencja 

zabytków jest tworzona na zalecenie Wójta Gminy Michałowice, obiekty są opisywane i jeśli zostaną 

opisane też kapliczki, to każda z kart zabytków będzie również wysyłana do uzgodnień do 

wojewódzkiego mazowieckiego konserwatora zabytków. Zaznaczyła jednak, że na początku gmina 

będzie zajmować się tylko tymi obiektami, które zostały wskazane przez służby konserwatorskie, a 

potem sukcesywnie ewidencja będzie rozbudowywana.  

Pan Edward Kozłowski zapytał, czy dobrze rozumie, że zgłaszamy wszystkie kapliczki z gminy 

Pani Wójt zapytała, co oznacza „zgłaszamy”, kto będzie zgłaszał. Czy chodzi o to, żeby Wójt zgłosił 

wszystkie kapliczki. 
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Pan Edward Kozłowski poinformował, że łatwiej byłoby gdyby gmina zgłosiła wszystkie 13 kapliczek, 

a nie pojedyncze osoby konkretne kapliczki.   

Pani Wójt poinformowała, że teraz rozumie. Zaznaczyła jednak, że każdy mieszkaniec nadal ma 

prawo do zgłoszenia obiektu do gminnej ewidencji zabytków, jeśli uzna go za zabytkowy.   

Pani Joanna Chilarska zapytała, czy dobrze rozumie, że jeśli chcemy wprowadzić zabytek do 

gminnego rejestru, wystarczy złożyć wniosek do gminy.  

Pani Wójt odpowiedziała, że tak. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia „Zasad udzielania 

dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

terenie Gminy Michałowice” z autopoprawką.  

sprawie  

Za przyjęciem   -   9 

Przeciw              -   5 

Wstrzymało się -  1 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

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

Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

PRZECIW (5) Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna 

Parzyńska 

WSTRZYMAŁO SIĘ (1) Elżbieta Biczyk 

Uchwała Nr XXV/299/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.10 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu 

współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024”. 

Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę w formie pisemnej, która stanowi załącznik do protokołu.  

Sam projekt uchwały dotyczy Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z 

organizacjami pozarządowymi i jest wynikiem chociażby opracowywania Gminnego Programu 

Senioralnego, który przewiduje programy wieloletnie. Zaznaczyła, że dla wielu podmiotów i 

stowarzyszeń będzie korzystniej jeżeli gmina zapewni, że programy nie będą jednoroczne.   

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 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 uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 

2021-2024” z autopoprawką.  
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Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/300/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.11 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

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

Poinformowała, że projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 został 

skonsultowany z organizacjami w roku poprzednim, odpowiada potrzebom organizacji, jest 

projektem tożsamym z tym co zostało wypracowane w poprzednim roku i co w 2020 r. działa. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 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 uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” z 

autopoprawkami.   

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/301/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.12 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 

wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021”. 

Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę w formie pisemnej, która stanowi załącznik do protokołu.  
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Poinformowała, że przedkładany projekt uchwały stanowi kontynuację programu wsparcia 

mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanego w 2020 r. 

Przewiduje dopłaty dla 3 grup mieszkańców: których dochód nie przekracza 200 % kryterium 

dochodowego; w wieku 65+ których dochód nie przekracza 300 % kryterium dochodowego; 

całkowicie niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczoną 

niepełnosprawnością. Z programu do października 2020 r. wpłynęły 634 wnioski, wypłacono łącznie 

6252 dopłat na łączną kwotę 110.573,10 zł.  

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pani Magdalena Bronisz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 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 przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w roku 2021” z autopoprawką.  

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/302/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.13 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki 

Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024”. 

Pani Wójt poinformowała, że projekt uchwały jest odpowiedzią na proces demograficzny, który ma 

miejsce również w naszej gminie, proces odzwierciedla wydłużanie się życia mieszkańców. Osób 

powyżej 60 roku życia przybywa w gminie ok. 250 rocznie. W związku z tym, został przygotowany 

Program Polityki Senioralnej, który zakłada wspieranie seniorów w ośmiu obszarach tj. zdrowie, 

funkcjonowanie społeczne, sport, rekreacja, kultura, edukacja, ekologia, mieszkalnictwo i transport. 

Dla każdego z tych obszarów określono cele operacyjne i kierunki działań. Opracowanie dokumentu 

poprzedziły zarówno diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów jak i spotkania konsultacyjne, które 

odbywały się w Urzędzie Gminy i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Autorka 

programu po spotkaniach z wybranymi osobami przeprowadziła wywiady pogłębione i na tej bazie 

potrzeb powstał Programu Polityki Senioralnej. Dodała, że program został również poddany 

konsultacjom społecznym. 

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 
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Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

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

Pani Anna Wyszomirska zauważyła, że był Program Polityki Senioralnej z 2019 r. na lata 2020-2023, 

który zdaniem radnej nie został przyjęty. Do tego programu też odbyły się konsultacje. Natomiast 

teraz jest program na lata 2021-2024, poprosiła o wytłumaczenie. 

Pani Wójt wyjaśniła, że to jest ten sam program. Program Polityki Senioralnej był już gotowy na 

marcową sesję Rady Gminy Michałowice, ale z powodu pandemii procedowanie opóźniło się. To, że 

program nie został uchwalony w 2019 r., wynika z systemu pracy nad nim i problemami z jego 

uchwaleniem.  

Pani Anna Wyszomirska stwierdziła, że program kosztował 11.000,00 zł. Zapytała, czy dobrze 

rozumie, że kwota się nie zmieniła.  

Pani Wójt poinformowała, że za przygotowanie programu gmina płaciła jeszcze raz, ale w tej chwili 

nie jest w stanie potwierdzić, że jest to kwota 11.000,00 zł. Pewne jest, że na program umowa była 

zawierana tylko raz.  

Pani Anna Wyszomirska stwierdziła, że chyba źle zrozumiała, że Pani Wójt przed chwilą powiedziała, 

że było płacone dwa razy. Zapytała, czy gmina płaciła tylko raz i podpisała jedną umowę.  

Pani Wójt odpowiedziała, że tak.  

Pani Elżbieta Biczyk wspominając wypowiedź Pani Wójt stwierdziła, że zaciekawiła ją statystyka, że 

co roku 250 osób przybywa do grona seniorów. Zauważyła, że niestety też ubywa. Zapytała, jaka jest 

różnica.  

Pani Wójt stwierdziła, że musi zajrzeć do danych demograficznych i udzieli odpowiedzi. Natomiast 

jeśli radnych interesują takie dane, to są one dostępne w GUS-ie, w bazie danych lokalnych. 

Pani Anna Wyszomirska zwróciła uwagę, że w porządku obrad Komisji Spraw Społecznych projekt 

dotyczący Polityki Senioralnej nie był omawiany.    

Pani Beata Rycerska wyjaśniła, że projekt uchwały był omawiany na Komisjach w październiku br., 

dlatego też opinię Komisji odczytał radny Marek Biskot, który wtedy komisję prowadził.  

Pani Anna Wyszomirska podziękowała za wyjaśnienie. 

Pani Wójt opowiadając na pytanie radnej Elżbiety Biczyk, dotyczące demografii poinformowała, że w 

ilości przybywających rocznie seniorów są uwzględnione już zgony.   

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki 

Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024”. 

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/303/2020 stanowi załącznik do protokołu. 



 

18 

 

Ad. pkt 3.14 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie 

geodezyjnym Komorów-Wieś.  

Pan Zbigniew Bronowicki poinformował, że projekt planu dotyczy dwóch działek położonych w 

Komorowie w okolicach istniejącego obiektu usług kultury. Cel sporządzenia planu związany jest 

bezpośrednio z możliwością rozbudowy tego obiektu, przy czym w skutek złożonej uwagi podpisanej 

przez Sołtysa, społeczność lokalna w projekcie wnosi, aby ta rozbudowa odbywała się w kierunku 

południowym oraz w kierunku ul. Kaliszanek. W związku z wyznaczeniem linii zabudowy 

uwzgledniającej tą uwagę, rzeczywiście wskazujemy, że rozbudowa będzie mogła się odbywać w tym 

kierunku, co pozwoli na zachowanie jak największego obszaru zielni urządzonej, otaczającej ten 

obiekt. W projekcie planu nie jest wskazane inne przeznaczenie terenu niż związane bezpośrednio z 

funkcjami publicznymi, zieleni urządzonej oraz usług publicznych związanych z usługami kultury. 

Innych ustaleń nie ma. W procedurze planistycznej w trakcie wyłożenia została złożona jedna uwaga i 

została przez Panią Wójt uwzględniona.  

W imieniu Pani Wójt wniósł autopoprawki polegające na: 

1. W preambule projektu uchwały po art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) dodaje się „,67a 

ust. 5”. 

2. W § 1 uszczegóławia się opis granic planu poprzez dodanie ustaleń w treści – „,którego 

granice obejmują obszar działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów – Wieś, 

w ich granicach ewidencyjnych”. 

3. W § 2. dodaje się pkt. 4 w treści „załącznik nr. 4 - dane przestrzenne” 

4. Do projektu uchwały dodaje się załącznik nr 4 w treści: 

„Dane przestrzenne §1 W związku z art. 67a i 67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zmianami), Rada Gminy Michałowice 

postanawia, co następuje: 

1) zbiór danych przestrzennych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michałowice dla działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś uwzględniający 

zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach 

oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego zostanie umieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Michałowice, 

2) dane przestrzenne, o których mowa w pkt. 1 składają się z danych istniejących na dzień 

uchwalenia planu; 

3) dane przestrzenne, o których mowa w pkt. 1 zostaną zaktualizowane w momencie pojawienia się 

nowych informacji dotyczących planu miejscowego.” 
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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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla 

działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś z autopoprawką.  

Za przyjęciem   - 15 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

ZA (15) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, 

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

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

Uchwała Nr XXV/304/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.15 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 

628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie 

geodezyjnym Reguły. 

Pan Zbigniew Bronowicki poinformował, że projekt planu obejmuje obszary położone wokół Urzędu 

Gminy Michałowice. Celem sporządzenia planu jest wykształcenie zagospodarowania przestrzennego 

podkreślające centralną funkcję obszaru w strukturze przestrzennej gminy. Projekt planu jest 

realizowany w pełnej zgodzie z obowiązującym studium, które strefuje obszar na 3 strefy. 1 strefa to 

tereny przy Urzędzie Gminy, Policji w kierunku południowym, wzdłuż ul. Alei Powstańców Warszawy 

i jest to teren najbardziej intensywnej zabudowy. Na terenie dopuszczone są usługi związane z 

administracją, drobnym handlem, ale również usługi publiczne. 2 strefa to centralny obszar planu, w 

którym zgodnie ze studium ma nastąpić rozwój usług związanych z oświatą, i my to przeznaczenie 

utrzymujemy. Ostatnia strefa, położona przy wschodniej granicy planu, jest to jeden teren, który w 

studium został przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej. Na wyraźny wniosek komisji 

urbanistycznej, w tym również Pani Wójt, nastąpiło bardzo silne ograniczenie intensywności 

zabudowy na tym terenie i po wprowadzonych poprawkach, docelowe zagospodarowanie terenu ma 

być w kierunku zabudowy ekspensywnej. 

W imieniu Pani Wójt zgłosił autopoprawki polegające na: 

1. W preambule projektu uchwały po art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) dodaje się „,67a 

ust. 5”. 

2. W § 1 uszczegóławia się opis granic planu poprzez dodanie ustaleń w treści – „,którego 

granice obejmują obszar działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 
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628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17, i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły w 

ich granicach ewidencyjnych”. 

3.  W § 2. dodaje się pkt. 4 w treści „załącznik nr. 4 - dane przestrzenne” 

4. Do projektu uchwały dodaje się załącznik nr 4 w treści: 

„Dane przestrzenne §1 W związku z art. 67a i 67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zmianami), Rada Gminy Michałowice 

postanawia, co następuje: 

1) zbiór danych przestrzennych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 

628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły uwzględniający zakres 

informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz 

zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego zostanie umieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Michałowice; 

2) dane przestrzenne, o których mowa w pkt. 1 składają się z danych istniejących na dzień 

uchwalenia planu; 

3) dane przestrzenne, o których mowa w pkt. 1 zostaną zaktualizowane w momencie pojawienia się 

nowych informacji dotyczących planu miejscowego.” 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów.  

Pani Anna Kamińska poinformowała, że na Komisji padło stwierdzenie, że zmiana planu będzie 

kosztowna dla gminy. Poprosiła o informacje. 

Pan Zbigniew Bronowicki poinformował, że zgodnie z prognozą skutków uchwalenia planu, 

wykonaną na moment wysyłania go do uzgodnień, zakładane dochody gminy mogą być na poziomie 

ok. 10.000.000,00 zł przy założeniu, że większa część terenów usługowych w pierzei ul. Alei 

Powstańców Warszawy będzie przeznaczona na cele komercyjne. Natomiast koszt realizacji 

obiektów publicznych, przy takim założeniu, nie powinien przekroczyć 2.000.000,00 zł – gmina 

szacuje kwotę 1.800.000,00 zł, natomiast później dodatkowe ustalenia planu mogą nieznacznie tę 

kwotę zwiększyć, ale nie zmienia to faktu, że bilans będzie na plus. Kwota 8.000.000,00 zł będzie 

podlegała wahaniom, jeżeli gmina zdecyduje się zwiększyć udział w tych terenach usługowych 

terenów związanych z usługami publicznymi, co na dzień sporządzenia planu nie jest znane.  

Pani Anna Kamińska zapytała, z czego wynikają koszty – kwota 1.800.000,00 zł. 

Pan Zbigniew Bronowicki poinformował, że koszty, które są wykonywane na obszarze planu to jest 

przebudowa sieci dróg, ewentualne dozbrojenie tych terenów oraz wykonanie terenów zieleni 

urządzonej.  

Pani Anna Kamińska zapytała, w jakiej perspektywie czasowej liczony jest podatek od 

nieruchomości.  

Pan Zbigniew Bronowicki poinformował, że cała perspektywa to 5 lat.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 
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628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie 

geodezyjnym Reguły z autopoprawką.  

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -  0 

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 

BRAK GŁOSU (1) Paweł Kordys 

Uchwała Nr XXV/305/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.16 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

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

obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „C”. 

Pan Zbigniew Bronowicki  poinformował, że projekt planu obejmuje części obszaru, które były 

procedowane w zeszłym roku i w wyniku uwag złożonych w trakcie procedury planistycznej w 

pierwszym wyłożeniu, projekt planu został podzielony na 3 części. Ten projekt planu dotyczy części C. 

W skutek złożonych uwag oraz na skutek dyskusji publicznej, społeczeństwo lokalne kładło nacisk, 

aby te tereny zgodnie z obowiązującym studium, były przeznaczone na cele zieleni urządzonej. 

Procedowanie fragmentu C w całości odpowiada temu założeniu, czyli przywracana jest całkowicie 

zgodność ze studium. Przeznaczenie przyjęte w projekcie planu to przedłużenie parku dworskiego i 

przeznaczanie oprócz rozbudowy sieci dróg publicznych w całości związane z funkcjami zielni 

urządzonej oraz usługami sportu, rekreacji i kultury bezpośrednio skierowanymi w stronę 

mieszkańców gminy. Przyjęte rozwiązania spełniają oczekiwania społeczności lokalnej, ponieważ w 

trakcie 2 wyłożenia nie wpłynęły żadne uwagi. 

W imieniu Pani Wójt zgłosił autopoprawki polegające na: 

1.  W preambule projektu uchwały po art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) 

dodaje się „,67a ust. 5”. 

2. W § 1 uszczegóławia się opis granic planu poprzez dodanie ustaleń w treści – „,którego 

granice obejmują obszar działek nr ewid. 484, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 495/1, 495/2, 

496/1, 496/2, 496/3 oraz cześć na działce nr ewid. 563/6, stanowiącej oś linii kolejki WKD, w 

obrębie geodezyjnym Reguły”. 

3.  W § 2. dodaje się pkt. 4 w treści „załącznik nr. 4 - dane przestrzenne” 

4. Do projektu uchwały dodaje się załącznik nr 4 w treści: 

„Dane przestrzenne §1 W związku z art. 67a i 67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zmianami), Rada Gminy Michałowice 

postanawia, co następuje: 
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1) zbiór danych przestrzennych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych 

gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji 

przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego zostanie umieszczony na Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Michałowice, 

2) dane przestrzenne, o których mowa w pkt. 1 składają się z danych istniejących na dzień 

uchwalenia planu; 

3) dane przestrzenne, o których mowa w pkt. 1 zostaną zaktualizowane w momencie pojawienia się 

nowych informacji dotyczących planu miejscowego.” 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, 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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 

obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „C” z 

autopoprawką.  

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:  

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

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka 

Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska 

BRAK GŁOSU (1) Anna Wyszomirska  

Uchwała Nr XXV/306/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Beata Rycerska zarządziła 5 minutową przerwę techniczną.  

Ad. pkt 3.17 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 

110/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice. 

Pani Renata Suliga poinformowała, że działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczona jest pod poszerzenie publicznej drogi dojazdowej ul. Wspólnej. W 

związku z inwestycją w tej ulicy, niezbędne jest pozyskanie nieruchomości.  

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów.  

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 
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Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy w związku z nabyciem gruntu gmina będzie mogła zrobić 

coś oprócz wykonania nakładki asfaltowej. 

Pan Andrzej Łuszczyński poinformował, że przebudowa ul. Wspólnej, na odcinku od ul. Polnej do ul. 

Granicznej, będzie wykonana jako jezdnia dwukierunkowa z odwodnieniem, z nawierzchnią z kostki 

brukowej.   

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy w pasie w którym znajduje się działka, wszystkie tereny należą już  

do gminy.  

Pani Renata Suliga poinformowała, że po nabyciu tej nieruchomości w całej szerokości w ul. 

Wspólnej, gmina będzie właścicielem.  

Pani Joanna Domańska w imieniu Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegając na zmianie „art. 24 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 póź. 

zm.)” na „art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1990)”. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 

110/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice z autopoprawką.  

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:   

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

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Edward Kozłowski 

Uchwała Nr XXV/307/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.18 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 

265/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice. 

Pani Renata Suliga poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na pozyskanie 

działki na której, w chwili obecnej znajduje się ul. Michała. Ta część jest wyznaczona w miejscowym 

planie jako teren mieszkaniowy, jednakże łączy ona ul. Michała z ul. Wiejską. W celu wykonania 

inwestycji oświetlania w ul. Michała, niezbędne jest pozyskanie tej  nieruchomości. 

Następnie w imieniu Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegając na zmianie „art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 póź. zm.)” na „art. 

24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1990)”. 
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Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

się” – 0 głosów.  

Pani Joanna Kowalczyk przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji była pozytywna: „za” – 8 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. 265/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w 

gminie Michałowice z autopoprawką. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:   

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

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Edward Kozłowski  

Uchwała Nr XXV/308/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.19 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na 

terenie gminy Michałowice. 

Pani Renata Suliga poinformowała, że projekt uchwały dotyczy kolejnego etapu porządkowania 

nazewnictwa ulic w gminie. Na terenie gminy od wielu lat funkcjonują nazwy ulic, jednakże po 

przeszukaniu archiwum gminnego i archiwum państwowego, nie zostały odnalezione dokumenty 

nadające nazwy tym ulicom.   

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

poinformował, 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 nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:   

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

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 
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BRAK GŁOSU (1) Edward Kozłowski  

Uchwała Nr XXV/309/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.20 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania imienia 

Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania 

zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Michałowice. 

Pani Wójt poinformowała, że zmiana statutu jest podyktowana uwagami z Nadzoru Prawnego 

Wojewody Mazowieckiego, w związku z tym przedstawiony jest cały statut Biblioteki, uwzględniający 

również fakt, że Biblioteka posiada filię.  

Pani Anna Kamińska poinformowała, że zgłaszała się we wcześniejszym punkcie dotyczącym 

nazewnictwa ulic. Dodała, że sprawę wyjaśni w Urzędzie.  

Pani Beata Rycerska poprosiła, aby w takich wypadkach włączać mikrofon. Przeprosiła radną Annę 

Kamińską.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXIV/281/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania imienia 

Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania 

zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   1 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:   

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

Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (1) Edward Kozłowski  

Uchwała Nr XXV/310/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.21 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy 

społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy „Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą 

zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania 

wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021-2023.  

Pani Wójt poinformowała, że jest to program pomocy społecznej, który jest oparty o ustawę o 

pomocy społecznej, a nie tak jak poprzedni program o ustawę o ochronie środowiska. Z tym 

związana była uwaga merytoryczna Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazała, że program 

powinien być oparty o inną podstawę prawną. Dodała, że program nie został zmieniony pod 

względem merytorycznym, zmieniła się jedynie podstawa prawna.    
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w 

sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy „Gmina bez 

smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą 

systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021-2023.  

 Za przyjęciem   - 13 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   2 

Nieobecni           -  0 

Wyniki imienne:   

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, 

Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

BRAK GŁOSU (2) Joanna Chilarska, Edward Kozłowski 

Uchwała Nr XXV/311/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

Pani Ewa Wierzgała omówiła coroczną informację o stanie realizacji zadań oświatowych.  

Pani Anna Kamińska podziękowała za odpowiedź, jaką uzyskała na pytanie o ilość uczniów z gminy 

Michałowice uczęszczających do liceum w Komorowie. Przekazała, że na 221 uczniów 38 jest z gminy 

Michałowice. Dodała, że jest zaskoczona liczbą uczniów w klasie mistrzostwa sportowego, bo to jest 

jeden uczeń. Zapytała, czy koszty utrzymania liceum, to są tylko koszty gminy, czy gmina otrzyma 

środki z Powiatu.  

Pani Ewa Wierzgała poinformowała, że gmina z Powiatu nic nie dostaje, natomiast dostaje 

subwencję oświatową, tak jak każdy Samorząd, który prowadzi szkołę. 

Pani Anna Kamińska zauważyła, że w pozycji z tabeli 36 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych – dotacja” jest bardzo duży wzrost. Poprosiła o wyjaśnienie.   

Pani Lidia Buczyńska wyjaśniła, że kwota 33.600,00 zł to było założenie do planu i to są dzieci, które 

uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. Dodała, że po dzisiejszych 

zmianach plan zostanie zmniejszony.   

Pani Anna Kamińska zauważyła, że w pozycji z tabeli 36 rozdział 80195 „pozostała działalność” też 

jest bardzo duży procentowy wzrost. Poprosiła o wyjaśnienie. 

Pani Lidia Buczyńska poinformowała, że na rok 2020 do „pozostałej działalności” została 

wprowadzona pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody dla nauczycieli i obsługi, oraz środki z 

programu mobilnego dot. Komorowa. W poprzednich latach ta pozycja była w innych rozdziałach, 

natomiast dyrektorzy w tym roku zwrócili się z prośbą, aby mieściło się to w jednej pozycji.  

Pani Joanna Kowalczyk zapytała, czy znana jest już kwota subwencji oświatowej na rok 2021 i zasady 

jej naliczania.  

Pani Ewa Wierzgała poinformowała, że jest znana wstępna kwota subwencji 24.263.766,00 zł.  
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Pani Joanna Kowalczyk stwierdziła, że to bardzo zła wiadomość, ponieważ subwencja na ten rok 

wynosiła 22.000.000,00 zł co skutkowało tym, że gmina została z niepokrytymi kosztami 

wynagrodzeń, co spowodowało lukę. 

Pani Ewa Wierzgała poinformowała, że subwencja nie bilansowała się nigdy. Faktycznie w ostatnich 

latach rozjeżdża się wykres subwencji z wykresem wydatków, które powinny być z tej subwencji 

pokrywane. Jeśli chodzi o wrześniową podwyżkę dla nauczycieli ona się już odbyła i 15.8 % podwyżek 

od 2018 r. jest już zrealizowane. W tej chwili jest kolejne zadanie, czyli wypłata świadczenia 500 zł dla 

nauczycieli na zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej. Z informacji podawanych w mediach 

wynika, że do 17 grudnia br. mają wpłynąć pieniądze i będzie to zwiększenie subwencji. Natomiast 

wnioski będą przyjmowane do 7 grudnia br., wypłata musi być wykonana do końca grudnia br.  

Pani Joanna Kowalczyk stwierdziła, że oczywistym jest, że podwyżka wrześniowa weszła już w życie. 

Zaznaczyła, że efekt deficytu niezbalansowania za ten rok to jest efekt 10 % do września i 16 % od 

września. Natomiast, jeżeli potem będzie odczuwalny efekt wzrostu 16 % to będzie to jeszcze gorsze. 

Pani Ewa Wierzgała wyjaśniła, że efekt 6% (bo o tyle zostały w tym roku podniesione 

wynagrodzenia) będzie skutkował w przyszłym roku, co już jest widoczne w planie, który zostanie 

przedstawiony na sesji budżetowej. 

Pani Joanna Kowalczyk poprosiła, aby na sesję na której będzie omawiany Budżet na 2021 r., podana 

była sumaryczna kwota wynagrodzeń na rok 2021.  

Pani Anna Kamińska zapytała, skąd się wziął pomysł utworzenia klasy mistrzostwa sportowego.  

Radna zaznaczyła, że myślała, że ideą utworzenia klasy była grupa koszykarzy. Zapytała, czy ta klasa 

nie podwyższa kosztów.  

Pani Wójt wyjaśniała, że w szkole w Komorowie w klasach ósmych było kilku zawodników, którzy 

odnosi sukcesy koszykarskie i to ich rodzice pytali, czy może powstać klasa sportowa. Niestety Ci 

zawodnicy w efekcie wybrali inny klub, a tym samym inną szkołę. Zaznaczyła, że podejmując decyzję 

o utworzeniu klasy były prowadzone rozmowy z dyrekcją szkoły, na ile to wpłynie na organizację 

szkoły i czy będzie się to wiązało z wysokimi kosztami. Zaznaczyła, że otrzymano odpowiedź, że nie 

zwiększy to liczby etatów w szkole.   

Pani Elżbieta Biczyk poprosiła, Panią Wójt aby wypowiedziała się na temat wydatków pozaszkolnych 

związanych z klasą mistrzostwa sportowego.  

Pani Wójt poprosiła o doprecyzowanie pytania. 

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy istnieją wydatki pozaszkolne związane z funkcjonowaniem klasy 

mistrzostwa sportowego, czy gmina z tego tytułu ponosi dodatkowe wydatki.   

Pani Wójt odpowiedziała, że gmina nie ponosi dodatkowych wydatków na klasę sportową, natomiast 

stowarzyszenie Akademia Koszykówki Komorów oraz inne stowarzyszenia, występują w konkursie na 

dotacje i takie dotacje są przyznawane.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, ile w roku 2020 otrzymało stowarzyszenie Akademia Koszykówki 

Komorów.  

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona po sesji.  

Ad. pkt 5 

Informacje i komunikaty Wójta Gminy. 

Brak informacji i komunikatów. 
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Ad. pkt 6 

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

Pani Beata Rycerska poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura rady. 

Wniosek mieszkańca o udostepnienie informacji publicznej w sprawie dyżurów radnych. 

Stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczące wsparcia regionu Warszawskiego z 

funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michałowice obszaru „Komorów” – część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, 

wsi Granica i wsi Nowa Wieś.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice w gminie Michałowice. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły. 

Zapytanie radnej Anny Kamińskiej dotyczące pisma od Wojewody Mazowieckiego. Odpowiedź 

została udzielona.  

Zapytanie radnej Adriany Król-Popiel dotyczące zmian wprowadzonych w placówkach oświatowych 

w roku szkolnym 2020/2021. 

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej od 

wyroku sądu WSA w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.  

Pismo od Pani Wójt z informacją o przystąpieniu do prac celem założenia Gminnej Ewidencji 

Zabytków.  

Pismo w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie pilnej 

potrzeby stworzenia systemu awaryjnej obsługi pacjentów, na wypadek konieczności zamknięcia 

placówek opieki zdrowotnej.  

Odpowiedź Pani Wójt na pismo od klubów radnych „Nasza Gmina” i „Przyszłość Gminy” w temacie 

korzystania z pomocy Radców prawnych lub kancelarii przez radnych.  

Zapytanie radnego Macieja Polarczyka, dotyczące separacji drogi rowerowej od drogi powiatowej.  

Pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące uchwały programu Gmina bez Smogu, prośba o 

wskazanie uzasadnienia do przekazywania pomocy mieszkańcom w formie dotacji.  

Zawiadomienie od kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Bąkowskiego w temacie wypowiedzenia 

pełnomocnictwa udzielonego przez mieszkankę gminy. 

Informacja, że pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek 

organizacyjnych w terminie złożyli oświadczenia majątkowe.  

Do wiadomości Rady Gminy pismo z zapytaniem od Rady Pedagogicznej w temacie nie przyznania 

nagrody Pani wicedyrektor Szkoły w Michałowicach.  

Podziękowania od Wojewody Mazowieckiego za zaproszenie na obchody 30-lecia Samorządu. 

Stanowisko Rady ds. Unii Europejskiej w sprawie zapowiedzi administracyjnego podziału 

województwa mazowieckiego.  
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Pismo od Wojewody Mazowieckiego informujące o terminowym i kompletnym złożeniu oświadczeń 

majątkowych przez Panią Wójt i Przewodniczącą Rady. 

Pismo od Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego dotyczące skargi radnej 

Anny Kamińskiej. Na pismo jest odpowiedź.  

Pani Beata Rycerska poinformowała radnych, że Komisje dotyczące projektu budżetu na 2021 r.  

odbędą się 2,3 i 7 grudnia br.  

Ad. pkt 7 

Sprawy wniesione. 

Pani Anna Kamińska wyraziła swoje dziwnie, że pismo, od Wojewody Mazowieckiego, które było 

zaadresowane do Rady Gminy Michałowice i które w dniu 30 października otrzymała, do dnia 18 

listopada nie pojawiło się w segregatorze biura rady. Na pismo została udzielona odpowiedź. 

Zapytała, jak to się dzieje, że na terenie Urzędu krąży pismo, które jest adresowane do Rady gminy, a 

w segregatorze z pisami przez 18 dni się nie pojawia.  

Pani Beata Rycerska odpowiedziała, że pismo o którym jest mowa, wpłynęło do biura rady w dniu 

dzisiejszym wraz z odpowiedzią.  

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że jest to dziwna sytuacja, że przez miesiąc pismo nie trafiło do 

biura rady. Zapytała, czemu ma to służyć. 

Pani Beata Rycerska poinformowała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponownie 

podkreśliła, że pismo wraz z odpowiedzią do biura rady wpłynęło w dniu dzisiejszym.     

Pani Wójt poinformowała, że sprawdzi co się wydarzyło i poinformuje Panią Przewodniczącą oraz 

radną Annę Kamińską.  

Pani Anna Kamińska dodała, że wysłała zapytanie w tej sprawie. 

Pani Beata Rycerska stwierdziła, że właśnie w tym temacie jest zapytanie radnej i ma nadzieję, że 

radna terminowo otrzyma odpowiedź. 

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że rozmowa jest niejasna dla słuchaczy. Zaznaczyła, że czeka na 

szczegółową i szczerą odpowiedź od Pani Wójt w tej sprawie. Kontynuując, zapytała o pismo, które 

było zaadresowane do wiadomości rady gminy, a przewodnicząca nie odczytała go w pismach które 

wpłynęły. Pismo przesłała mieszkanka, która mieszka w budynku Szkoły Podstawowej w 

Michałowicach i jest zaniepokojona sprawą bezpieczeństwa na klatce schodowej.   

Pani Beata Rycerska wyjaśniła, że pismo było odczytane na XXIV sesji. 

Pani Anna Kamińska zapytała, czy Pani Iwona Popowicz może odpowiedzieć na pytanie, czy klatka 

schodowa w budynku szkoły działa w należyty sposób.  

Pani Beata Rycerska stwierdziła, że pani Iwona Popowicz nie jest obecna. 

Pani Anna Kamińska poinformowała, że pytanie w tej sprawie skieruje w formie pisemnej. Następnie 

zapytała o tabliczki modernizacji kontroli dostępu na drzwiach wejściowych w świetlicach. Odniosła 

się do świetlicy w Opaczy-Kolonii i zapytała, czy pan kierownik Michał Piwek ma wiedzę jak w tej 

chwili działa system kontroli dostępu w świetlicy w Opaczy-Kolonii.  

Pan Michał Piwek poinformował, że za projekt i jego realizację odpowiada Referat Informatyki. 

Dodał, że on zajmuje się sprawą od strony organizacyjnej i z racji tego, że zajmuje się dostępnością 

świetlic, będzie to kontrolował i prowadził harmonogram. Z informacji jakie posiada w chwili obecnej 

nie ma tam kontroli dostępu, świetlica jest otwierana z kluczy, które są w posiadaniu Pani Sołtys. 



 

30 

 

Dodał, że jest problem z systemem alarmowym, który zgłasza fałszywe alarmy i przysparza wielu 

problemów, dlatego potrzebna jest modernizacja.  

Pani Anna Kamińska nie zgodziła się z wypowiedzią przedmówcy informując, że system ten posiada 

kontrolę dostępu dlatego, że w systemie alarmowym każdy z użytkowników, ten który posiada tzw. 

klucz ma też kod. Każde wejście i wyjście do świetlicy jest odnotowane, tylko trzeba te informacje 

zasięgnąć od firmy Zubrzycki. Nawiązując do zgłoszeń fałszywych alarmów poinformowała, że nie wie 

ile ich jest, ale pamięta sytuację z wakacji, kiedy przez kilka godzin alarm był włączony, a gdy 

przyjechano do zgłoszenia wyłączano system przeciwpożarowy, zamiast systemu alarmowego. 

Cytując fragment pisma „system ten pozwoli też odciążyć Państwa od każdorazowego otwierania i 

zamykania świetlicy”. Poprosiła o wytłumaczenie zapisu. 

Pan Michał Piwek wyjaśnił, że odciąży w ten sposób, że w tej chwili klucze posiadają określone osoby 

i aby wpuścić kogoś na świetlicę potrzebna jest ich ingerencja. W momencie instalacji systemu nie 

będzie to już konieczne, ponieważ każda osoba chcąca korzystać ze świetlicy, otrzyma swój 

indywidualny kod, dzięki któremu wejdzie do świetlicy, co zostanie odnotwane. Dodał, że po 

modernizacji systemu Urząd będzie mógł zdalnie reagować np. na fałszywe alarmy.  

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że na tą chwilę Sołectwo posiada wiedzę na temat kto ma klucz do 

świetlicy. W momencie „rozdawania” kodów, ze świetlic zaczną korzystać różne osoby. Podkreśliła, 

że to Sołectwo odpowiada za mienie. Stwierdziła, że nie podoba się jej fakt pomijania Sołectwa w tej 

kwestii. Zapytała, kto będzie odpowiadał za mienie, jeśli kody będą udostępniane bez wiedzy 

Sołectwa.  

Pan Michał Piwek podkreślił, że kody będą wydawane na wniosek Sołtysa osobom, które są 

uprawnione do dostępu do świetlicy. Jeżeli będzie zawarta umowa, również na wniosek sołtysa na 

prowadzenie warsztatów lub zajęć, to tylko taka osoba otrzyma kod dostępu. Zaznaczył, że kody 

będą ograniczone czasowo, np. po zakończeniu zajęć kod nie będzie aktywny. Poprosił, aby nie 

traktować systemu jako ogólnodostępnego, który pozwala na wejście do świetlicy każdemu. Dodał, 

że system ten pozwoli na stworzenie harmonogramu zajętości, który pozwoli na to, aby każdy miał 

dostęp do informacji kiedy i w jakich godzinach świetlica jest zajęta.   

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że harmonogram zajętości można wypracować z Sołtysami i nie jest 

konieczne bezcelowe wydawanie kilkunastu tysięcy złotych.   

Pani Wójt dodała, że kody nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym do korzystania ze 

świetlicy.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy dobrze zrozumiała, że w momencie zawarcia umowy 

komercyjnej Sołectwo nie będzie angażowane w otwieranie świetlic. Zapytała, kto i w jaki sposób 

udzieli informacji co i gdzie znajduje się w świetlicy, w jaki sposób sprawdzi stan świetlicy przed 

wynajęciem i po zakończeniu wydarzenia, skoro klucz będzie w formie elektronicznej. Stwierdziła, że 

w tym momencie powinien pojawiać się zapis, że odpowiedzialność za świetlice zostanie ograniczona 

lub zdjęta z Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli. 

Pani Beata Rycerska stwierdziła, że świetlice służą wszystkim mieszańcom, jedne zajęcia organizują 

Sołectwa, inne zajęcia organizują stowarzyszenia, inne koła gospodyń. Dodała, że nie oznacza to, że 

Sołtysi zostaną zwolnieni z zajmowania się świetlicą, bo jeżeli oni będą organizatorem zajęć, to każdy 
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z Sołtysów będzie za to dopowiadał, a harmonogram będzie po to, aby inne podmioty organizujące 

zajęcia, miały możliwość skorzystania ze świetlic. Zapytała, czy dobrze to rozumie. 

Pan Michał Piwek odpowiedział, że tak. 

Pani Agnieszka Paradowska stwierdziła, że została źle zrozumiana. Zapytała, co jeśli spotkanie nie 

będzie organizowane przez Zarząd Osiedla, a przez podmiot zewnętrzy. Kto z Urzędu będzie zdawał i 

odbierał świetlicę.  

Pani Wójt zaznaczyła, że Pan Michał Piwek nie jest sobą odpowiedzialną za zarządzanie świetlicami i 

w związku z tym nie będzie ustanawiał reguły przyznawania i wydawania kodów. Taki regulamin i 

reguły zostanie opracowany i przekazany.  

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że rozumie, iż chodzi o to żeby każdy podmiot był tak samo 

traktowany i korzystał ze świetlicy bez informowania niektórych Sołtysów. Poprosiła jednak, aby 

zauważyć, że Sołectwo różni się od innych podmiotów, ponieważ to Sołectwu zostało powierzone 

minie i jest za nie odpowiedzialne. Zaznaczyła, że do tej pory było tak, że nie ważne kto korzystał ze 

świetlicy Sołtys miał na ten temat wiedzę i sprawdzał w jakim stanie została oddana świetlica. 

Wytłumaczyła, że radnej Agnieszce Paradowskiej chodziło o sytuację kiedy kończy się impreza 

komercyjna, ktoś zamyka lub wbija kod, a nikt nie sprawdza w jakim stanie jest pomieszczenie, po 

czym przychodzi następna osoba, która nie wie czy pomieszczenie jest w dobrym stanie, czy nie. 

Stwierdziła, że jeśli Urząd chce pominąć Sołtysów w kwestii tego co odbywa się w świetlicach, to nie 

będzie to korzystne dla dbania o mienie. Dodała, że zgadza się z tym, że każdy może korzystać ze 

świetlic, ale Sołectwo i Sołtysi są na uprzywilejowanej pozycji z racji statutu. Nie można zdjąć z 

Sołtysów odpowiedzialności, chyba, że powstanie nowy regulamin o którym wspomniała Pani Wójt i 

odpowiednie zmiany do statutu Sołectw.  

Pani Agnieszka Paradowska poprosiła o informację na temat kosztu instalacji systemu w świetlicy w 

Granicy oraz łączny koszt systemu we wszystkich świetlicach. Jeśli odpowiedź nie jest możliwa teraz, 

poprosiła o formę pisemną.  

Pani Elżbieta Biczyk wytłumaczyła, że głównie chodzi o to, że za każdym razem trzeba sprawdzać w 

jakim stanie oddawana jest świetlica, czy nie ma uszkodzeń, czy jest posprzątana, czy nic nie zostało 

skradzione. Stwierdziła, że to są bardzo poważne sprawy, dlatego radna Agnieszka Paradowska 

zwróciła uwagę na fakt, kto będzie sprawdzał w jakim stanie jest świetlica. Poprosiła, aby koszty 

instalacji systemu były podane dla każdego obiektu.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady pani Beata Rycerska zamknęła obrady 

XXV sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

Protokołowała: 

 

Anna Bednarek 

 


