
Stanowisko Nr 1/2020 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2019r.  

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) -  Rada Gminy: 

 

1. Przyjmuje sprawozdania z działalności Komisji za 2019 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 

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 

 

2. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 1 

do Stanowiska Rady Nr 1/2020 

z dnia 26 maja 2020 r.  

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU I 
FINANSÓW ZA 2019 ROK 

 
 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Michałowice Planem Pracy Komisji Budżetu i 

Finansów na 2019 rok komisja w ramach powierzonych zadań zajmowała się: 

  

1. Opiniowaniem projektów uchwał dotyczących m.in.:  

– zmian Budżetu na 2019 rok,  

– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2022 

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice  

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

- przyjęcia „Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi” 

- zmian w statucie Gminy Michałowice 

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice  
- 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 jest  przyznawane 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2019 
- przyjęcia Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 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 zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 

 -w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice. 

-przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi 

środkami 

- zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych 

- przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Michałowice 

- przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Michałowice 

- wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowych, wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości, oddanie nieruchomości w najem, 

ustanowienia służebność przesyłu.  

- zawarcia porozumień  międzygminnych  w sprawie powierzenia innym jednostkom  zadania 

publicznego 



 

Komisja opiniowała sprawozdania m.in.  

- z rocznego wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2018 rok,  

– sprawozdania  finansowe  Gminy Michałowice za 2018 rok.  

 

                                                                                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Stanowiska Rady Nr 1/2020  

z dnia 26 maja 2020 r.  

 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I PRZESTRZENNEJ ZA 2019 ROK 

 

Komisja zajmowała się zagadnieniami zwartymi w Planie Pracy zatwierdzonym przez Radę 

Gminy Michałowice. Komisja przyjęła sprawozdanie pracy komisji za rok 2018 oraz przyjęła 

plan pracy na rok 2019. 

 

Komisja opiniowała projekty Uchwał dotyczące: 

 

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, 

- zmian w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

- Uchwały Budżetowej na rok 2020, 

- udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, 

- uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Aleja 

Starych Lip w Komorowie, 

- przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy 

ul. Kuchy w Regułach 

- Wieloletniego Programu Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w 

latach 2019-2023, 

- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice, 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michałowice w obrębach geodezyjnych Reguły i Komorów-Wieś, 

- przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022”, 

- upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umów dzierżawy, wyrażenia zgód na zbycie lokali, 

zgód na użyczenie, 

- przystąpienia do sporządzania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania 

Obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą 

być wykonane, 

- uchwalenia gminnych standardów urbanistycznych, 

- nadania nazw ulicom na terenie Gminy, 

- wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przejścia i przejazdu, 

- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Michałowice oraz wydzierżawiania, najmu i użyczania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości, 

- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego. 

 

Dziękuję wszystkim członkom Komisji oraz Radnym uczestniczącym w posiedzeniach 

Komisji, Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w pracach Komisji. Dziękuję 

jednostkom pomocniczym i mieszkańcom. 

                                                                    
 

 



Załącznik Nr 3 

do Stanowiska Rady Nr 1/2020   

z dnia 26 maja 2020 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 

2019 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 2019 – 2022 i zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

Projekty uchwał zaopiniowane przez Komisję dotyczyły między innymi: 

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, 

- przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wieloletnich Rodzina 3+ na lata 2019-2022”, 

- przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”, 

- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach   

   i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  

   Michałowice, 

- zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, 

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Michałowice, 

- zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 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 2018, 

- działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok, 

- realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodzina za rok 2018, 

- realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz  

   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok, 

- wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych  stopniach  awansu  

   zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2018 roku. 

 



                                                                          
Załącznik Nr 4 

do Stanowiska Rady Nr 1/2020   

z dnia 26 maja 2020 r.  

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  

od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r. 

 
Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Michałowice Planem Pracy Komisji Rewizyjnej 

komisja zajmowała się następującymi sprawami: 

- wydaniem opinii w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice 

- wyjaśnieniem protestu wyborczego dotyczącego wyborów członków rady sołeckiej w 

Pęcicach Małych  

- po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 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 dla Wójta Gminy Michałowice. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 

do Stanowiska Rady Nr 1/2020  

z dnia 26 maja 2020 r.  

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I 

PETYCJI  ZA  2019 ROK. 
 

 

Zgodnie z przyjętym przez Radę  Gminy Michałowice Planem Prac Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji  na 2019rok, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2019r. zebrała się 7 razy na 

posiedzeniach. 

Do komisji wpłynęło 7 skarg i 4 petycje. Nie złożono żadnych wniosków.  

W 2019r. Komicja rozpatrzyła i wydała opinie w 6 skargach i 3 petycjach. 
 


