
                                                                                                                                      
Stanowisko Nr 4/2018 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia  4 października 2018 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2018 r.  
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) -  Rada Gminy: 
 
1. Przyjmuje sprawozdania z działalności Komisji za 2018 rok: 

1) Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 
2) Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik 

Nr 2 
3) Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 
4) Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 

 
2. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 
do Stanowiska Rady Nr 4/2018   
z dnia 4 października 2018 r.  

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU I 
FINANSÓW ZA 2018 ROK 

 
 
 

 
Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Michałowice Planem Pracy Komisji Budżetu i 
Finansów na 2018 rok komisja w ramach powierzonych  zadań zajmowała się: 
 

1. Opiniowaniem  projektów uchwał dotyczących m.in.: 
 

– zmian Budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok, 
– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022. 

 
– w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Michałowice. 

 
– w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice 

w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, 
polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe 
(proekologiczne). 

– w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Michałowice w roku 2018. 

– w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice. 

– w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 
budżetu Gminy Michałowice instrumentem płatniczym. 

– w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 
czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice. 

– w sprawie przystąpienia do „Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska 
Karta Seniora” – edycja Gminy Michałowice. 

– w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice”. 
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice 

i Gminą Miasto Pruszków oraz firmą Nextbike Polska S. A. dotyczącego współpracy w 
zakresie integracji systemów Rower Gminny oraz Pruszkowski Rower Miejski. 

– w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny. 



– w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowic 

– w sprawie: udzielenia pomocy  finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu 
– zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 

2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Michałowice w latach 2014 -2018.   

– wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne Gminy Michałowice, 

– wyrażenie zgody na nabycie i  nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice 
nieruchomości gruntowych, 

 
 
 
 
Komisja opiniowała  sprawozdania  m.in. 
 
 -  z  pracy komisji za 2017 rok, 
      - z rocznego wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok, 

– sprawozdań finansowych Gminy Michałowice za 2017 rok, 
      -     informacji o stanie mienia komunalnego, 

– z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok, 
– ze współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 
do Stanowiska Rady Nr 4/2018  
z dnia 4 października 2018 r.  

 
 
 
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I PRZESTRZENNEJ ZA 2018 ROK 
Komisja zajmowała się zagadnieniami zwartymi w Planie Pracy zatwierdzonym przez Radę 
Gminy Michałowice.  
Komisją przyjęła sprawozdanie pracy komisji za rok 2017, oraz przyjęła Plan Pracy na rok 
2018. 
Komisja opiniowała projekty Uchwał dotyczące: 
- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
- zmian w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
- uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2018 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu 
- Wieloletniego Programu Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w 
latach 2014-2018 
- przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Michałowice do organu regulującego 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Michałowice w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś 
- upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza 
Straż Pożarna Nowa Wieś, z Warszawską Koleją Dojazdową 
- wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego należącego do Gminy Michałowice 
- wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości w 
Gminie Michałowice 
- wyrażania zgody na dzierżawę lokalu przy Raszyńskiej 34 w Michałowicach  
- wyrażenia zgody na użyczenie lokalu w budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie 
- nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice 
 
- wyrażania zgody na zbycie w drodze darowizny  nieruchomości położonych w Gminie 
Michałowice stanowiących mienie Gminy Michałowice 
- wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy 
Michałowice 
- wyrażanie zgody na ustanowienia służebności przejścia i przejazdu  
 
 
Dziękuję wszystkim członkom Komisji oraz Radnym uczestniczącym w posiedzeniach 
Komisji. 
Dziękuję Radnym, Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w pracach Komisji. 
Dziękuję jednostkom pomocniczym i mieszkańcom. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Stanowiska Rady Nr 4/2018   
z dnia 4 października 2018 r. 

 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 
2018 ROK 

 
Komisja Spraw Społecznych zgodnie z regulaminem Komisji zajmowała się zagadnieniami 
zawartymi  w Planie Pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy Michałowice. 
Komisja opiniowała projekty uchwał w zakresie pomocy społecznej, oświaty i wychowania, 
ochrony zdrowia, kultury i sportu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, budżetu gminy, zmian 
w budżecie oraz uchwalenia WPF na lata 2018 – 2022 i zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 
Projekty uchwał zaopiniowane przez Komisję dotyczyły między innymi: 
- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018, 
- określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  z  budżetu Gminy Michałowice w ramach     
   prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej  
   zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, 
- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach   
   i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  
   Michałowice, 
- przystąpienia do „Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” –  
   Edycja Gminy Michałowice, 
- przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice”, 
- wyrażenia opinii w innych sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji. 
 
Ponadto Komisja przyjęła sprawozdania między innymi z: 
- rocznego wykonania Budżetu Gminy Michałowice za rok 2017, 
- działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok, 
- realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodzina za rok 2017, 
- realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz  
   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok, 
- wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych  stopniach  awansu  
   zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2017 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 4 
do Stanowiska Rady Nr 4/2018   
z dnia 4 października  2018 r.  

 
 
 
 

SPRAWOZDANIE  Z  PRACY KOMISJI  REWIZYJNEJ 
do 30 września 2018 r. 

 
 
Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy  Michałowice Planem Pracy  Komisji 
Rewizyjnej na 2018 rok komisja zajmowała się następującymi sprawami: 
 
- analizą  6 skarg skierowanych przez Radę Gminy   i wydaniem   
  opinii  dotyczących tych skarg. 
 
- po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok  
  wraz z opinią  RIO, informacji o stanie mienia i sprawozdania finansowego  
  oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów w tej sprawie  
  sformułowała i uzgodniła opinię oraz wniosek absolutoryjny 
 
 - wydała opinię w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice 
 
 
 
 
 
                                                                  
 


