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Protokół Nr XXXVIII 
z obrad XXXVIII  sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 8 maja 2014 roku w 
siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych. 
 
Ad. pkt.1 
Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, 
że na sali obecnych jest 10 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 
Pan Wójt  zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące uchwały: zmieniająca 
Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-
2020, dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr 
XXXIV/305/2013, upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Michałowice”. 
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku 
obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020. 
Za przyjęciem – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Wniosek został przyjęty. 
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku 
obrad o projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 
2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013. 
Za przyjęciem – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Wniosek został przyjęty. 
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku 
obrad o projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Michałowice”. 
Za przyjęciem – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Wniosek został przyjęty. 
 
Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 
1.Sprawy porządkowe. 
2.Przyjęcie protokołu z XXXV, XXXVI, XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice. 
3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdań za rok 2013, 
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2) udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2013, 
3) wyrażenia opinii dotyczącej  przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki 

Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, 
4) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy 
Michałowice, 

5) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do 
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

6) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 
2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice, 

7) wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich, 
8) zmiany uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w 

sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w Gminie Michałowice, stanowiącej 
działki ewidencyjne nr 631/31, 631/32, 

9) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10, 

10) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, stanowiącej działkę nr ewid. 772, 

11) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 
74/2, 

12) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice, 

13) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice, 
14) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 
2014-2020, 

15) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr 
XXXIV/305/2013, 

16) upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Michałowice”, 

17) rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Mordzewskiego na działania Wójta Gminy Michałowice. 
4. Informacje Wójta Gminy.  
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Sprawy wniesione. 
Za przyjęciem – 10 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się- 0 
Porządek obrad XXXVIII sesji został przyjęty. 
 
Ad. pkt.2 
Wiceprzewodniczący rady pan Paweł Zacny  poinformował, że projekty protokołów z 
XXXV, XXXVI, XXXVII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do 
wglądu w Biurze Rady. Zapytał o uwagi do treści. Brak uwag. 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołów z XXXV, XXXVI, XXXVII sesji 
Rady Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem – 10 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się- 0 
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Rada Gminy Michałowice przyjęła protokoły z XXXV, XXXVI, XXXVII sesji. 
 
Ad. pkt.3.1 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 
rok 2013. 
Pan Zacny poinformował, że Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie za rok 
2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2013. 
Przystąpiono do omawiania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 
2013. 
Pan Wójt  poprosił o omówienie projektu Panią Skarbnik. 
Pani Jankowska poinformowała, że dochody budżetu gminy za rok 2013 zostały 
zrealizowane w 99% planu rocznego, dochody majątkowe w 98% planu rocznego. 
Szczegółowa informacja z realizacji dochodów została dołączona do sprawozdania rocznego. 
Wydatki budżetowe zostały wykonane w 91% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zostały 
wykonane w 90% rocznej kwoty planu, wydatki majątkowe zostały wykonane w 94, 44%  
planowanych wydatków na inwestycje. W wyniku zamknięcia roku budżetowego, budżet 
gminy zamknął się nadwyżką budżetową. Zrealizowane dochody przewyższały wykonane 
wydatki. Nadwyżka budżetowa wyniosła 1 568 968,64   przy planowanym deficycie w 
kwocie 6 018 919, 54 zł. Przychody budżetu gminy zostały zrealizowane w 100%, rozchody 
zostały wykonane w 96% i dotyczyły wyłącznie spłaty kredytów i pożyczek. Szczegółowe 
informacje zostały załączone do sprawozdania z wykonania budżetu rocznego. 
Pan Zacny odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Wa/165/2014 z dnia 24 
kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok. Opinia 
RIO była pozytywna. Projekt uchwały opiniowany był przez wszystkie komisje.  
Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, 2 głosy„wstrzymujące się”. 
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 
5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2013 
rok. 
Załącznik nr 1. 
Brak pytań. 
Załącznik nr 2.  
Brak pytań. 
Załącznik nr 3.  
Brak pytań. 
Informacja uzupełniająca do załącznika nr 3.  
Pani Biczyk  poprosiła o wyjaśnienie poniesionych kosztów związanych z utylizacją 
przeterminowanych leków. 
Pan Łuszczyński  wyjaśnił, że wynikają z umowy podpisanej z firmą, która co miesiąc 
odbiera przeterminowane leki ze zbiórki w aptekach. 
Pan Wójt  zaznaczył, że jest to rozliczenie za pierwszą połowę roku.  
Załącznik nr 4.  
Brak pytań. 
Załącznik nr 5.   
Pan Herner zapytał, kiedy zostanie zakończona przebudowa ul. Orzeszkowej w Regułach. 
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Pan Wójt  poinformował, że z uwagi na dalsze planowane przebudowy ul. Działkowej, 
przebudowa ul. Orzeszkowej nie została zakończona. 
Załącznik nr 6.  
Brak pytań. 
Załącznik nr 7.  
Brak pytań. 
Załącznik nr 8.  
Brak pytań. 
Załącznik nr 9.  
Brak pytań. 
Załącznik nr 10.  
Brak pytań. 
Załącznik nr 11.  
Brak pytań. 
Sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za 2013 rok.  
Pani Jankowska poinformowała, że sprawozdania finansowe obejmują bilans z wykonania 
budżetu gminy, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat 
jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych. Bilans 
wykonania budżetu gminy obejmuje realizację dochodów i wydatków oraz przychodów i 
rozchodów budżetu gminy. W bilansie przedstawiono aktywa i pasywa zamykające się na 
kwoty 17 736 743, 50 zł. W informacjach uzupełniających zaznaczono poszczególne pozycje. 
Pani Borzymowska zapytała o środki w wysokości 7 4544, 19 zł w bilansie z wykonania 
budżetu gminy. Zapytała, czy to są środki powiązane ze środkami wolnymi. 
Pani Skarbnik  wyjaśniła, że ta kwota mieści się w wolnych środkach wynikających z 
zamknięcia budżetu gminy za rok 2013. 
Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice.  
Brak pytań. 
Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Michałowice za rok 2013 w zakresie 
oświaty.  
Brak pytań. 
Roczne sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice za rok 2013.  
Brak pytań. 
Roczne sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice za rok 
2013.  
Brak pytań. 
Roczne sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Komorowie za rok 2013. 
Brak pytań. 
Pan Herner  wyraził opinię, że w załączniku inwestycyjnym nr 5 powinny zostać zawarte 
bardziej dokładne informacje. 
Pani Borzymowska  stwierdziła, że w pozycji 38 załącznika nr 5 „budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej w ul. Matejki w Komorowie” wykonanie zadania wynosi 66,37% przy 
jednoczesnej informacji zrealizowania zadania. Poprosiła o wyjaśnienie. 
Pan Pacyna  wyjaśnił, że podany procent jest to wykonanie finansowe, natomiast rzeczowo 
zostało wykonane w całości. 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
za rok 2013. 
Za przyjęciem    – 10 
Przeciw               -  0 
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Wstrzymało się   - 1 
Uchwała Nr XXXVIII / 332 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.2 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Michałowice absolutorium za rok 2013. 
Pan Zacny odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Wa/173/2014 z dnia 6 
maja 2014 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Michałowic z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 
2013. Opinia RIO była pozytywna. 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Michałowice absolutorium za rok 2013. 
Za przyjęciem    – 10 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 1 
Uchwała Nr XXXVIII / 333 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
Pan Wójt  podziękował za udzielone absolutorium. 
Wiceprzewodniczący rady pan Paweł Zacny zarządził 10 minut przerwy. 
 
Ad. pkt.3.3 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 
Michałowice w Michałowicach. 
Pan Wójt poinformował, że współpraca z obecnym dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy 
Michałowice układa się pomyślnie. 
Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej  przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 
Michałowice w Michałowicach. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 334 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.4 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 
ze zm.) 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pan Chruściak poprosił o informacje, czy podejmowana uchwała jest tylko kwestią 
formalną, czy ma rozwiązać konkretny problem. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to realizacja zalecenia po przeprowadzonej kontroli. 
Pan Chruściak  powiedział, że miał nadzieję na rzeczywiste zmiany. 
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Pan Strzelecki zapytał, czy osoba starająca się o prowadzenie grzebowisk będzie 
dysponowała własnym terenem, czy będzie go musiała zapewnić gmina.  
Pan Wójt wyjaśnił, że osoba starająca się o prowadzenie takiej działalności musi posiadać 
własny teren. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy 
Michałowice. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 335 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.5 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o zmiany do ustawy prawa energetycznego i powstanie nowych 
obowiązków w postaci przyznawania dodatku energetycznego. Wypłata dodatków 
energetycznych uzależniona jest od przyznania dodatków mieszkaniowych, które realizuje 
GOPS Gminy Michałowice. W związku z tym zasadne jest upoważnienie Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 
5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była 
pozytywna: „za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 336 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.6 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 
XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 
Pan Wójt  wyjaśnił, że w związku ze zmianami w ustawie Prawo energetyczne i 
wcześniejszym przekazaniem zadania do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, konieczne jest wpisanie tego zadania do statusu GOPS jako jednostce 
wykonawczej. 
Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była 
pozytywna: „za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 
XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    – 11 
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Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 337 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.7 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich. 
Pan Zacny  poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek dr Janusza Lewina odnośnie 
utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich, w sprawie którego Rada 
Gminy ma wyrazić opinię. Przesłano również prośbę o opinię Zarządu Osiedla Granica – 
opinia pozytywna. Zwracając się do dr Lewina poprosił o przedstawienie zasad 
funkcjonowania ośrodka. 
Pan Lewin wyjaśnił, że do prowadzonego przez niego ośrodka trafia coraz więcej zwierząt 
dziko żyjących, w związku z tym istnieje konieczność sformalizowania takiej działalności z 
uwagi na wymogi prawne. Nadanie statusu Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich ułatwi 
jego funkcjonowanie oraz kontakt z podobnymi ośrodkami. 
Pani Brzeska Kalczuk wyraziła swoje poparcie dla utworzenia ośrodka. 
Pani Borzymowska  również poparła stanowisko Pani Brzeskiej Kalczuk. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 338 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.8 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w Gminie Michałowice, 
stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31, 631/32. 
Pan Wójt wyjaśnił, że uzyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych informację o możliwości 
przekazania nieodpłatnego działek na rzecz Gminy Michałowice, jednak istnieje konieczność 
wskazanie charakteru cmentarza dodając słowo „komunalny”. 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 
5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w Gminie Michałowice, 
stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31, 631/32. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 339 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.9 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na 
własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. 
Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10. 
Pan Wójt  poinformował, że chodzi o działkę z „zawrotką” na końcu ulicy, będącą drogą 
dojazdową. 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 
5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 340 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.10 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na 
własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. 
Opacz-Kolonia, stanowiącej działkę nr ewid. 772. 
Pan Wójt  wyjaśnił, że właściciele działki zwrócili się z wnioskiem o przekazanie 
nieruchomości gruntowej dla Gminy Michałowice. 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 
5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. 
Opacz-Kolonia, stanowiącej działkę nr ewid. 772. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 341 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.11 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2. 
Pan Wójt  wyjaśnił, że właściciel zwrócił się z pomysłem wykupienia terenu przez Gminę 
Michałowice. 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 
5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
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Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 342 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.12 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-
Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.  
Pan Wójt przedstawił, że firma PGE Dystrybucja S.A. zwróciła się z wnioskiem o 
ustanowienie służebności przesyłu polegającej na lokalizacji słupa oraz energetycznej sieci 
kablowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes Okręgowego Zarządu 
Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców wyraził zgodę na powyższą inwestycję, 
jednak ze względu na to, że przedmiotowa działka stanowi mienie gminne, konieczne jest 
podjęcie takiej uchwały. 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 
5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-
Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.  
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 343 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.13 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
położonej na terenie Gminy Michałowice. 
Pan Wójt  poinformował, że właściciele działki wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy 
drodze stanowiącej wymienioną działkę ewidencyjną. Nazwa „Tymiankowa” została 
pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa Opaczy-Kolonii. 
Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była 
pozytywna: „za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była 
pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
położonej na terenie Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 344 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.14 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 
XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020 
Pan Wójt  wyjaśnił, że przedstawione w załączniku kwoty niezbędne są do rozstrzygnięcia 
aktualnie trwających przetargów na budowę kanalizacji i przebudowę ul. Konopnickiej. 
Pan Zacny poinformował, że projekt nie był opiniowany przez żadną komisję. 
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Pan Chruściak zadał pytanie, dlaczego mają być zdjęte fundusze z zadania modernizacji 
SUW Komorów. 
Pan Wójt powiedział, że rzeczowo zadanie modernizacji zostanie zrealizowane. Aktualnie 
brakuje środków na przebudowę ul. Konopnickiej. 
Pani Borzymowska zauważyła, że na przebudowę ul. Konopnickiej środki finansowe zostaną 
zwiększone o 80 000 zł. Zadała pytanie, skąd wiadomo, że będzie potrzebna taka kwota, 
skoro przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest już po otwarciu ofert i ta kwota jest konieczna do rozstrzygnięcia 
przetargu. 
Pani Borzymowska zadała pytanie, co dzieje się z przetargiem po otwarciu ofert, jeśli nie 
można go rozstrzygnąć ze względu na brak środków finansowych, czy został unieważniony. 
Pan Wójt poinformował, że czeka na rozstrzygnięcie. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 
XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 1 
Uchwała Nr XXXVIII / 345 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.15 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale 
Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2014. 
Pan Wójt wyjaśnił, że z pewnych inwestycji, w których nie potrzeba już funduszy, wolne 
środki zostaną przeniesione na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i ul. Filmowej w 
Granicy, w ul. Świętego Antoniego w Opaczy-Kolonii oraz w ul. Regulskiej i ul. 
Orzeszkowej w Regułach, a także na przebudowę ul. Konopnickiej w Komorowie. 
Inwestycje, z których zostaną zdjęte środki zostały omówione przy WPF. 
Pan Zacny poinformował, że projekt nie był opiniowany na żadnej komisji. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2014. 
Za przyjęciem    – 11 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 1 
Uchwała Nr XXXVIII / 346 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.16 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia 
wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w Gminie Michałowice”. 
Pan Wójt wyjaśnił, że uchwała upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia stanowi konieczny załącznik takiego wniosku. 
Pan Zacny poinformował, że projekt nie był opiniowany przez żadną komisję. 
Pani Borzymowska  zapytała, o jak dużych środkach jest mowa. 
Pan Wójt odpowiedział, że dopiero po zebraniu materiałów i przy składaniu wniosku będzie 
wiadomo, o jaką kwotę jest składana aplikacja.  
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia do 
złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
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Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Michałowice”. 
Za przyjęciem    – 12 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVIII / 347 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3.17 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 
Andrzeja Mordzewskiego na działania Wójta Gminy Michałowice. 
Pan Zacny przypomniał, że chodzi o skargę dotyczącą wycięcia 126 sztuk drzew na działce 
sąsiadów. Sprawa była skierowana do Komisji Rewizyjnej, której opinia została załączona 
wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
Pana Andrzeja Mordzewskiego na działania Wójta Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    – 9 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 2 
Uchwała Nr XXXVIII / 348 /2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.4 
Informacje Wójta Gminy.  
Pan Wójt  poprosił o zastanowienie się nad korektami WPF do 2018 roku i przekazanie ich w 
dowolnej formie. Poinformował o symulacji akcji ratowniczej na skrzyżowaniu w Opaczy-
Kolonii. Zaprosił wszystkich na 23 maja do szkoły w Nowej Wsi na uroczystości związane z 
obchodami Święta Wolności. 
 
Ad. pkt.5 
Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
Pan Zacny poinformował, że wpłynęło pismo od RIO w sprawie orzeczenia nieważności 
uchwały Nr 35/318/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie 
ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości do opłaty zagospodarowania odpadami 
komunalnymi. Pismo jest do wglądu w Biurze Rady. 
Wpłynęło pismo mieszkańca Reguł z ul. Wiejskiej 38 z prośbą o wykostkowanie rowu 
dochodzącego do ul. Wiejskiej. Pismo zostanie przekazane do Pana Wójta. 
Pismo mieszkańców ul. Słonecznej wyrażające obawy w sprawie budowania centrum 
handlowego na zapleczu ich działek. Pismo do wglądu w Biurze Rady. 
Pismo w sprawie głośnej pracy studni przy ul. Kaliszany w Komorowie. Gmina podjęła 
działania, jednak mieszkańcy nie są usatysfakcjonowani rozwiązaniem sprawy. Pismo 
zostanie przekazane do Pana Wójta. 
 
Ad. pkt.6 
Sprawy wniesione. 
Pani Borzymowska powiedziała, że w sprawie ul. Słonecznej mieszkańcy mieli zwrócić się z 
pismem do Pana Wójta o wyjaśnienie. Zapytała, czy pismo zostało przekazane Panu Wójtowi 
i jaka była na nie odpowiedź oraz jak obecnie wygląda sytuacja. 
Pani Olak Popko wyjaśniła, że pierwsze pismo zostało złożone w czerwcu 2013 roku i 
mieszkańcy nie dostali na nie odpowiedzi. Na zebraniu mieszkańców w lipcu 2013 powstało 
kolejne pismo pozostałe bez odpowiedzi. Mieszkańcy ponowili prośbę o odpowiedź. 
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Pan Sobol wtrącił, że pisma są w rzeczywistości uwagami do zmiany studium. Te uwagi są 
ciągle rozpatrywane. Pan Wójt obiecał, że odpowie na nie pisemnie każdemu składającemu 
uwagi, gdy zostaną one rozpatrzone. Ostatnie pismo wpłynęło w kwietniu i Pan Wójt podpisał 
na nie odpowiedź. Będzie ono dostępne w Biurze Rady. 
Pani Borzymowska zapytała, czy Pan Wójt odpowiedział na ostatnie pismo. 
Pan Wójt  wyjaśnił, że mylone są pojęcia uwag i pisma. Na wspomniane pismo została 
podpisana odpowiedź. 
Pani Borzymowska zadała pytanie odnośnie rozbudowy szkoły w Komorowie. Poprosiła o 
zapoznanie z podpisami złożonymi pod projektem zaproponowanym przez Pana Wójta, na 
podstawie którego został rozpisany przetarg. 
Pan Wójt poinformował, że na chwilę obecna nie jest w stanie podać sposobu weryfikacji 
złożonych podpisów z uwagi na ochronę danych osobowych. 
Pani Borzymowska poprosiła o wyjaśnienie, w jaki sposób lista podpisów zostanie 
uwiarygodniona, skoro jest tylko do wiadomości Pana Wójta. Poprosiła o podanie informacji, 
kiedy zostanie przemyślany sposób weryfikacji podpisów. 
Pan Zacny zadał pytanie, przez kogo została zweryfikowana wcześniejsza lista podpisów. 
Pani Olak Popko zadała pytanie, czy właściwa jest forma zbierania podpisów dotyczących 
szkoły w ramach akcji społecznej, wkładanie dzieciom kartek do dzienniczków. Stwierdziła, 
że jest to pewna forma wywierania presji. 
Pani Brzeska Kalczuk wyraziła opinię, że niewłaściwe jest organizowanie inicjatywnych 
grup w momencie, kiedy wszystko jest już ustalone. 
Pan Majtyka zapytał o inwestycję ul. Dębowej. Zapytał, kiedy ta inwestycja zostanie 
zrealizowana od ul. Norwida do ul. Skośnej. 
Pan Kawiorski poinformował, że jest zakończona.  
Pan Majtyka zapytał, czy ulica po odbiorach została przeniesiona do eksploatacji. Poprosił o 
wyjaśnienia, dlaczego najpierw kładziona kostka później jest zrywana. 
Pan Kawiorski wyjaśnił, że w chwili odbioru okazało się, że konieczne są poprawki, które 
obecnie są wykonywane. 
Pan Majtyka poprosił o informację, do kiedy zostaną one wykonane. 
Pan Kawiorski odpowiedział, że roboty poprawkowe zostaną zakończone w najbliższy 
poniedziałek. 
Pan Majtyka zapytał, czy są już wyniki badania natężenia ruchu przy zespole szkolno-
przedszkolnym w Nowej Wsi przy ul. Głównej. 
Pan Kawiorski poinformował, że wyniki wstępne będą w obecnym tygodniu. 
Pan Bedyński zapytał o fazę realizacji inwestycji I etap ul. Raszyńskiej. 
Pan Wójt wyjaśnił, że nadal trwa rozstrzyganie przetargu. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął 
obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice. 
 
Protokołowała: 
 
Urszula Bejda 
 
 


