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Protokół nr XXXVII  

Z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 30 listopada 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, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł 

Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna 

Parzyńska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNY (2) Magdalena Bronisz, Maciej Polarczyk 

Pani Beata Rycerska poinformowała, że w sesji będzie uczestniczyło 13 radnych, w związku z czym rada może 

podejmować uchwały.  

Odczytała porządek obrad sesji.  

1. Sprawy porządkowe. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/319/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027, 

2) dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 

2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021, 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. na terenie Gminy 

Michałowice, 

4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. na terenie Gminy 

Michałowice, 

5) regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,  

6) zmieniająca uchwałę Nr XV/205/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice”, 

wspierających wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół 

ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, 

7) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,  

8) uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2021-2024”, 

9) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałowice na lata 

2021-2026”, 

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michałowice obszaru „Dębowa” na terenie obrębu ewidencyjnego Granica, 

11) zmieniająca uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w 

sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu, 
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12) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Michałowice (Reguły),   

13) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Michałowice (Opacz Mała).  

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Sprawy wniesione. 

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

Za przyjęciem   -   13 

Przeciw              -     0 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu          -    0 

Nieobecni           -    2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, 

Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Agnieszka Paradowska, Beata 

Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (2) Magdalena Bronisz, Maciej Polarczyk  

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty. 

Ad. pkt 2  

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

Michałowice. 

Za przyjęciem   -   13 

Przeciw              -     0 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu          -    0 

Nieobecni           -    2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, 

Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Agnieszka Paradowska, Beata 

Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (2) Magdalena Bronisz, Maciej Polarczyk 

Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty. 

Ad. pkt 3.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/319/2020 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Michałowice na lata 2021-2027. 

Pani Anna Jankowska omówiła poszczególne załączniki oraz w imieniu Pani Wójt przedstawiła autopoprawki, 

które zostały zgłoszone w formie pisemnej i 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. 
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Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

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

Pani Anna Kamińska zapytała, czy środki pieniężne są tzw. pieniędzmi znaczonymi.  

Pani Wójt wyjaśniła, że gmina składała wnioski w których były wskazane sposoby zużytkowania środków, 

zatem są to pieniądze znaczone.  

Pani Anna Kamińska zapytała, na co przeznaczone są te środki.  

Pani Wójt odpowiedziała, że środki są z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Dodała, że były 

wskazane we wniosku o dofinasowanie jako konkretne.   

Pani Ewa Wierzgała dodała, że będzie to trudny przetarg, ponieważ będzie ogłaszany dla trzech szkół i w 

sumie w 12 częściach. Procedura i rozstrzygniecie przetargu nie będą łatwe.  

Pani Anna Kamińska podziękowała za odpowiedź. 

Pani Ewa Wierzgała dodała, że na pewno Gmina nie zdoła wydać tych pieniędzy w 2021 r. i będzie 

występować do Wojewody o przesunięcie środków na 2022 r. i będą one umieszczone w środkach 

niewygasających.  

Pani Elżbieta Biczyk wskazując limity na 2021 i 2022 r. w zadaniu przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi 

zauważyła, że jest wpisane po 40.000,00 zł. Zapytała, jak uda się wykorzystać kwotę 40.000,00 zł na ten rok.  

Pan Przemysław Walczuk poinformował, że w tej chwili gmina jest na etapie przygotowania przetargu na 

wykonanie dokumentacji m. in. na ul. Niezapominajki. W przypadku kiedy uda się przeprowadzić przetarg, 

podpisać umowę, środki zostaną uwzględnione jako niewygasające i będą wydatkowane w następnym roku.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/319/2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Michałowice na lata 2021-2027 z autopoprawką.  

Za                        -   14 

Przeciw              -     0 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu          -    0 

Nieobecni           -    1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, 

Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Agnieszka 

Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

NIEOBECNI (1) Magdalena Bronisz 

Uchwała Nr XXXVII/397/2021 stanowi załącznik do protokołu.     

Ad. pkt 3.2    

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

XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021. 

Pani Anna Jankowska omówiła poszczególne załączniki oraz w imieniu Pani Wójt przedstawiła autopoprawki, 

które zostały zgłoszone w formie pisemnej i 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. 

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Uchwale Budżetowej na rok 2021 z autopoprawką.  

Za                        -   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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/398/2021 stanowi załącznik do protokołu.         

Ad. pkt 3.3 

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

nieruchomości na 2022 r. na terenie Gminy Michałowice. 

Pan Rafał Raczyński w imieniu Pani Wójt przedstawił autopoprawkę w formie pisemnej, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

Następnie poinformował, że gmina Michałowice proponuje stawki w podatku od nieruchomości na 2022 r. 

powiększone w stosunku do roku 2021 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z kilkoma wyjątkami: 

W przypadku stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej proponuje 

zróżnicowanie stawki ze względu na wielkość opodatkowanej powierzchni 

- dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni do 1.500 m² proponuje 

przyjąć stawkę powiększoną o 3,6 % czyli 0,88 zł od 1 m² powierzchni, 

- dla gruntów o powierzchni powyżej 1.500 m² stawkę maksymalną na 2022 r. czyli 1,03 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej. 

W przypadku stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej proponuje zróżnicować 

wysokość stawki, uwzględniając wielkość opodatkowanej powierzchni użytkowej 

- dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 1 000 m² proponuje 

przyjąć stawkę powiększoną o 3,6 % czyli 24,26 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

- dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 1.000 m² stawkę 

maksymalną na 2022 r. czyli 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

W przypadku stawki od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń proponuje pozostawić stawkę 

obowiązującą w latach 2020-2021 tj. 4,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

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” – 3 głosy, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 0 głosów. 
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. na terenie Gminy Michałowice z 

autopoprawką.  

Za                        -     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 XXXVII/399/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.4 

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

środków transportowych na 2022 r. na terenie Gminy Michałowice. 

Pan Rafał Raczyński poinformował, że górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym 

podatku od środków transportowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na 

następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, który 

zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%). W 

związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosły górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 

2022 r. Wobec powyższego proponowane jest przyjęcie stawki podatku od środków transportowych na 2022 

r. powiększonej w stosunku do 2021 r. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.  

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” – 3 głosy, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

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

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. na terenie Gminy 

Michałowice. 

Za                        -    10 

Przeciw              -     5 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu          -    0 

Nieobecni           -    0 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Elżbieta Biczyk, 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, Katarzyna Parzyńska, Agnieszka Paradowska 

Uchwała Nr XXXVII/400/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.5 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Michałowice. 

Pani Ewa Wierzgała poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany w związku z koniecznością 

wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, które mają umożliwić wynagradzanie 

nauczycieli za pracę przy realizacji projektów unijnych. Bezpośrednią przyczyną konieczności wprowadzenia 

zmian stał się projekt pn. „Działaj dla klimatu”, który od stycznia 2022 r. będzie realizowany przez wszystkie 

gminne szkoły we współpracy z Gminą Brwinów. Podkreśliła, że dotychczas w regulaminie nie było żadnego 

sformułowania, które pozwalałoby na przyznawanie dodatku za takie zadania, stąd projekt uchwały. 

Szczegółowo omówiła wprowadzane zmiany. Następnie w imieniu Pani Wójt przedstawiła autopoprawkę 

polegającą na wykreśleniu w § 3 uchwały wyrażenia „a także przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego” oraz w § 5 regulaminu w tabeli pkt. 2.3 kierownik świetlicy szkolnej zmianie kwoty z 500 na 

kwotę 600.  

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

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

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

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

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

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice z autopoprawką.  

Za                        -    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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska 

BRAK GŁOSU (1) Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/401/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/205/2019 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów pn. 

„Stypendium Wójta Gminy Michałowice”, wspierających wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne 

uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice. 

Pani Ewa Wierzgała poinformowała, że projekt uchwały wprowadzający zmiany do uchwały w sprawie 

Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, powstał na skutek 

doświadczeń członków Komisji stypendialnej. Często wnioski, które wpływają pod obrady Komisji w edycji 

październikowej, dotyczą absolwentów szkół ponadpodstawowych. Najczęściej uczniowie szkół 

ponadpodstawowych startują w olimpiadach i konkursach pod koniec trwania nauki w liceum, i wtedy 

najczęściej osiągają sukcesy. W momencie składania przez nich wniosku już nie są uczniami szkoły. W związku 

z tym nasuwa się wątpliwość, czy spełniają wymogi przyjętego przez Radę regulaminu. W związku z 

powyższym proponowane w uchwale zmiany doprecyzowują status osób uprawnionych do otrzymania 
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stypendium oraz wskazują wprost, że stypendium dotyczy osiągnięć uzyskanych w czasie nauki w szkole 

ponadpodstawowej. 

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 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 

zmieniająca uchwałę Nr XV/205/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice”, wspierających wybitne 

osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy 

Michałowice. 

Za                        -    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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/402/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.7 

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

Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok”. 

Pan Roman Żuchowski poinformował, że roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego należy do katalogu obowiązkowych   

uchwał. W procedurze konstruowania programu obowiązkowe są konsultacje z organizacjami pozarządowymi. 

W 2021 r. w wyniku konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski, stąd też program ma taki sam kształt jak w roku 

bieżącym. Następnie w imieniu Pani Wójt przedstawił autopoprawkę w formie pisemnej, która stanowi 

załącznik do protokołu.  

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

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

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

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

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

uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” z autopoprawką. 

Za                        -    15 

Przeciw              -     0 

Wstrzymało się -    0 

Brak głosu          -    0 

Nieobecni           -    0 

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

Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/403/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.8 

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

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024”. 

Pan Paweł Sieńkowski poinformował, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, do zadań własnych gminy należy tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

opracowanie i realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. W związku z utratą ważności obowiązywania „Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020” zaistniała konieczność 

przyjęcia nowego Programu. Program na lata 2021-2024 ma charakter długofalowy i jest kontynuacją zadań 

podjętych w latach poprzednich.  

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 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 „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie na lata 2021-2024”. 

Za                        -    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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/404/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.9 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026”. 

Pan Paweł Sieńkowski poinformował, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o 

charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Przedkładany dokument stanowi realizacje obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz przekonania, iż jest 

to ważny dokument dla prowadzonej polityki społecznej. Przedłożony projekt uchwały będzie stanowił 

podstawę do podejmowania działań nakierowanych na wspieranie i zapobiegnie powstawaniu nowych 

obszarów problemowych. 

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

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

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że opinia komisji była 

pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026”. 

Za                        -    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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/405/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.10 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Dębowa” na terenie obrębu 

ewidencyjnego Granica. 

Pan Jarosław Sobol poinformował, że projekt uchwały dotyczy obszaru pomiędzy ulicami: Dębową i Reja w 

Granicy. Sporządzony jest w związku z wnioskiem właściciela dwóch nieruchomości położonych przy tych 

ulicach. W związku z podziałem, który nastąpił decyzją Wójta Gminy Michałowice w 2006 r. obydwie działki, 

które obecnie posiadają powierzchnię ponad 500m², straciły prawo do zabudowy i innych działań 

budowlanych. Dodał, że projekt uchwały o przystąpieniu będzie wykonywany w zgodzie z ustaleniami 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Pan Jarosław Hirny-Budka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej poinformował, że 

opinia komisji była pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos.  

Pani Joanna Kowalczyk poinformowała, że będzie głosowała „przeciw” tej uchwale, ponieważ uważa, że nie 

ma podstaw, aby przystępować do zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Przypomniała, że w 2006 r. 

rodzeństwo, będące właścicielami działki o powierzchni 1.000 m² wystąpiło o jej podział na dwie po 500 m². 

Podział ten został wykonany przez gminę z podwójnym naruszeniem prawa. Po pierwsze obwiązywał plan 

zagospodarowania przestrzennego i podział nastąpił niezgodnie z tym planem i dlatego działki po podziale 

straciły prawo do zabudowy. Po drugie podział powstał w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami z 

powołaniem się na art. 95 ust. 7, a naruszenie polega na tym, że sytuacja tych działek nie spełnia żadnego z 

ośmiu punktów tej ustawy. Błąd i naruszenie prawa wychwyciło Starostwo, które wskazało, że działki utraciły 

prawo zabudowy. Przypomniała, że jedna działka jest pusta, a na drugiej jest dom. Jeżeli w efekcie 

niezgodnego z prawem działania gminy, powstałaby sytuacja w której właściciel niezabudowanej działki, 

zwróciłby się do gminy i powiedział, że na podstawie podziałowej decyzji urzędu w dobrej wierze przyjął 

działkę jako rozliczenie ze swoim rodzeństwem, a okazuje się, że działka jest bezwartościowa, to radna w 

takiej sytuacji zrozumiałaby sens zmiany planu, celem naprawnienia krzywdy. Wytłumaczyła, że właściciel 

działki niezabudowanej umarł i działka powróciła do pierwszej osoby. W tym momencie działka jest we 

władaniu jednej osoby. Podkreśliła, że zważając na całą sytuację uważa, że nie ma żadnej podstawy, aby w tym 

momencie przystępować do zmiany planu. Zwróciła uwagę również na fakt, że dopuszczenie zabudowy na tej 

działce, która jest wąską działką sąsiadującą z takimi sami działkami, będzie znacznym dyskomfortem dla 

sąsiadów.      
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Dębowa” na terenie obrębu 

ewidencyjnego Granica. 

Za                        -    10 

Przeciw              -      2 

Wstrzymało się -     2 

Brak głosu          -     1 

Nieobecni           -     0 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Edward Kozłowski, 

Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

PRZECIW (2) Joanna Chilarska, Joanna Kowalczyk  

WSZTRZYMAŁO SIĘ (2) Magdalena Bronisz, Adriana Król-Popiel  

BRAK GŁOSU (1) Agnieszka Paradowska 

Uchwała Nr XXXVII/406/2021 stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. pkt 3.11 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i 

nadania jej statutu. 

Pani Katarzyna Stygińska poinformowała, że zmiany w statucie spowodowane są zmianą ustawy o 

Samorządzie Gminnym i artykułu dotyczącego Młodzieżowych Rad Gminy. W statucie proponowane są zmiany 

dotyczące: opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy, sprecyzowano sposób zwoływania sesji do czasu wyboru 

opiekuna, określono zasady zwrotu poniesionych kosztów za dojazd na sesje Młodzieżowej Rady lub inne 

wydarzenia związane z działalnością radnego, jak również zasady delegowania radnego na zorganizowane 

wydarzenia. Dodała, że wprowadzono, jako zał. nr 2 do statutu, wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu. 

Wprowadzono również zmiany dotyczące ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy, gdzie 

sprecyzowano sposób ogłaszania wyborów. 

Pan Marek Biskot przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 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 

zmieniająca uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu. 

Za                        -    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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/407/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.12 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy 

Michałowice (Reguły). 

Pani Renata Suliga poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy, która jest położona w 

Regułach i na odcinku od Powstańców Warszawy do ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki WKD. Z wnioskiem o 

nadanie nazwy „Żeglugi Powietrznej” zwrócili się mieszkańcy Reguł. Sołtys Reguł wyraził pozytywną opinię.   

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 nazwy ulicy na terenie gminy Michałowice. 

Za                        -    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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/408/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.13 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy 

Michałowice (Opacz Mała).  

Pani Renata Suliga poinformowała, że działka ewid. nr 898/12 stanowi własność prywatną. Właściciel zwrócił 

się z wnioskiem o nadanie jej nazwy, bez podania propozycji. Do sołtysa Sołectwa Opacz Mała zostało 

wystosowane pismo z propozycją nazwy ul. Figowa, która została zaopiniowana negatywnie. Sołtys 

zaproponowała nazwy: „Piękna”, „Złota” i „Miła”. Po konsultacji z właścicielem drogi została wybrana nazwa 

„Piękna”. 

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 nazwy ulicy na terenie gminy Michałowice.  

Za                        -    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, Katarzyna Parzyńska, 

Maciej Polarczyk, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska 

Uchwała Nr XXXVII/409/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 4 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 



 

12 

 

Pani Wójt poinformowała, że przedkładana jest informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2020/2021, który był rokiem bardzo trudnym dla całej kadry nauczycielskiej, dyrektorskiej i administracyjnej. 

Nauczanie odbywało się w trybie zdalnym, cała sytuacja miała odwzorowanie w budżecie gminy i w zmianach 

które omawiane były między innymi podczas dzisiejszej sesji. Podziękowała dyrektorom placówek, za 

udostepnienie komputerów uczniom i nauczycielom. Podkreśliła, że gmina pozyskała środki z programów 

rządowych, między innymi z programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na zakup komputerów. 

Poinformowała, że w informacji jest przedstawiona sytuacja makro gminy oraz sytuacja w poszczególnych 

szkołach i przedszkolach. Zauważyła, że gmina, tak jak przez ostatnie lata, miała bardzo dobre wyniki 

egzaminów uczniów klas ósmych. Dzieci są zdolne i chętnie się uczą, co również ma odzwierciedlenie w 

stypendiach przyznawanych przez Gminę. 

Ad. pkt 5 

Informacje i komunikaty Wójta Gminy.  

Pani Wójt poinformowała o liście z podziękowaniami z Komendy Powiatowej Policji za współpracę z Gminą 

Michałowice. Podkreśliła, że bardzo się cieszy, że współpraca została doceniona, a jest ona też efektem 

środków jakie przyznaje Rada Gminy na pomoc w realizacji działań policji.  

Następnie poinformowała o drugim piśmie, które wpłynęło z Ministerstwa Sportu i Turystyki z informacją, że 

gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie do 2.876.800,00 zł. na zakwalifikowane zadania o które wnosiła. 

Poinformowała, że w 2022 r. gminie zostanie przekazana kwota w wysokości nie większej niż 1.000.000,00 zł, 

a w 2023 r. nie większa niż 1.876.800,00 zł. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację zadań 

inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury sportowej oraz z zadaniami jakie gmina już prowadzi np. 

trwającą rozbudową sali gimnastycznie przy szkole w Michałowicach.  

Ad. pkt 6 

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

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

Zapytanie radnej Anny Kamińskiej dot. zlecenia renowacji drewnianych słupów znajdujących się przy wejściu 

do świetlicy w Opaczy-Kolonii. 

Interpelacja radnego Macieja Polarczyka w sprawie zakupu defibrylatorów i rozmieszenia ich w szkołach oraz 

w budynku Urzędu Gminy.   

Skarga Prokuratury Okręgowej w Warszawie na Uchwałę XV/205/2019 w sprawie Regulaminu przyznawania 

stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice”. Pismo zostało przekazane.  

Ad. pkt 7 

Sprawy wniesione.  

Pani Elżbieta Biczyk zapytała, czy gmina zapewniła wsparcie prawnika dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nowej Wsi w czynnościach związanych ze zgłoszeniem reklamacji na wady samochodu strażackiego.  

Pani Wójt poinformowała, że radna jakiś czas temu otrzymała już odpowiedzieć na to pytanie, w której było 

określone, że pomoc prawna jest udzielana straży pożarnej. 

Pani Elżbieta Biczyk wytłumaczyła, że pytała o aktualny stan rzeczy. 

Pani Wójt wyjaśniła, że aktualny stan rzeczy jest taki, że jeśli pomoc prawnicza jest potrzebna, to jest 

udzielana.  

Pani Anna Kamińska odnosząc się do skargi prokuratury zwróciła się do pani mecenas pytając czy prokuratura 

„sama z siebie” zaskarża uchwały, czy musi być jakiś impuls obywatela lub stowarzyszenia.  

Pani Joanna Domańska wyjaśniła, że nie posiada wiedzy, na jakiej podstawie prokuratura rozpoczęła to 

działanie. Dodała, że prokuratury badają pewne rodzajowo sprawy i występują do gmin z zapytaniami czy w 
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danej sprawie była podjęta uchwała, jeśli otrzymują odpowiedź twierdzącą, proszą o nadesłanie uchwały lub 

zadają pytania dotyczące konkretnej uchwały, co jest impulsem do zainteresowania.  

Pan Edward Kozłowski zapytał, jak wygląda realizacja inwestycji oświetlenia w ul. Parkowej.  

Pan Przemysław Walczuk poinformował, że okablowanie i fundamenty pod słupy są już wykonane, natomiast 

montaż słupów i opraw odbędzie się między 3 a 17 grudnia br. ze względu na ograniczoną dostępność 

materiałów. 

Pan Edward Kozłowski zapytał, czy inwestycja zostanie ukończona do końca roku.  

Pan Przemysław Walczuk odpowiedział, że są problemy z dostępem do materiałów, więc może się okazać, że 

wymagana ilość dla całego zamówienia nie zostanie dostarczona i jeśli będzie taka sytuacja, to część opraw 

może być montowana dopiero po nowym roku i w takim wypadku zadanie zostanie przeniesione do środków 

niewygasających.  

Pani Joanna Kowalczyk zapytała o pojemniki na odzież, które znajdują się w różnych częściach gminy. Są to 

pojemniki w kolorze écru i oznaczone naklejkami Czerwonego Krzyża. Zapytała, czy pojemniki zostały  

ustawione w porozumieniu z gminą, czy ich lokalizacja też była uzgodniona. 

Pani Wojciech Grzeniewski poinformował, że kilka lat temu fundacja, która działa we współpracy z Polskim 

Czerwonym Krzyżem, zwróciła się do gminy z prośbą o ustawienie pojemników na terenie gminy. Dodał, że 

gmina w kilku lokalizacjach wyraziła zgodę na ustawienie pojemników. Poinformował, że jeśli dobrze pamięta   

było to pięć lub sześć lokalizacji. Od tamtej pory, gmina ma kontakt do osoby odpowiedzialnej za obsługę 

pojemników i w sytuacji kiedy pojemnik jest przepełniony, lub pojawiają się wokół niego odpady, od razu jest 

to zgłaszane i niezwłocznie usuwane.    

Pani Joanna Kowalczyk stwierdziła, że zna przynajmniej dwie lokalizacje, które należy zweryfikować. Drugą 

kwestią jest sprawa estetyki pojemników, które są zardzewiałe i krzywo ustawione. Przykładem jest pojemnik 

ustawiony pod kościołem, znajdujący się na wjeździe do Komorowa od Al. Kasztanowej, lub pojemnik koło 

sklepu Tefra. Dodała, że ma wrażanie, że firma nadużywa umowy na pięć lokalizacji pojemników, skoro tylko 

w Komorowie są trzy pojemniki. Poprosiła o weryfikację tego zagadnienia. Zapytała, czy zbiórka odzieży nie 

mogłaby się odbywać w sposób bardziej estetyczny. Zauważyła, że odzież też można odwieść do PSZOK-u.  

Pan Wojciech Grzeniewski zwrócił uwagę na fakt, że lokalizacje o których mówił w poprzedniej wypowiedzi 

dotyczyły terenów gminnych. Natomiast część lokalizacji, które wymieniła radna Joanna Kowalczyk, dotyczy 

terenów prywatnych. Podkreślił również, że odzież przekazywana jest osobom potrzebującym, lub w jakimś 

stopniu zaspakaja potrzeby Czerwonego Krzyża, natomiast w dużym stopniu jest to po prostu biznes. 

Zaznaczył, że dla części mieszkańców oddawanie odzieży do pojemników jest pozbyciem się problemu, bo są  

to po prostu odpady. Poinformował, że oczywiście cała sprawa zostanie sprawdzona. 

Pani Joanna Kowalczyk zapytała, czy osoby prywatne, które wyrażają zgodę na lokalizację, czy wyrażają ją 

nieodpłatnie, i czy te osoby mogą gromadzić takie odpady na swojej działce. Zaważyła, że ostatnio pojawiły się 

artykuły prasowe mówiące o tym, że kiedyś odzież z pojemników zabierał Polski Czerwony Krzyż, natomiast 

obecnie zbierają to osoby prywatne, które tylko naklejają oznaczenie Czerwonego Krzyża i jakaś niewielka 

cześć tam trafia, a reszta jest prywatnym biznesem.  

Pan Wojciech Grzeniewski poinformował, że Urząd przyjrzy się temu tematowi.  

Pani Beata Rycerska zaprosiła wszystkich na kolejną sesję, która odbędzie się 16 grudnia 2021 r. o godz.14.00.  

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

sesji Rady Gminy Michałowice. 

Protokołowała: 

 

Anna Bednarek 


