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Protokół nr XXVIII 

Z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 26 stycznia 2021 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: 13 

NIEOBECNY: 2 

Wyniki imienne: 

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

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

Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNY (2) Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska 

Przewodnicząca Pani Beata Rycerska poinformowała, że w sesji będzie uczestniczyło 13 radnych, w 

związku z czym rada może podejmować uchwały. 

Następnie odczytała porządek obrad:   

1. Sprawy porządkowe. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Michałowice.   

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Michałowice.   

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2020 

r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, 

2) zmieniająca Uchwałę nr XIV/194/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji 

systemu wsparcia osób niesamodzielnych”, 

3) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach 

Lokalnego Programu Piecowego, polegającego na trwałej zmianie ogrzewania 

węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych, 

4) określenia wysokości budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice na 2022 rok,  

5) 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, 

6) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja 

Starych Lip w Komorowie. 

5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Sprawy wniesione.  

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.  

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 
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Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  1 

Wyniki imienne:  

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

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

Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Katarzyna Parzyńska 

Porządek obrad XXVIII sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2  

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

Michałowice.  

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  1 

Wyniki imienne:  

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

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

Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Katarzyna Parzyńska 

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty.  

Ad. pkt 3  

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

Michałowice. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  1 

Wyniki imienne:  

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

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

Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Katarzyna Parzyńska 

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty.  
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Ad. pkt 4.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 

XVIII/220/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. 

Pani Wójt poinformowała, że w związku pandemią Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zawiesił 

współpracę z lokalnymi samorządami, dotyczącą inwestycji na drogach wojewódzkich. Zaznaczyła, że 

nie udało się zrealizować zadania w Al. Jerozolimskich ze środków budżetu 2020 i aby wznowić 

procedurę inwestycyjną konieczna jest zmiana 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 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 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  1 

Wyniki imienne:  

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

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

Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Katarzyna Parzyńska 

Uchwała Nr XXVIII/321/2021 stanowi załącznik do protokołu.         

Ad. pkt 4.2 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XIV/194/2019 

z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki 

program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”. 

Pani Wójt poinformowała, że w związku z sytuacją epidemiologiczną Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej wystąpił do instytucji pośredniczącej o zmianę terminu trwania projektu i wydłużenia go o 

3 miesiące. Wniosek został zaakceptowany, więc zachodzi konieczność dokonania aktualizacji 

uchwały w sprawie zatwierdzenie projektu.      

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 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 zmieniająca Uchwałę nr XIV/194/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych”. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw              -   0 

Wstrzymało się -  0 

Brak głosu         -   0 

Nieobecni           -  1 

Wyniki imienne:  

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

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

Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Katarzyna Parzyńska  

Uchwała Nr XXVIII/322/2021 stanowi załącznik do protokołu.         

Ad. pkt 4.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego, polegającego na 

trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych. 

Pani Wójt poinformowała, że najważniejszą zmianą w stosunku do programu, który skończył się  w 

2020 r. jest to, że dotacje uzyskuje się z góry, a następnie rozlicza. Druga zmiana dotyczy wniosków 

do programu, które można składać w ciągu całego roku. Nie ma określonej daty w której zostanie 

zamknięte przyjmowanie wniosków. Dodała, że ma nadzieję, że ta elastyczność pomoże wielu 

osobom w staraniu się o dofinansowanie. 

Następnie przedstawiła autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią 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 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 określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach 

Lokalnego Programu Piecowego, polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden 

z systemów niskoemisyjnych z autopoprawkami. 

Za przyjęciem   - 15 
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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 XXVIII/323/2021 stanowi załącznik do protokołu.         

Ad. pkt 4.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości budżetu 

obywatelskiego Gminy Michałowice na 2022 rok. 

Pani Wójt poinformowała, że zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy 

Michałowice został przyjęty przez Radę Gminy Michałowice uchwałą nr XXIII/275/2020 z dnia 16 

września 2020 roku. W § 3 ww. uchwały został określony sposób ustalenia wysokości budżetu 

obywatelskiego. Zostaje on wyznaczony przez Radę Gminy Michałowice odrębną uchwałą i ogłoszony 

zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, do końca marca 2021 r. 

Przyjęcie uchwały pozwoli na realizację projektów z budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice w 

2022 roku. 

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” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

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

sprawie określenia wysokości budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice na 2022 rok. 

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 XXVIII/324/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.5 
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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 2019-2023. 

Pani Wójt poinformowała, że w projekcie uchwały w załączniku nr 3 ulegają zmianie nakłady 

finansowe na remonty oraz inwestycje w poszczególnych budynkach mieszkalnych, będących w 

zasobie Gminy. Zmiany wprowadzono na podstawie planowanych i poniesionych kosztów dla 

remontów i zadań inwestycyjnych, które wynikły w trakcie bieżącej eksploatacji. 

Następnie przedstawiła autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią 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 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 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   - 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 XXVIII/325/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie. 

Pani Wójt poinformowała, że projekt uchwały związany jest z pomnikiem przyrody na którym są 

prowadzone prace związane z zabiegami wzmacniającymi i pielęgnacyjnymi. Prowadzenie tych prac 

wymaga podjęcia stosownej 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. 
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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 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja 

Starych Lip w Komorowie. 

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 XXVIII/326/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 5 

Informacje i komunikaty Wójta Gminy.  

Pani Wójt poinformowała, że na podstawie sporządzonych miesięcznych sprawozdań z wykonania 

budżetu za 2020 r. wykonanie dochodów wynosi 175 752 159,57 na plan 180 149 478,17 co stanowi 

97,6%, w tym: 

wpływy z PIT wyniosły 62 880 652,00 na plan 64 821 053,00 co stanowi 97,0%, 

wpływy z CIT wyniosły 1 868 050,44 na plan 2 500 000,00 co stanowi 74,7%, 

wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 21 993 804,75 na plan 23 639 000,00 co stanowi 

93,0%. Dodała, że wartość może ulec zmianie, ponieważ nie ma jeszcze wszystkich wpływów z 

Urzędu Skarbowego.  

Ad. pkt 6 

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

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

Dwie petycje od mieszkańców dotyczące ruchu na ul. Polnej. Jedna podpisana przez 23 mieszkańców, 

druga przez 169 mieszkańców. 

Zapytanie radnej Anny Kamińskiej, dotyczące zadania odnowienia figurki wiejskiej dla sołectwa 

Sokołów.  

Pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyjaśnień dotyczących uchwały z dnia 21 

grudnia 2020 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich. 

Pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczące wyborów uzupełniających Ławników 

do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.  

Petycja – List otwarty od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO pt.: "Alarm! STOP zabójczemu GMO - 

STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”. 

Uchwała Rady Gminy w Siennicy w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. 
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Zapytanie radnej Anny Kamińskiej, dotyczące konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Odpowiedź została udzielona. 

Apel od Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania i 

budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych. 

Pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczące uprawomocnienia się uchwały Kolegium Izby 

dotyczącej nieważności uchwały w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu”. 

Odpowiedź została udzielona.  

Wniosek od mieszkańca w sprawie uporządkowania interpelacji i zapytań radnych na stronie BIP 

Gminy Michałowice.  

Pismo do wiadomości od Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyjaśnień dotyczących uchwały z 

dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Komorowie. Odpowiedź 

została udzielona.  

Ad. pkt 7 

Sprawy wniesione. 

Pani Anna Kamińska nawiązując do dyskusji odbytej na wspólnej Komisji i sformułowania jakiego 

użyła radna Joanna Kowalczyk w brzmieniu „w sumie to szkoła w Komorowie była niepotrzebnie 

rozbudowana”, poinformowała, że dotyczyło to kwestii 200 osób spoza rejonu. Dodała, że odnalazła 

dokumenty z których wynika, że szkoła w Komorowie była rozbudowywana w oparciu o zupełnie inny 

system oświaty. W momencie kiedy zapadła decyzja o rozpoczęciu prac, było jeszcze gimnazjum, czyli 

było już 9 klas w roczniku, oraz zaczynał obowiązywać system, że do klas pierwszych pójdą 

sześciolatki. A wiec głównym powodem podjęcia decyzji o rozbudowie było to, że w szkole będzie 10 

roczników. Czas pokazał, że roczników jest 8, a więc to nie jest tak, że przebudowa nie była 

potrzebna, tylko w rzeczywistości system oświaty zmieniał się bardzo szybko. Poprosiła o rozważaną 

ocenę, jeśli określa się coś za niepotrzebne. Dodała, że wtedy były inne potrzeby, natomiast śledząc 

stronę szkoły w Komorowie można zauważyć, że mniej więcej 3-4 oddziały są w roczniku, a więc jak 

doda się 3 klasę gimnazjum i pierwszą klasę sześciolatków, to szkoła zostałaby zapełniona dziećmi z 

naszej gminy. Jednak w tym momencie obowiązuje inny system oświaty, dlatego zostały wolne 

miejsca.  

Pani Joanna Kowalczyk zapytała, czy w czasie podejmowania decyzji o rozbudowie szkoły, została 

przeprowadzona analiza, ile dzieci spoza rejonu chodziło do szkoły w Komorowie.  

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że pytanie jest zadane na dość wysokim poziomie szczegółowości. 

Dodała, że w swojej wypowiedzi chciała nakreślić obraz systemu oświaty, jaki był w momencie 

podejmowania decyzji o rozbudowie, który był głównym powodem podjęcia takiej decyzji.  

Pani Joanna Kowalczyk poinformowała, że takie zagadnienie należało sprawdzić, ponieważ to nie 

jest tak, że 200 dodatkowych dzieci spoza rejonu, pojawiło się po tym jak rozbudowano szkołę. 

Nadmieniła, że jeżeli jednak tak jest, to prosi o informację od dyrektora szkoły: ile dzieci spoza rejonu 

było w szkole (w czasie podejmowania decyzji o rozbudowie) i ile tych dzieci jest obecnie oraz czy ta 

liczba ewoluowała. 

Pani Elżbieta Biczyk nawiązując do tematu szkoły w Komorowie, przypomniała, że w tej szkole nie 

było świetlicy i należało ją rozbudować również po to, aby dzieciom umożliwić spędzanie czasu w 

świetlicy. Zwracając się do radnej Joanny Kowalczyk poinformowała, że będzie prowadzona 
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obserwacja jakie kroki podejmą radni, aby liczba 240 dzieci spoza rejonu spadała, jak ta sytuacja 

będzie wyglądała za rok. Przypomniała, że w gminie jest liceum w którym bodajże tylko 27 % uczniów 

stanowią dzieci z naszej gminy, jak również jest jedna klasa gdzie uczęszcza tylko dwóch uczniów z 

naszej gminy.  

Pani Joanna Kowalczyk poinformowała, że bardzo ją dziwi wypowiedź radnej Elżbiety Biczyk, która 

stwierdziła, że będzie się przyglądać temu co radni zrobią z liceum w Komorowie i tym 34 dzieciom z 

naszej gminy, które uczęszczają do Liceum. Przypomniała, że w czasie w którym została podjęta 

decyzja o rozbudowie szkoły, równolegle można było zrezygnować z liceum w Komorowie, które w 

tamtym czasie chciał przejąć Powiat. W efekcie tego, możliwe było rozwiązanie w którym nie odbywa 

się rozbudowa szkoły, liceum jest zlikwidowane, a dzieci zostają przeniesione do pomieszczeń 

pozostałych po liceum. Zwracając się do radnej Elżbiety Biczyk, zapytała ponownie: czy radni 

decydując o kontynuacji liceum w Komorowie i rozbudowie szkoły, analizowani ile uczniów z naszej 

gminy korzysta z liceum.          

Pani Elżbieta Biczyk zwracając się do radnej Joanny Kowalczyk stwierdziła, że nie wie co oznacza 

liczba 34 dzieci podana przez radną. Zaznaczyła, że z liceum cały czas można zrezygnować. Dodała, że 

w swojej wypowiedzi, chciała tylko podać, jaką cześć uczniów liceum stanowią dzieci z naszej gminy.  

Pani Joanna Kowalczyk stwierdziła, że nie można tego określać jako sprawę 34 dzieci, tylko sprawę 

milionów złotych. Po pierwsze podejmując decyzję o likwidacji liceum i braku rozbudowy szkoły, 

można było mieć „górę pieniędzy”, a po drugie dążąc do redukcji liczby dzieci spoza rejonu, można 

było uniknąć podnoszenia kosztów płacy nauczycieli. W tym momencie dzieci spoza rejonu w szkole 

podstawowej w Komorowie stanowią 10 % wszystkich dzieci w wieku szkolnym.  

Pani Anna Kamińska poinformowała, że faktycznie w 2013 roku Powiat zasugerował możliwość 

przejęcia liceum. Ówczesny Wójt z częścią rady przedstawili taki projekt uchwały na Komisji i na Sesji. 

Przypomniała, że w Komisji uczestniczyła grupa młodzieży, rodziców oraz mieszkańców. Dodała, że 

bardzo dobrze pamięta duży opór społeczny, który nie pozwolił na zlikwidowanie liceum. Zaznaczyła, 

że w tamtym czasie była taka sytuacja, że z roku na rok zmniejszała się ilość pierwszych klas, co 

dawało szansę na samoistne wygaszenie liceum, ale po tym przyszedł rok 2019 w którym to liceum 

się rozrosło i w tym momencie szanse na wygaśnięcie lub likwidację zniknęły. Dodała, że szansa na 

„górę pieniędzy” została zaprzepaszczona w 2019 r.  

Pani Joanna Kowalczyk poinformowała, że nie miała okazji uczestniczyć w spotkaniu w szkole w 

Komorowie, ale słyszała o nim z relacji. 

Pani Anna Kamińska wyjaśniła, że to była Komisja Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy.    

Pani Joanna Kowalczyk stwierdziła, że rozumie, że spotkanie w szkole w Komorowie również się 

odbyło. 

Pani Anna Kamińska wyjaśniła, że było to w 2013 roku i nie pamięta szczegółów, ale można to 

prześledzić w Internecie. Przypuszczała, że spotkań w tym temacie było wiele. 

Pani Joanna Kowalczyk wyjaśniła, że pytała uczestników spotkań czy w trakcie dyskusji byli 

uświadomieni, jaki jest procent dzieci z naszej gminy, które chodzą do liceum w Komorowie. Dodała, 

że została podjęta decyzja, który „cały czas się ciągnie”. 

Pani Beata Rycerska poinformowała, że miała okazję uczestniczyć we wspomnianej Komisji Spraw 

Społecznych i zaznaczyła, że największy protest rodziców powodował fakt, że liceum miało być 
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zlikwidowane w tamtym konkretnym roku, a nie łagodnie wygaszane. Stwierdziła, że można było to 

poprowadzić w inny sposób.  

Pani Adriana Król-Popiel nawiązując do nieistniejących już gimnazjów, zauważyła, że w Biuletynie 

Gminy Michałowice w zakładce „ważne sprawy” nadal istnieją namiary na Gimnazjum w Komorowie i 

Michałowicach. Kolejny błąd dotyczy godzin otwarcia kasy w Urzędzie, a następny siedziby Biblioteki 

w Michałowicach, która nie znajduje się w szkole, lecz w budynku przy ul. Raszyńskiej 34. Poprosiła, 

aby starannie przyjrzano się wkładce dołączanej do Biuletynu, skorygowano błędy tak, aby w 

następnym numerze już się nie pojawiły. Zaznaczyła, że mieszkańcom bardzo zależało na tym 

dodatku, a jeśli taki już jest, to nie powinien zawierać błędów.  

Pani Joanna Kowalczyk podziękowała wszystkim osobom, które pracują nad biuletynem. Zauważyła, 

że dobór, sposób prezentacji zagadnień oraz ich układ czyni pismo bardzo atrakcyjnym. Dodała, że 

zaszła diametralna zmiana w stosunku do Biuletynów robionych wcześniej, każde wydanie jest coraz 

lepsze i z przyjemnością się je czyta. Jeżeli są jakieś małe „usterki” zawsze istnieje pole do poprawy. 

Stwierdziła, że Biuletyn jest bardzo wartościowym pismem.  

Pani Agnieszka Paradowska zapytała, czy ostatnio uchwalany miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla Reguł - obszaru Wiejska jest już planem prawomocnym.  

Pan Jarosław Sobol poinformował, że plan jest już prawomocny. 

Pani Beata Rycerska zwróciła się z prośbą do wszystkich radnych, aby przed następną sesją 

próbowali połączyć się na tyle wcześniej, aby sesję można było rozpocząć punktualnie. 

Pan Jarosław Hirny-Budka zapytał, czy udało się podpisać umowę z wykonawcą projektu uchwały 

krajobrazowej. 

Pani Wójt poinformowała, że umowa nie została jeszcze podpisana, a spotkanie jest umówione na 

27 stycznia br. 

Pani Adriana Król-Popiel nawiązując do spraw technicznych, poinformowała, że do systemu loguje 

się dużo wcześniej, ale często bywają sytuacje, że system po prostu „wyrzuca” użytkownika, co w 

konsekwencji dezorganizuje pracę. Zaznaczyła, że czasem sprawa nie jest zależna od radnych.    

Pani Joanna Chilarska zgodziła się z wypowiedzią radnej Adriany Król-Popiel.  

  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Beata Rycerska zamknęła obrady 

XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

Protokołowała: 

 

Anna Bednarek   


