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Protokół nr XXIX 

z obrad XXIX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 18 grudnia 2017 roku w 

siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, 

że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie  

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016. 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 

Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016. 

Za wnioskiem   - 14 

Przeciw             - 0 

wstrzymało się  - 0 

Wniosek został przyjęty. 

Pani Biczyk zaproponowała omówienie projektu uchwały w p.pkt 14 punktu trzeciego. 

Pan Wójt zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących realizacji projektu pn. ”Program 

wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci 

w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego 

dofinansowanie strony porozumień zamierzają ubiegać się w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej. 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących 

realizacji projektu pn. ”Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, 

rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części 

województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie strony porozumień zamierzają 

ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. 

Za wnioskiem   - 14 

Przeciw             - 0 

wstrzymało się  - 0 

Wniosek został przyjęty. 

Pani Biczyk zaproponowała omówienie projektu uchwały w p.pkt 15 punktu trzeciego. 

Pan Wójt zgłosił trzeci wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref 

rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.  

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, 

ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków 

zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice. 

Za wnioskiem   - 14 

Przeciw             - 0 

wstrzymało się  - 0 

Wniosek został przyjęty. 
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Pani Biczyk zaproponowała omówienie projektu uchwały w p.pkt 16 punktu trzeciego. 

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Sprawy porządkowe. 

2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy Michałowice. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, 

2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-

2022, 

3) uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice, 

4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowej Wsi,  

5) uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017-2019”, 

6) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2018”, 

7) uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”, 

8) zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn 

zadania publicznego, 

9) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części 

działki ewidencyjnej nr 995/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w 

gminie Michałowice, 

10) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie 

Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 369/10 oraz działkę ewid. nr 370/2, 

11) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w 

gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 742, 

12) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice Małe, w 

gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 87/9, 

13) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Granica, w 

gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. nr 544/1, 551/1, 551/2, 551/4, 

551/5, 

14) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr 

XIX/229/2016, 

15) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących realizacji projektu pn. 

”Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z 

otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa 

mazowieckiego”, o którego dofinansowanie strony porozumień zamierzają 

ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, 

16)  uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, 

stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie 

gminy Michałowice. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.  

5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1.09.2017 r. do 

7.12.2017r. 

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVI sesji kadencji 2014 – 2018. 
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7. Informacje Wójta Gminy. 

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

9. Sprawy wniesione. 

Za przyjęciem – 14 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad XXIX sesji z autopoprawkami został przyjęty. 

Ad. pkt 2 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXVII 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 XXVII sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    -  14 

Przeciw                - 0 

Wstrzymało się  -  0 

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXVII sesji Rady Gminy Michałowice. 

 

Ad. pkt 3.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 

Pan Wójt omówił poszczególne załączniki, następnie przedstawił autopoprawki, które zostały 

zgłoszone w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.  

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

Pan Kozłowski zapytał o powód przedstawionych zmian. 

Pan Wójt poinformował, że są to już finalne rozstrzygnięcia zadań inwestycyjnych. 

Pan Pacyna poinformował, że ul. Herbaciana została zakończona, natomiast zostało jeszcze 

rozliczenie końcowe, więc całości nie udało się wypłacić. Przebudowa ul. Rzemieślniczej i 

Ceglanej dotyczyła dokumentacji i ze względu na skomplikowane sprawy własnościowe 

dokumentacji nie udało się zakończyć. 

Pani Wyszomirska zapytała, dlaczego wartość środków niewygasających jest tak duża. 

Pan Wójt wyjaśnił, że nastąpiła zmiana zasad przetargowych, wiele firm nie nadąża za tymi 

zmianami, zmieniły się warunki na rynku między inwestorem a wykonawcą i na wielu 

przetargach nie było ofert, przetargi trzeba było powtarzać. 

Pani Wyszomirska zapytała na jaką wartość zakończone są postępowania przetargowe i 

konkursowe. 

Pan Wójt poinformował, że wszystkie przedstawione pozycje są rozstrzygniętymi przetargami. 

Pani Wyszomirska potwierdziła, że w przedstawionych 35 punktach zostały rozstrzygnięte 

przetargi. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z autopoprawkami. 

Za przyjęciem    - 11 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 3 

Uchwała Nr XXIX/360 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.2  
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022. 

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki, które stanowią załącznik do protokołu.  

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

była pozytywna: „za” 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy. 

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 6 

głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos. 

Pan Zacny odczytał Uchwałę Nr Wa.392.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022, przedłożonym przez Wójta Gminy 

Michałowice. Opinia pozytywna. 

Pan Kamiński zapytał gdzie dokładnie będzie budowana sieć wodociągowa na terenie naszej 

gminy. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to punkt ogólny dotyczący całej gminy i w prognozie nie ma jeszcze 

rozpisania na poszczególne lata. Jest to wieloletnia prognoza, są to szacunki potrzeb na kolejne 

lata wynikające z realizacji tego typu zadań. 

Pan Kamiński zapytał o harmonogramy inwestycyjne. 

Pan Wójt poinformował, że tego typu przedsięwzięcia wynikają z potrzeb na poszczególne 

lata. 

Pan Kamiński następnie zapytał, gdzie będzie wykonywana modernizacja oświetlenia 

ulicznego.  

Pan Wójt poinformował, że jest to analogiczna odpowiedź jak w sprawie wodociągów. 

Pani Wyszomirska poprosiła o dokładną odpowiedź na pytanie pana Kamińskiego. 

Pan Wójt poinformował, że to jest prognoza inwestycyjna. 

Pani Biczyk poinformowała, że w uchwale jest mowa o latach 2019, 2020, …, i będzie to 

realizowane zgodnie z zgłoszonymi wnioskami. 

Pani Wyszomirska stwierdziła, że nie jest to wytłumaczenie, poprosiła o konkret. 

Pani Biczyk stwierdziła, że nie zgadza się z wypowiedzią Pani Radnej. 

Pan Kamiński zapytał o zakres wykonywanych prac przy zbiorniku retencyjnym w 

Michałowicach. 

Pan Wójt poinformował, że zależne to będzie od konsultacji z mieszkańcami i od zmian jakie 

będą wprowadzone w miejscowym planie. 

Pan Kamiński zapytał, na czym ma polegać modernizacja zbiornika retencyjnego w 

Komorowie Wsi. 

Pan Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności nastąpi oczyszczenie zbiornika. 

Pani Wyszomirska zapytała, czy w planie jest budowa ośrodka kultury w Komorowie. 

Pan Wójt poinformował, że w planie budowa ośrodka jest od wielu lat, tylko nie ma własności 

gruntu. 

Pan Kozłowski zapytał, kto powinien zabiegać o pozyskanie gruntu na dom kultury w 

Komorowie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że prowadzone są prace mające na celu skutecznie doprowadzenie tego 

przedsięwzięcia, natomiast nikt nikogo nie zmusi do sprzedaży. Dążenia, starania, aby 

pozyskać teren były, są i będą.  

Pani Wyszomirska zabrała głos w sprawie porządkowej, w sprawie wypowiedzi pani radnej 

Brzeskiej-Kalczuk stwierdzając, że wypełnia mandant radnego i obrażanie jej podlega 

kodeksowi karnemu. Poprosiła o zwrócenie uwagi pani radnej. 

Pani Biczyk stwierdziła, że nie słyszała wypowiedzi pani radnej. 
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Pan Kozłowski zapytał o budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Nowozachodniej 

w Opaczy. Ulica jest niezamieszkała i nie mógł uzyskać danych właścicieli działek. 

Pan Wójt stwierdził, że jest ochrona danych osobowych i takich informacji nie może udzielić. 

Natomiast jeśli chodzi o realizację inwestycji, to powstała taka sytuacja, że droga którą 

wybudowała Generalna Dyrekcja na wiele lat jest zablokowana jakąkolwiek realizacją 

inwestycji. Więc realizacja inwestycji będzie przebiegała po działkach właścicieli.  

Pan Kozłowski przypomniał, że zawsze była przedstawiana informacja, że na terenach 

prywatnych gmina nie może inwestować. 

Pan Wójt stwierdził, że jest to niezrozumienie, ponieważ nie można budować indywidualnych 

przykanalików, natomiast sieć wodociągową i inne  inwestycje buduję się na zasadzie 

służebności gruntowej. 

Pan Kozłowski zwracając się do pana Wójta zapytał, czy wie czyje są tam działki. 

Pan Wójt poinformował, że mieszkańców gminy Michałowice. Ma taką wiedzę, ma dostęp do 

danych w geodezji. Występują dwie różne sprawy, wiedza a rozpowszechnianie tej wiedzy. 

Pan Kozłowski odczytał brzmienie zadania „budowa sieci wodociągowej w ul. 

Nowozachodniej w Opaczy Kolonii, poprawa warunków bytowych, gospodarczych 

mieszkańców”. Zapytał, że skoro tam nie ma mieszkańców, to czy się nie poświadcza 

nieprawdy. 

Pani Domańska poinformowała, że zgodnie z art.7 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań 

własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Członkami wspólnoty są 

mieszkańcy danej gminy, więc jako cel określa się poprawę warunków bytowych 

mieszkańców. Działania te mieszczą się w szeroko rozumianym zadaniu gminy,  zaspakajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

Pani Rycerska zapytała, czy są jeszcze mieszkańcy w naszej gminie, którzy już mieszkają a 

nie mają jeszcze kanalizacji. 

Pan Wójt poinformował, że gmina na bieżącą dokonuje podłączeń przed zasiedzeniem 

budynków. 

Pan Kozłowski poinformował, że przy działkach stoją tablice ogłoszeniowe informujące o 

sprzedaż. Zapytał, czy w momencie wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gmina 

zamierza obłożyć sprzedających opłatą adiacencką i jaką. 

Pan Wójt stwierdził, że nie widział tablic i o sprzedaży nie ma wiedzy. Do tego typu działań 

wszyscy są równo traktowani, jeśli opłaty będą wymagane, to będą naliczane. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022. 

Za przyjęciem    - 11 

Przeciw               -  3 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/361 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały 

Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice. 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę  do Tabeli 2b, polegającą na zamianie nazwy ulicy z 

Kurpiowskiej na Kujawską. Następnie poinformował, że po akceptacji rady gminy, bez głosu 

sprzeciwu, zaproponuje wprowadzenie do wydatków budżetu gminy na 2018 rok środków 

funduszu Osiedla Komorów w kwocie 62.725,63 zł.   

Pani Jankowska omówiła poszczególne tabele i  załączniki. 

Pani Biczyk zwracając się do radnych, zapytała o sprzeciw w sprawie wprowadzenia do 

wydatków budżetu gminy na 2018 rok środków funduszu Osiedla Komorów w kwocie 

62.725,63 zł. 
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Brak sprzeciwu ze strony radnych. 

Pan Wójt wobec akceptacji rady gminy zaproponował wprowadzenie do wydatków budżetu 

gminy na 2018 rok środków funduszu Osiedla Komorów w kwocie 62.725,63 zł. 

Pani Jankowska w związku z wprowadzenie do projektu budżetu w/w środków, omówiła 

wynikające  w związku z tym zmiany.  

Pan Zacny odczytał uchwałę Nr Wa.391.2017 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w 

Warszawie, z dnia 8 grudnia 2017 roku, w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Michałowice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, opinii o możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu na 2018 rok. Opinia pozytywna. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

była pozytywna: „za” 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy. 

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 4 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 6 

głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.  

Pan Kamiński poinformował, że w dniu dzisiejszym został złożony wniosek do budżetu na 

2018rok. 

Pan Wójt poinformował, że wnioski do budżetu na rok 2018 składa się do 30 września 2017r. 

Wobec braku dalszych pytań pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Pan Kozłowski złożył wniosek do budżetu w formie pisemnej, który stanowi załącznik do 

protokołu. Poinformował, że w ramach tego wniosku Klub Radnych zaproponował 5 poprawek 

do projektu budżetu na 2018 r. 

Pani Biczyk ogłosiła 15 min. przerwy. 

Po wznowieniu obrad pan Kozłowski odczytał przedłożone poprawki do projektu uchwały 

budżetowej na 2018 rok. 

Poprawka nr 1. 

W dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6050, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 

zlikwidować pozycję „P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy Kol., 

dokumentacja”. Zaoszczędzone środki zaszeregować w następujący sposób. 200 000zł. w 

dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6300 z przeznaczeniem na budowę w ciągu dróg 

powiatowych, położonych na terenie gminy Michałowice, systemów sygnalizacji świetlnej z 

funkcją włączania czerwonego światła dla pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość i 

funkcją monitorującą zignorowanie czerwonego światła. 

Pani Biczyk przypomniała, że na obecnej sesji Rada Gminy to zadanie już przegłosowała, więc 

nie ma powodów do reasumpcji glosowania.  

Przystąpiono do głosowania poprawki nr 1. W dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6050, 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zlikwidować pozycję „P-Budowa sieci 

wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy Kol., dokumentacja”. Zaoszczędzone 

środki zaszeregować w następujący sposób. 200 000zł. w dziale 600, rozdział 60014, 

paragraf 6300 z przeznaczeniem na budowę w ciągu dróg powiatowych położonych na 

terenie gminy Michałowice systemów sygnalizacji świetlnej z funkcją włączania 

czerwonego światła dla pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość i funkcją 

monitorującą zignorowanie czerwonego światła. 

Za przyjęciem poprawki    -  3 

Przeciw                                 - 10 

Wstrzymało się                    - 1 

Rada Gminy poprawkę odrzuciła. 

 

Poprawka nr 2.  
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W dziale 750, rozdział 75022, promocja jednostek samorządu terytorialnego, zredukować 

proponowaną kwotę o 150 000zł. Wyżej wymienioną kwotę zaszeregować do działu 010, 

rozdział 60016, paragraf 6050 z przeznaczeniem na utwardzenie dojazdu do PSZOK, na 

podstawie porozumienia, które zawrze urząd gminy Michałowice z właścicielem gruntu. 

Pan Wójt poinformował, że jest to prywatny teren i tego typu zobowiązania trudno jest 

podejmować. Będzie interweniował, aby właściciel terenu naprawił dojazd, natomiast jest 

przeciwny, aby redukować kwoty na promocję, które dotyczą m.in. promocji jednostek 

samorządu terytorialnego, koncertów, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

Pan Kozłowski stwierdził, że 1mln 300 tys. na promocję jest to bardzo dużo, dlatego poprosił 

o przedstawienie wykazu przedsięwzięć z przypisanymi do nich konkretnymi kwotami. 

Pani Biczyk poinformowała, że wszystko jest wypisane w dokumentach, wszystkie dane są 

jawne, wszystko jest udostępnione. 

Pan Kozłowski poinformował, że chodzi mu o konkrety, gdzie, jaki koncert, za ile. 

Pani Biczyk przypomniała, że w roku przyszłym będzie obchodzone 100-lecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę, więc w gminie będą się odbywały uroczystości z tym związane. 

Następnie poinformowała o odbywających się corocznie dożynkach, dniach Michałowic, więc 

uważa, że  trudno zakwestionować słuszność tych imprez.  

Pan Kamiński stwierdził, że można obniżyć promocję o kwotę 300 tys. zł bardziej negocjując 

ceny i pozostać z efektem, jak przy kwocie w budżecie 1mln 300tys.zł. Mieszkańcy skarżą się, 

że jest bardzo trudno dostać wejściówki na koncerty w sali audiowizualnej z której korzysta 

około 250 osób, przy 8500 dorosłych mieszkańców, którzy skorzystają z zmiany wydatków 

budżetowych. 

Pani Biczyk stwierdziła, że tylko kilka imprez jest biletowanych, większość jest otwartych dla 

wszystkich mieszkańców. 

Pani Paradowska poinformowała, że w naszej gminie są już imprezy, które wpisały się bardzo 

mocno w kalendarz wydarzeń, co roku odbywają się dni gminy Michałowice, dożynki, rajd 

Pęcicki, kino letnie, dzień niepodległości, muzyczny maj, są koncerty organizowane przez 

organizacje pozarządowe. Nie tylko są wydarzenia w sali multimedialnej, ale również w 

plenerach, kościołach. 

Pan Kamiński stwierdził, że duże miasta wojewódzkie nie wydają takich kwot na promocję.  

Pan Wójt poinformował, że miasta wojewódzkie posiadają ośrodki kultury i tam wiele zadań 

idzie przez tego typu instytucje. W naszej gminie wszystkie działania sportowe, czy kulturalne 

idą z promocji. Będzie propagował, aby jak najfajniejsze imprezy były dedykowane jak 

najszerszej grupie mieszkańców. 

Pani Ilczyszyn stwierdziła, że jest to coś, co jest wpisane w życie i powinno być, są to spotkania 

dla mieszkańców.  

Pan Wójt uważa, że skoro z roku na rok na imprezy przychodzi coraz więcej mieszkańców i 

są zadowoleni, to dobrze świadczy, że imprezy w ten sposób funkcjonują i w ten sposób 

promuję się gminę. 

Pani Biczyk stwierdziła, że wszystko się zmienia jeśli patrzy się z perspektywy sołectwa czy 

osiedla. Przy planowaniu na cały rok przedsięwzięć, kwot, możliwości są ograniczone i nie 

można zrealizować żadnego z poziomu  przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Żadna z 

występujących gwiazd, nie jest dostępna z poziomu sołectwa, czy zarządu osiedla. 

Pani Wyszomirska poinformowała, że jej zdaniem, obserwując budżet i propozycje do 

budżetu w ciągu czterech lat, przy występowaniu  ponad 132 pozycji w budżecie  uważa, że 

jest to fizycznie niewykonalne i jest to niepotrzebne zamrażanie pieniędzy. Poinformowała, że 

nasza gmina jest tak bardzo bogata, że 150 tys. zł pan Wójt mógłby wydać od zaraz. Stwierdziła, 

że budżet nie jest dobrze skonstruowany, pozycje są niewykonalne, są przenoszone od 2014 

roku co roku i w taki sposób mrożone są na nich pieniądze. Zapytała, ile jest na dzień obecny 

pieniędzy w kasie. 
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Pani Biczyk poinformowała, że pytanie nie jest związane z tym, nad czym jest dyskusja. 

Pan Wójt zapytał, skąd pani radna ma takie przeświadczenie, że 150 tys. zł może dowolnie 

wydać w każdej chwili. Stwierdził, że nie ma takiej możliwości, aby wydać pieniądze na cel 

niezapisany w budżecie. Poprosił o niesugerowanie spraw, ponieważ jego działanie i 

możliwości wydawania pieniędzy są ograniczone, tylko do zadań przedstawionych w budżecie. 

Pani Wyszomirska stwierdziła, że na koncie gminy jest około 20 mln zł. więc budżet jest źle 

konstruowany. Gmina ma kredyt w wysokości 10 mln zł. i na każdej sesji prosi o spłacenie 

kredytu, który rośnie. Następnie wezwała do spłacenia choćby połowy kredytu. 

Pan Wójt przypomniał, że zostały przegłosowane niewygasy na kwotę kilkunastu milionów, 

pieniądze muszą być zabezpieczone pod zobowiązania, które powstały. Pani radna myli kwoty 

które są na koncie, z jakimiś wolnymi pieniędzmi, które można sobie w sposób dowolny wydać. 

W budżecie są zbilansowane dochody z wydatkami. Jeśli są pieniądze na koncie to nie znaczy, 

że można je w dowolny sposób wydać, na dowolny cel. 

Pani Biczyk zwróciła uwagę, że nie jest to rozmowa tylko o kwocie 150 tys. zł., ale jeszcze o 

kwotach 200 tys. zł., 70 tys.zł. i 30tys.zł. Podkreśliła, że uwagi dotyczyły wszystkich kwot. 

Pan Kamiński stwierdził, że nie można zabronić panu Wójtowi wydania 1mln 350 tys.zł  na 

promocję, tylko jest taka różnica, że wydawane są pieniądze podatników. Poprosił o pochylenie 

się nad poprawkami do budżetu, aby znalazły się środki, z których można by było sfinansować 

sprawy zaproponowane w poprawkach, udogadniające i usprawniające życie naszych 

mieszkańców. 

Pani Biczyk poinformowała, że wszystkie pieniądze w budżecie są wydawane na poprawę 

życia naszych mieszkańców, a wszystkie środki, które wydaje pan Wójt są wydawane za zgodą 

Rady Gminy Michałowice. 

Pan Kamiński stwierdził, że pan Wójt od 4 lat prognozuje w swoim budżecie wydawanie 

pieniędzy na budowę domu kultury w Komorowie, w tym roku 100 tys.zł. i okazuje się, że te 

pieniądze wydawane są na różne inne rzeczy, nie mające nic wspólnego z budową domu 

kultury. W związku czym zaproponował przeniesienie środków z pozycji  budowy domu 

kultury w Komorowie, na zaproponowane poprawki. 

Pan Strzelecki zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji nad poprawką nr 2 i zaproponował 

skupienie się nad  przyjęciem lub odrzuceniem poprawki. 

Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego pana Strzeleckiego w sprawie 

przerwania dyskusji nad poprawką nr 2.  

Za wnioskiem       - 10 

Przeciw                 - 4 

Wstrzymało się     - 0 

Wniosek został przyjęty.  

Przystąpiono do głosowania poprawki nr 2. W dziale 750, rozdział 75022, promocja 

jednostek samorządu terytorialnego, zredukować proponowaną kwotę o 150 000zł. Wyżej 

wymienioną kwotę zaszeregować do działu 010, rozdział 60016, paragraf 6050 z 

przeznaczeniem na utwardzenie dojazdu do PSZOK, na podstawie porozumienia, które 

zawrze urząd gminy Michałowice z właścicielem gruntu. 

Za przyjęciem poprawki    -  3 

Przeciw                                 - 11 

Wstrzymało się                    - 0 

Rada Gminy poprawkę odrzuciła. 

 

Poprawka nr 3. 

W dziale 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, zredukować 

proponowaną kwotę o 200 tys. zł . Wyżej wymienioną kwotę 200 tys. zł. zaszeregować do 
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działu 801, rozdział 80101, paragraf 6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

projektowej kompleksu szkolno-przedszkolnego  w Regułach. 

Pan Wójt zaznaczył, że funkcjonujące szkoły są rozbudowane i na chwilę obecną funkcjonują 

w systemie jednozmianowym. 

Pan Kozłowski stwierdził, że w szkole w Michałowicach dzieci ćwiczą na korytarzach, 

pobudowany jest balon na boisku, jest ciasno. Pozyskiwany był grunt pod ten temat. Stworzenie 

nowego terenu pod szkołę i przedszkole jest nieuniknione w sytuacji gminy Michałowice, 

ponieważ dalsze rozbudowywanie jest niemożliwe. Uważa, że należy zmniejszyć kwotę na 

promocję, ponieważ z tego zadania idą kwoty na różne zakupy. Zapytał, jakie kwoty wydawane 

są na bilety do matecznika Mazowsze i czy to jest promocja. 

Pani Biczyk stwierdziła, że do matecznika Mazowsze wyjeżdżają grupy z sołectw, zarządów 

osiedli z funduszy sołeckich. Fundusze sołeckie rozdysponowane są na zebraniach wiejskich i 

osiedlowych. Nikt z promocji nie jeździ do matecznika Mazowsze. 

Pani Ilczyszyn widząc pewną niekonsekwencję stwierdziła, że jeśli w planach nie może być 

coś, co co roku nie możemy wybudować,  to nie powinno się dawać pieniędzy na projekt 

kompleksu szkolno-przedszkolnego, ponieważ nie wiadomo, czy jest taka potrzeba. 

Pani Wyszomirska powołując się na §27 Statutu Gminy Michałowice, mówiący o 

umożliwieniu przez przewodniczącego zadawania pytań wnioskodawcy, zwróciła się do pani 

przewodniczącej o umożliwienie zadawania pytań wnioskodawcy i nieodpowiadania w jego 

imieniu, z powodu braku wiedzy finansowej. 

Pani Biczyk stwierdziła, że jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy sołeckich i osiedlowych 

ma dosyć duże doświadczenie i dlatego udzieliła odpowiedzi w tym temacie. 

Pan Wójt poprosił pana Olędzkiego o wypowiedzenie się w temacie, na ile zmian szkoła 

pracuje  i dlaczego powstaje zadaszenie boiska. 

Pan Olędzki poinformował, że nauka odbywa się na jedną zmianę do godziny 15:20. Natomiast 

powstający balon umożliwi lepsze korzystanie z sali gimnastycznej, a w okresie zimowym 

pozwoli na zwiększenie atrakcyjności lekcji W-Fu. 

Pan Wójt stwierdził, że balon nie jest elementem bez którego szkoła by nie mogła 

funkcjonować. W pozostałych szkołach również dzieci uczą się na jedną zmianę. W związku z 

nową reformą również zmieni się sytuacja w szkołach, ponieważ zlikwidowane będą gimnazja.  

Pan Kamiński uważa, że sprawa edukacji jest sprawą priorytetową, że jeśli jesteśmy w stanie 

stworzyć  lepsze warunki nauki, edukacji, to trzeba z tego korzystać. Zaproponował   

zaproponowany projekt potraktować priorytetowo. 

Pani Wierzgała poinformowała, że w Komorowie nastąpi zmniejszenie uczniów o trzy 

oddziały, natomiast w Michałowicach zmniejszenie nastąpi prawdopodobnie o dwa oddziały 

gimnazjalne. Szkoły nie mają problemów lokalowych, również nie ma bardzo licznych 

oddziałów. Dzieci uczą się w bardzo dobrych warunkach, na wielu przedmiotach w podziałach 

na grupy 9-osobowe.  

Przystąpiono do głosowania poprawki nr 3. W dziale 750, rozdział 75075 promocja 

jednostek samorządu terytorialnego, zredukować proponowaną kwotę o 200 000zł . 

Wyżej wymienioną kwotę 200 000zł.zaszeregować do działu 801, rozdział 80101, paragraf 

6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu szkolno-

przedszkolnego  w Regułach. 

Za przyjęciem poprawki    -  3 

Przeciw                                 - 11 

Wstrzymało się                    - 0 

Rada Gminy poprawkę odrzuciła. 

 

Poprawka nr 4 i 5. 
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W dziale 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, zredukować 

proponowaną kwotę o 70 000 zł . Wyżej wymienioną kwotę 70 000zł.zaszeregować do działu 

801, rozdział 80104, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do 

gminnych przedszkoli. 

Pani Kamińska zaproponowała aby poprawki 4 i 5 były razem omawiane, ponieważ dotyczą 

tego samego tematu. 

Poprawka Nr 5. 

W dziale 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, zredukować 

proponowaną kwotę o 30 000 zł . Wyżej wymienioną kwotę 30 000zł.zaszeregować do działu 

801, rozdział 80101, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach. 

Pan Wójt poinformował, że zastanawiał się nad tego typu sprawami, jest to sprawa którą media 

nagłaśniają, występuje tylko kwestia ukierunkowania, ponieważ są przedszkola gminne oraz 

prywatne, gdzie chodzą nasze dzieci. Następna sprawa, to rozeznanie skutecznych urządzeń 

oraz jakie kwoty trzeba by było wydać. Poprosił o czas na następną sesję, aby z panią 

Wierzgałą, dyrektorami szkół, przedszkoli zastanowić się, jak rozwiązać systemowo tego typu 

postulat. 

Pan Kozłowski zaproponował rozwiązanie to systemem, jaki pan Wójt preferuje. Następnie 

zaproponował  włożyć kwoty do budżetu, a później szukać rozwiązań. 

Pan Wójt stwierdził, że w pierwszej kolejności należy znać potrzebne kwoty i kierunek. 

Pani Paradowska stwierdziła, że nie ma wątpliwości, że są to dobre pomysły, natomiast należy 

się zastanowić nad ich rozwiązaniem i przemyśleć do następnej sesji. 

Pan Kozłowski chciałby, aby ten tytuł zaistniał w budżecie. 

Pani Biczyk stwierdziła, że jest to słuszna idea, należałoby zbadać jaką ilość potrzebujemy 

oczyszczaczy, o jakich kwotach mówimy, czy będziemy zdejmować kwoty z promocji. 

Przystąpiono do głosowania poprawki nr 4.  W dziale 750, rozdział 75075 promocja 

jednostek samorządu terytorialnego, zredukować proponowaną kwotę o 70 000 zł . Wyżej 

wymienioną kwotę 70 000 zł. zaszeregować do działu 801, rozdział 80104, paragraf 4210 

z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do gminnych przedszkoli. 

Za przyjęciem poprawki    -  3 

Przeciw                                 - 9 

Wstrzymało się                    - 1 

Rada Gminy poprawkę odrzuciła. 

 

Przystąpiono do głosowania poprawki nr 5. W dziale 750, rozdział 75075 promocja 

jednostek samorządu terytorialnego, zredukować proponowaną kwotę o 30 000 zł . Wyżej 

wymienioną kwotę 30 000 zł. zaszeregować do działu 801, rozdział 80101, paragraf 4210 

z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do oddziałów przedszkolnych w 

szkołach. 

Za przyjęciem poprawki    -  3 

Przeciw                                 - 10 

Wstrzymało się                    - 1 

Rada Gminy poprawkę odrzuciła. 

 

Pan Kozłowski powrócił do sprawy dotyczącej  ul. Nowozachodniej. Zwracając się do pani 

prawnik zapytał, czy po wyczytaniu z ksiąg wieczystych nazwisk, jest możliwość ich 

ujawnienia, czy raczej nie. 

Pani Domańska stwierdziła, że zgodnie z ustawą zobowiązanymi do ochrony danych 

osobowych są organy, instytucje, które te dane przetwarzają. 
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Pani Rycerska wracając do ul. Nowozachodniej zwróciła uwagę, że jest to szybko 

procedowana zmiana w budżecie, zgłoszona na zebraniu mieszkańców i jest już w budżecie 

przegłosowana. Nazwiska nie są tajemnicą do kogo należą, organ jest odpowiedzialny za to, że 

te dane są chronione, można w nie wejść i przeczytać. Zapytała, czy to jest przypadkowa 

zbieżność nazwisk, ponieważ wszystkie działki wzdłuż tej ulicy należą do państwa o nazwisku 

Kamińscy. Czy to jest zbieżność nazwisk z panem radnym Piotrem Kamińskim czy z panią 

radną Anną Kamińską. Uważa, że jeśli jest to rodzina, to taki radny powinien się wstrzymać od 

głosowania. 

Pan Piotr Kamiński zadeklarował, że nie jest to jego rodzina. 

Pani Anna Kamińska stwierdziła, że przy ul. Nowozachodniej ona, jej mąż i dzieci nie mają 

działek, natomiast co do stanu posiadania dalszej rodziny jej męża, nie ma wiedzy w tym 

temacie. 

Brak dalszych głosów w dyskusji. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały 

Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice z zgłoszoną autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 11 

Przeciw               -  2 

Wstrzymało się   - 1 

Uchwała Nr XXIX/362 /2017 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 3.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. 

Pan Wójt poinformował, że jest to projekt uchwały regulujący wysokość stawki ekwiwalentu 

pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, wypłacanego z budżetu gminy. Następnie 

zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w §1 pkt.1 kwoty 20zł. kwotą 23zł. 

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych 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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/363 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.5 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2017-2019”. 

Pani Radzimirska poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy przyjęcia 

programu wspierania dziecka i rodziny, który wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej. 

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych 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 wspierania rodziny na lata 2017-

2019”. 

Za przyjęciem    - 14 
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Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/364 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”. 
Pani Radzimirska poinformowała, że projekt uchwały wynika z ustawy o przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, zgodnie z ustawą samorządy przyjmują roczne programy profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Następnie zgłosiła autopoprawki, w załączniku do 

uchwały w rozdziale V ust.1 pkt 1 na końcu zdania po słowie „podjęcia” należy wpisać słowo 

„terapii” po wykreśleniu wyrażeń „psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego”. 

Druga autopoprawka w rozdziale VI, ust.1 pkt2 w miejsce słów „za dyżur” wstawiamy „za 

godzinę dyżuru”. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 7 

głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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 profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2018” z autopoprawkami. 

Za przyjęciem    - 14  

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/365 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.7 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”. 

Pani Radzimirska poinformowała, że jest to kolejny program o charakterze profilaktycznym, 

tym razem w obszarze przeciwdziałania narkomanii, wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych 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 narkomanii na 

rok 2018”.  

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/366 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.8 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego. 

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy porozumienia w sprawie 

współfinansowania linii L23 na trasie Raszyn- Pruszków -Raszyn. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 



 

13 

 

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

uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 

Gminie Raszyn zadania publicznego. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/36 7/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.9 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 995/1, położonej 

w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że działka położona jest w Nowej Wsi, o pow. 270m2, dotychczasowy 

dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne trzy lata. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów 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 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech 

lat części działki ewidencyjnej nr 995/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, 

w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/368 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.10 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę 

ewid. nr 369/10 oraz działkę ewid. nr 370/2. 

Pan Wójt poinformował, że jest to ciąg dalszy porządkowania spraw własnościowych w ul. 

Nałkowskiej w Granicy. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie 

Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 369/10 oraz działkę ewid. nr 370/2.  

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/369 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.11 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiącej 

działkę ewid. nr 742. 
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Pan Wójt poinformował, że dotyczy to działki położonej w Opaczy Kolinii z przeznaczeniem 

po drogę wewnętrzną. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w 

gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 742. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/370 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.12 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice Małe, w gminie Michałowice, stanowiącej 

działkę ewid. nr 87/9. 

Pan Wójt poinformował, że chodzi tu o działkę przeznaczoną na drogę wewnętrzną o pow. 

938m. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice Małe, w 

gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 87/9. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/371 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.13 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowych położonych w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiących 

działki ewid. nr 544/1, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5.  

Pan Wójt poinformował, że jest to porządkowanie spraw własności ulicy Rekreacyjnej. 

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

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

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice 

prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Granica, w 

gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. nr 544/1, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 
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Uchwała Nr XXIX/372 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.14 

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

Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016. 

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy prac remontowych i konserwatorskich 

kościoła parafialnego w Pęcicach. Przypomniał, że ze względu na chorobę księdza proboszcza 

z parafii w Pęcicach występowało zagrożenie niewykonania prac i wystąpiło by 

nieskonsumowanie dotacji. Następnie poinformował, że wpłynęły pisma deklarujące wykonie 

i rozliczenie dotacji. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy 

Michałowice Nr XIX/229/2016. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/373 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.15 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumień dotyczących realizacji projektu pn. ”Program wczesnego diagnozowania 

chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach 

południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie 

strony porozumień zamierzają ubiegać się w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej. 

Pan Kowalski poinformował, że przedmiotowa uchwała związana jest z możliwością 

ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. Liderem projektu w ramach Partnerstwa  będzie Gmina Miasto 

Pruszków. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących realizacji 

projektu pn. ”Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz 

walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa 

mazowieckiego”, o którego dofinansowanie strony porozumień zamierzają ubiegać się w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2014-2020, 

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 

Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. 

Za przyjęciem    - 11 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/374 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.16 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów 

korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk 

i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że organ nadzoru zasygnalizował formalne uchybienia w uchwale z 

poprzedniej sesji, zobowiązując nas do usunięcia nieprawidłowości na najbliższej sesji. Stąd 

prośba o podjęcie uchwały.   
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków 

jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na 

terenie gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIX/375 /2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Biczyk ogłosiła 15min.przerwy. 

Ad. pkt 4 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.  

Brak pytań. 

 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1.09.2017 r. do 

7.12.2017r. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVI sesji kadencji 2014 – 2018. 

Brak uwag. 

 

Ad. pkt 7 

Pan Wójt poinformował, że w przedsięwzięciu „Projektuj i Buduj” nasza gmina zajęła 1 

miejsce na kwotę dofinansowania 1164082,58zł. 

Następnie złożył serdeczne życzenia związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia oraz Nowym Rokiem. 

 

Ad. pkt 8 

Pani Biczyk poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy, które są do wglądu i 

do zapoznania się w biurze rady. 

Pani Przewodnicząca odczytała pismo Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Stanisława Tyszki dotyczące zmian w kodeksie wyborczym, które zawarte były w pierwszym 

czytaniu, na obecnym etapie procedowania są już nieaktualne. 

Następnie poinformowała, że wpłynęły dwie skargi Pani ***: 

Pierwsza skarga przesłana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego 24 października 2017r. Skarga jest na działania Wójta Gminy Michałowice i 

dotyczy spraw już rozpatrywanych we wniesionych skargach w 2016 r. Poinformowała, 

że Rada Gminy wyraziła swoje stanowisko w Uchwale Nr XVII/209/2016 z dnia 17.10.2016r 

oraz w Uchwale Nr XVIII/222/2016 z dnia 24.11.2016R. Skargi zostały uznane, jako 

bezzasadne.   

Zgodnie z przepisem art.239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „W przypadku, gdy 

skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – 

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z 

odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 

W związku z tym, że skarżąca ponowiła skargę bez wskazania nowych okoliczności 

zaproponowała głosowanie w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 

XVII/209/2016 oraz w Uchwale Nr XVIII/222/2016. 
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Przystąpiono do głosowania za podtrzymaniem dotychczasowego stanowiska zawartego 

w Uchwale Nr XVII/209/2016  z  17.10.2016 roku oraz w Uchwale Nr XVIII/222/2016 z 

24.11.2016 roku. 

Za                       – 10 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się  – 1 

Rada podtrzymała swoje stanowiska zawarte w Uchwale Nr XVII/209/2016 oraz w 

Uchwale Nr XVIII/222/2016 

  

Druga skarga Pani *** przesłana przez Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie 10 

listopada  2017r. Skarga jest na działania Wójta Gminy Michałowice i dotyczy spraw już 

rozpatrywanych we wniesionych skargach w 2016r. Poinformowała, że Rada Gminy wyraziła 

swoje stanowisko w Uchwale Nr XVII/209/2016 z 17.10.2016 r. oraz w Uchwale Nr 

XVIII/222/2016 z 24.11.2016 r. Skargi zostały uznane, jako bezzasadne.   

Zgodnie z przepisem art.239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ,,W przypadku, gdy 

skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 

w odpowiedzi na skargę a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ 

właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 

W związku z tym, że skarżąca ponowiła skargę bez wskazania nowych okoliczności 

zaproponowała głosowanie w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 

XVII/209/2016 oraz w Uchwale Nr XVIII/222/2016. 

Przystąpiono do głosowania za podtrzymaniem dotychczasowego stanowiska zawartego 

w Uchwale Nr XVII/209/2016  z  17.10.2016 roku oraz w Uchwale Nr XVIII/222/2016 z 

24.11.2016 roku. 

Za                      – 10 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się – 0 

Rada podtrzymała swoje stanowiska zawarte w Uchwale Nr XVII/209/2016 oraz w 

Uchwale Nr XVIII/222/2016. 

 

Pismo pana Michała Jeżewskiego, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów odwołujące 

wnioski zawarte w piśmie z 27 października 2017 roku, które dotyczyło funduszu Osiedla 

Komorów. 

Wniosek Zarządu Osiedla Michałowice w sprawie wygaszenia mandatu radnego, pana 

Eugeniusza Hanca.  

W tej sprawie pismo Wojewody Mazowieckiego stwierdzające, że nie występują przesłanki 

stanowiące podstawę do wygaszenia mandatu. 

Pismo Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska informujące o zamieszczeniu na 

stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska opracowania „Stan 

środowiska w woj. Mazowieckim w 2016 roku”. 

Do wiadomości Rady Gminy pismo Pani Katarzyny Sipa w sprawie włączenia przebudowy ul. 

Calineczki do projektu budżetu na 2018 rok.  

Stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego wyrażające sprzeciw w związku z 

planowanymi zmianami w kodeksie wyborczym. 

 

Ad. pkt 9 

Pani Małgorzata Pachecka reprezentująca Towarzystwo „Komorowianie” oraz szerszą grupę 

osób jak: stowarzyszenia Komorowskie, stowarzyszenia gminne, fundacje, Zarząd Osiedla 

Komorów poinformowała o złożeniu pism podpisanych przez w/w osoby. 
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Pisma dotyczą gruntów znajdujących się w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej i Al. Starych Lip. 

W piśmie została przedstawiona propozycja zakupu przez Gminę działek o numerach 

ewidencyjnych 560, 561,633 z przeznaczeniem na cele społeczne. Stwierdziła, że wymienione 

działki mogły by być przeznaczone pod budowę ośrodka kultury. Działki zostały wystawione 

na sprzedaż i jest już kupiec. Dla Komorowian grunt jest bardzo ważny, ponieważ jest to 

przedłużenie osi Al. M. Dąbrowskiej idącej w kierunku osi widokowej w kierunku parku i 

pałacu w Komorowie. Złożony wniosek do Rady Gminy dotyczy nabycia tych gruntów na cele 

publiczne i przeznaczenie ich zgodnie z potrzebami mieszkańców, do rozważenia na ponad 

sołecki ośrodek kultury, usługi z zakresu oświaty, żłobek, przedszkole, oraz na tereny sportowe.  

Następnie poinformowała, że terenem jest zainteresowany inwestor Lidla i inwestycja bardzo 

by ingerowała w ład przestrzenny Komorowa. Inwestycja nie jest dobra, ponieważ w 

Komorowie występują sklepy lokalne, również znajdują się dwa dyskonty w niedalekiej 

odległości. Na koniec stwierdziła, że grunt powinien być wolny od tego typu zabudowy, ze 

względu na ład przestrzenny takiego osiedla jakim jest Komorów. 

Pani Brzeska-Kalczuk zaproponowała przeprowadzenie w tym temacie konsultacji z 

wszystkimi mieszkańcami. 

Pan Kozłowski zapytał, co z planem dla Suchego Lasu, Sokołowa, Pęcic. 

Pan Sobol poinformował, że sprawa przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze jest 

rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny. Planowany termin rozprawy 19 styczeń 

2018 rok. 

Pan Hirny zapytał o analizy wykonywane w ramach konsultacji społecznych dla obszaru Al. 

Jerozolimskie, które miały być wykonane do 31 listopada. 

Pan Sobol poinformował, że na prośbę wykonawcy został przesunięty termin do 27 grudnia. 

Pan Hirny zapytał o dalszy harmonogram prac w ramach tych konsultacji, oraz nad studium. 

Pan Sobol stwierdził, że zostanie to przeanalizowane i ogłoszone. 

Pan Hyrny zapytał, kiedy będą upublicznione wyniki konsultacji w sprawie obszaru Wiejska2. 

Pani Agnieszka Majewska poinformowała, że zgodnie z programem projektu w okresie 3 

tygodni. 

Następnie Pani Przewodnicząca złożyła życzenia  świąteczne z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia.  
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, zamknęła 

obrady XXIX sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

 

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 

 


