
 

Stanowisko Nr 2/2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 18 lutego 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2015 r. 

 

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

z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) – Rada Gminy: 

 

1. Przyjmuje sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r. 

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. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Michałowice 

Elżbieta Biczyk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr  1………….. 

do Stanowiska Rady Nr 2g 

z dnia 18 lutego 2016 r. vii 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW ZA 

2015 ROK 
 
Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Michałowice Planem Pracy Komisji Budżetu i 

Finansów na 2015 rok komisja w ramach powierzonych  zadań zajmowała się: 

 

1. Opiniowaniem  projektów uchwał dotyczących m.in.: 

– zmian Budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok, 

– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020, 

– wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowice środków stanowiących fundusz 

sołecki, 

– zawarcia Porozumień w sprawie powierzenia zadań publicznych  gminie Raszyn, 

zawarcie porozumienia partnerskiego między Gminą Michałowice a Miastem Piastów, 

Pruszków i Powiatem Pruszkowskim w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany 

Systemów Dróg Rowerowych” w ramach ZIT w WOF, udzielenia pomocy rzeczowej i 

finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu, 

– wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne Gminy Michałowice, 

– wyrażenie zgody na nabycie i  nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice 

nieruchomości gruntowych, 

– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020, 

– uchwalenia Budżetu Gminy Michałowice na 2016 rok, 

– zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków, 

– określania wysokości stawek podatku od nieruchomości, środków transportu, podatku 

rolnego, 

– przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn- Raszyn, 

– zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 

– w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych 

przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina 

Michałowice, 

– uchwalenia „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, „Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii”. 

– Przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”. 

2. Komisja opiniowała  sprawozdania  m.in.: 
-  z rocznego wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok, 

-  sprawozdań finansowych Gminy Michałowice za 2014 rok, 

-  informacji o stanie mienia komunalnego, 

-  z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok, 

-  z  realizacji planu finansowego  samorządowych jednostek kultury, 

-  ze współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi. 

 

 
 

 



Załącznik Nr  2 k………. 

do Stanowiska Rady Nr 2 

z dnia 18 lutego 2016 r. .. 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I PRZESTRZENNEJ ZA 2015 ROK 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w 2015 roku zgodnie z regulaminem 

Komisji zajmowała się zagadnieniami zawartymi w Planie Pracy zatwierdzonym przez Radę 

Gminy Michałowice. 

Komisja odbyła 6 posiedzeń oraz 1 Komisję Objazdową. 

Podczas prac komisji przedstawiono informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy 

Michałowice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanie mienia 

komunalnego, raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Michałowice. 

Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące: 

 zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015, 

 zmian w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej , 

 uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice, 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-

2020, 

 uchwalenia aktualizacji programu ochrony środowiska, 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 przystąpienia do sporządzenia zmian Studium Uwarunkowań i kierunków    

zagospodarowania Gminy Michałowice, 

 udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej powiatowi Pruszkowskiemu, 

 zawarcia porozumień międzygminnych i partnerskich z gminami (Pruszków, Raszyn, 

Piastów), 

 wyrażenia zgody na nabycie, zbycie i dzierżawę gruntów na terenie Gminy 

Michałowice, 

 określenia stawek podatków na rok 2016 (nieruchomości, rolnego, leśnego i środków 

transportowych) oraz wzorów ich deklaracji; taryf za zbiorową dostawę wody i odbiór 

ścieków, 

 przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Utrata”, 

 nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice. 

 

Komisja pracowała w 100% składzie. Członkowie komisji podczas posiedzeń dokonywali na 

podstawie terminowo dostarczonych materiałów oceny projektów uchwał, sprawozdań i 

informacji. Wydawali swoje opinie, dyskutowali oraz analizowali przedłożone dokumenty. 

Podczas Komisji Objazdowej omawiano problemy infrastruktury poszczególnych 

miejscowości.  

 

Dziękuję wszystkim członkom komisji za zaangażowanie i wkład pracy. Dziękuję radnym za 

obecność w komisji objazdowej. Dziękuję Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za pomoc 

w pracach komisji. Dziękuję jednostkom pomocniczym i mieszkańcom.  

 

 
 

 

 



Załącznik Nr  3…………. 

do  Stanowiska Rady Nr 2 

z dnia 18 lutego 2016 r. ... 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA  

2015 ROK 

Komisja Spraw Społecznych w 2015 roku zgodnie z regulaminem Komisji zajmowała się 

zagadnieniami zawartymi z 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwalenia WPF na lata 

2016-2020. 

 

Projekty uchwał dotyczyły między innymi: 

 Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowice środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

 Zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących 

zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach, 

 Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Michałowice na rok 2016, 

 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2016, 

 Uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2016, 

 Wyrażania opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji. 

 

Ponadto Komisja przyjęła między innymi sprawozdanie z: 

 Rocznego wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2014, 

 Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014, 

 Realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny za rok 

2014, 

 Realizacji programu współpracy z organami pozarządowymi, 

 Działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej 

„Zdrowie” oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RESMED, 

 Działalności Komendanta Policji w Regułach oraz informacja o stanie porządku i 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr  4………… 

do Stanowiska Rady Nr 2 

z dnia 18 lutego 2016 r. .. 
 

 

SPRAWOZDANIE  Z  PRACY KOMISJI  REWIZYJNEJ 

ZA 2015 ROK 

 

 
Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy  Michałowice Planem Pracy  Komisji Rewizyjnej na 

2015 rok komisja zajmowała się następującymi sprawami: 

 

- analizą 4 skarg skierowanych przez Radę Gminy do komisji  i wydaniem   

  opinii  dotyczących tych skarg 

 

- po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 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. 

 

Ponad to komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie: 

 

- realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy 

   Raszyńskiej” 

- wykorzystania przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w  

   Michałowicach dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu Gminy   

   Michałowice na  2014 rok. 

 
 

 

 


