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                                                          Protokół nr XXII 

z  obrad  XXII nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Michałowice odbytej w dniu 12 

kwietnia 2017 roku w  siedzibie Urzędu  Gminy w Regułach  przy  ul. Aleja Powstańców 

Warszawy 1. 

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

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk  powitała  wszystkich  przybyłych  na  sesję. 

Poinformowała, że  na  sali obecnych jest 15  radnych, w związku z czym rada może 

podejmować uchwały. 

Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek radnych gminy Michałowice. 

1) Sprawy porządkowe. 

2) Podjęcie uchwały  w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. 
Za przyjęciem   – 15 

Przeciw              - 0 

Wstrzymało się  - 0 

Porządek obrad XXII sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia 

referendum gminnego. 

Pani Biczyk poinformowała, że nawiązując do zasady subsydiarności, która jest zawarta w 

preambule do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, jak również odnosząc się do projektu 

uchwały o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy, radni gminy Michałowice zwrócili się z 

wnioskiem o zwołanie obecnej sesji w celu podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej 

przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie objęcia Gminy Michałowice przez Miasto 

Stołeczne Warszawa jako Metropolitarną jednostkę samorządu terytorialnego. 

Następnie zgłosiła autopoprawkę  w karcie do głosowania, polegającą na zamianie słowa 

„jednego” na słowo „jednej”. 

Pan Wójt poinformował, że jest to bardzo ważna decyzja, słuszna jak najbardziej patrząc jak 

szybko rozwijają się sprawy związane z procedowaniem tej ustawy, na początku roku 

przedstawiono projekt tej ustawy, następnie odbyły się spotkania w sprawie konsultacji po 

których nic nie wynikło. Dlatego uważa, że inicjatywa  jest bardzo słuszna, ponieważ im głębiej 

czyta się ustawę, to więcej nasuwa się wątpliwości, więcej zapytań. Samodzielność gmin będzie 

bardzo zachwiana, stąd ważna decyzja aby dać szansę wypowiedzenia się mieszkańcom w tak 

ważnej sprawie, jaki mają stosunek do tego przedsięwzięcia. 

Pani Biczyk zwróciła uwagę, że radni na co dzień rozmawiają z mieszkańcami i złożony 

wniosek jest wyrazem woli mieszkańców. 

Pan Wójt stwierdził, że popiera tok rozumowania radnych, aby iść drogą Legionowa, które 

przetarło już ścieżki w tym temacie i sprawi szansę, że uchwała nie zostanie uchylona. 

Pani Biczyk poinformowała, że wpłynął wniosek Klubu Radnych Moja Gmina Michałowice z 

prośbą o zmianę projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przystąpiono do dyskusji. 

Pani Wyszomirska poinformowała, że jest za przeprowadzeniem referendum gminnego. 

Następnie poinformowała, że w imieniu klubu radnych napisała wniosek w sprawie poprawek 

do projektu uchwały polegających na dopisaniu punktu w sprawie przeprowadzenia 

referendum, dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Reguły. Następnie poprosiła pana Kozłowskiego o przedstawienie 

wniosku. 

Pani Przewodnicząca ogłosiła 10min. przerwy na zapoznanie się z wnioskiem.  
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Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że projekt uchwały nie jest kompletny. Następnie poprosiła 

panią Wyszomirską o oficjalne wycofanie wniosku wcześniej złożonego.  

Pani Wyszomirska wycofała wniosek z dnia 6 kwietnia 2017 roku prosząc pana Kozłowskiego 

o złożenie nowego wniosku. 

Pani Biczyk poinformowała, że pierwszy złożony wniosek dotyczył referendum, które miało 

być przeprowadzone w jednej sprawie, natomiast obecnie  w złożonym wniosku znajduję się 

propozycja rozszerzenia referendum. Ustawa o planowaniu przestrzennym stwierdza, że jeżeli 

na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 

2tys.m2, lokalizacja może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Organ wykłada do publicznego wglądu oraz publikuje na 

stronach internetowych urzędu gminy, organizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi 

rozwiązaniami wyznacza termin, w którym osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do 

projektu studium. Zwróciła uwagę na nową formę konsultacji studium. 

Pan Kozłowski zgłosił wniosek Klubu Radnych Moja Gmina Michałowice, pana Piotra 

Kamińskiego, pana Edwarda Kozłowskiego i pani Anny Wyszomirskiej o wprowadzeniu 

poprawek do projektu uchwały. Odczytał wniosek, który w formie pisemnej stanowi załącznik 

do protokołu.  

Następnie przypomniał, że przy uchwalaniu zmian Studium Zagospodarowania Przestrzennego 

zostało zignorowanych ponad 200 wniosków mieszkańców do zmian studium. Podczas 

głosowania w czerwcu ubiegłego roku nad zmianą studium  nie został wzięty pod uwagę głos 

mieszkańców, którzy osobiście, licznie przyszli na sesję rady gminy upomnieć się o 

uszanowanie ich woli. Uznano wtedy, że lud może mówić swoje a wójt i rada może robić swoje. 

Zaproponował stworzenie mieszkańcom możliwości dania wyraźnych wytycznych w kwestii 

tego czego oni oczekują uszanowania demokracji na naszym lokalnym poziomie. 

Obecnie skoro rozpatrywana jest organizacja referendum w sprawie objęcia naszej gminy 

obszarem metropolitarnym, dodanie kilka pytań  o kierunku zagospodarowania przestrzennego 

w praktyce nie generuje żadnych dodatkowych kosztów i uważa, że okazję należy wykorzystać. 

Poprosił o poparcie wniosku do projektu uchwały. 

Pani Biczyk poinformowała, że organy władzy wszystkich szczebli muszą działać zgodnie z 

zasadą legalności. Można mieć wspaniałe pomysły, idee, niestety prawo w granicach którego 

należy się poruszać może zablokować drogę do wprowadzenia tych pomysłów. 

Następnie przedstawiła w skrócie akty obowiązującego prawa oraz odczytała wyroki NSA 

mówiące, że wnioski o przeprowadzenie referendum, którego rozstrzygający wynik 

zobowiązywałby organy gminy  do przyjęcia w studium lub w planie miejscowym określonych 

ustaleń prowadziłby do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. 

Dopuszczenie referendum w sprawach planowania przestrzennego oznaczało by możliwość 

wykluczenia przez społeczność lokalną  dopuszczalności realizacji na obszarze gminy 

inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym.  

Następnie zwracając się do Pana Kozłowskiego zapytała, czy mając taką świadomość chciałby 

podejmować uchwałę, która w tym momencie byłaby sprzeczna z prawem, czy chciałby 

podejmować takie ryzyko. Podkreśliła, że wszystkie uchwały są sprawdzane pod względem 

prawnym przez Wojewodę. Czy weźmie ryzyko na siebie, że nasza uchwała nie będzie zgodna 

z prawem i zostanie uchylona przez Wojewodę w tak ważnej sprawie. 

Pani Wyszomirska podkreśliła, że najważniejsza jest uchwała w sprawie referendum w 

sprawie metropolii warszawskiej, którą należy podjąć i z tym się zgadza, natomiast 

orzecznictwo nie jest argumentem, ponieważ został przytoczony jeden przypadek a 

orzecznictwa jest dużo i wyroków może być dużo. Zgadza się z tym, że uchwała może być 

podważona. Nie jest to pytanie dot. zagospodarowania przestrzennego, tylko chodzi o 

konsultacje społeczne, czy mieszkańcy są za powierzchniami handlowymi, czy nie. Takie 
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referendum nie oznacza, że od razu sprawa pojawi się w planie, jak ktoś odpowie tak. Nadal 

jest procedowanie nadal planem. Będzie tylko wiadomo, co ludzie myślą na ten temat.  

Pan Wójt stwierdził, ze pani Wyszomirska inaczej zrozumiała sens wypowiedzi pani 

Przewodniczącej, która zasugerowała, że kompilowanie takich pytań do referendum może 

spowodować, że w trybie nadzorczym wojewoda stwierdzi, że nie możemy przeprowadzić 

całego  postępowania dlatego, że wkraczamy w sferę która nie powinna być w ten sposób 

rozwiązywana. 

Nie zgodził się z tym, że nie uwzględnione zostały uwagi przy procedowaniu studium, 

ponieważ prace trwają i zdobyty został grant zewnętrzny na przeprowadzenie procedury 

dotyczącej konsultacji społecznych. Natomiast sama procedura planistyczna jest obwarowana 

swoimi regułami. 

Pani Biczyk stwierdziła, że dodanie dodatkowych spraw, pytań do gminnego referendum niesie 

ryzyko uchylenia uchwały przez Wojewodę.  

Pani Wyszomirska stwierdziła, że nie chciałaby aby to uchylenie nastąpiło, natomiast ciągle 

czuje że intencje są takie, że mieszkańcy są ignorowani, powinniśmy się bardziej otwierać do 

mieszkańców i bardziej ich informować. Zgłoszony został wniosek ponieważ wiele osób 

chciało samemu przeprowadzić referendum. Projekt został zgłoszony, ponieważ mieszkańcy 

wyszli z sesji bardzo niezadowoleni, ponieważ nie byli wysłuchani. 

Pan Wójt stwierdził, że nie zgadza się z tym, że gmina nie idzie w stronę mieszkańców, 

ponieważ temu służy przedsięwzięcie jak przeprowadzenie konsultacji.  Sprawa metropolii 

warszawskiej dla naszej gminy na tym etapie, w tym kształcie ustawy to być albo nie być. 

Obecnie nie ma gmina wyboru, dlatego podejmując uchwałę należy zadbać, aby nie było 

punktów zaczepienia do tego, żeby uchylić ustawę w sposób automatyczny. 

Pan Majtyka zwrócił się z prośbą do wnioskodawców o rozważenie wycofania wniosku, 

dlatego że jest sprawa najwyższej wagi i ryzyko uchylenia naszej uchwały w sprawie 

referendum metropolii jest bardzo wysokie. Inną sprawą naszą lokalną jest kwestia 

wielkopowierzchniowych obiektów w sprawie, których będą konsultacje we wrześniu. 

Najistotniejszą sprawą jest referendum w sprawie metropolii i nie należy łączyć tych spraw. 

Pani Wyszomirska poprosiła o 5 min. przerwy. 

Po przerwie poinformowała, że po konsultacjach wnioskodawcy stwierdzili, że najważniejszą 

sprawą jest uchwała w sprawie referendum i dlatego wycofała wniosek. 

Pan Majtyka podziękował za głos rozsądku. Zwracając się do Pani Wyszomirskiej 

poinformował, że ciążyła na Niej odpowiedzialność, ponieważ z komitetu z którego startowała 

kandydatka na Wójta Gminy Michałowice podczas głosowania rady powiatu, gdzie starano się 

podjąć stanowisko przeciw metropolii, była przeciwna temu stanowisku, dlatego podziękował 

za głos rozsądku. 

Pan Zacny podziękował za wycofanie wniosku. 

Stwierdził, że forma wprowadzenia poprawek jest nie far w stosunku do osób siedzących przy 

tym stole, ponieważ podpięto się pod podpisy, które tam się znajdowały. Nie wie, czy jeśli w 

projekcie uchwały odnośnie referendum miał by punkty, które zostały wprowadzone, czy by 

się pod tym podpisał. Odnośnie ogólnych pytań dotyczących budownictwa centrów 

handlowych powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych poinformował, że w pkt. 3 konkretnie 

wypunktowane są Reguły. 

Wobec barku sprzeciwu radnych głos zabrał Pan Andrzej Wysokiński  mieszkaniec Gminy, 

który chciałby się wypowiedzieć w temacie referendum. Zszokowany jest rozdrabnianiem 

sprawy, ponieważ do istotnej sprawy niektórzy chcą dołączać pierdoły, są to rzeczy o których 

80% mieszkańców gminy nie ma pojęcia. Stwierdził, że radni chcą storpedować referendum, 

które jest najistotniejsze. Podziękował za wycofanie wniosku. 

Pani Kamińska stwierdziła, że ryzyko było by za ogromne i mieszkańcy nie darowali by tego, 

było by to niezrozumiałe dla nich. Nie zagłosowała by za przedstawionymi poprawkami. 
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Pani Ilczyszyn poinformowała, że jest zaniepokojona formowaniem wypowiedzi przez 

niektórych radnych jak  „wójt i rada mówią tylko swoje”, że „radni zaburzają demokrację”, 

powoływanie się na „mieszkańcy mówią”.  

Ma częsty kontakt z mieszkańcami, wiele spraw daje się skutecznej załatwić w gminie, 

rozważyła swoją decyzję na pamiętnej sesji, ponieważ miała wiele głosów mieszkańców 

mówiących za tym, że chcą galerię.  

Są różne formy konsultacji, mieszkańcy mogą przyjść na sesję, ale nie powinni obrażać 

radnych. 

Pan Majtyka stwierdził, że należy zakończyć temat galerii i poczekać na konsultacje, które 

mają się odbyć. Należy na obecnej sesji załatwić najważniejszą sprawę tj. referendum. 

Pan Strzelecki zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie. Poprosił o 

głosowanie w sprawie bytu naszej gminy. 

Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego pana Strzeleckiego w sprawie 

zakończenia dyskusji w omawianym punkcie. 

Za wnioskiem       - 13 

Przeciw                 - 0 

Wstrzymało się     - 1 

Wniosek został przyjęty.  

Pani Biczyk zgłosiła autopoprawki polegające na dostawieniu dwóch kropek; jedna na końcu 

par. 5 a druga kropka na końcu zdania w par. 6. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia 

referendum gminnego z autopoprawkami. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXII/258/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Przewodnicząca przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych. 

Pan Wójt podziękował radzie za jednomyślność przy podejmowaniu uchwały.  

Pani Biczyk stwierdziła, że na pewno mieszkańcy zdają sobie sprawę, że może większość 

parlamentarna nie weźmie wyników referendum pod uwagę. Partia PiS z pewnością weźmie 

pod uwagę głos mieszkańców wyrażony w referendum.    

 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady,  pani  Elżbieta  Biczyk,  

zamknęła obrady XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice. 

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 


