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Protokół Nr XXVIII 

z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 11 grudnia 

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

1. 

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 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. 

1.Sprawy porządkowe. 

2.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-

2020,  

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

XIX/229/2016, 

3) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania, 

4) zmieniająca uchwałę nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 

lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Michałowice. 

 

Za przyjęciem – 13 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2.1  

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 

XIX/228/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020. 

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

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

uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-

2020. 

Za przyjęciem     - 11 

Przeciw                -  0 

Wstrzymało się    - 2 

Uchwała Nr XXVIII/356/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 2.2  

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

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

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

Pan Kamiński zapytał, dlaczego nie zrealizowano zadania dotyczącego wykupu dróg na kwotę 

300tys.zł. 

Pani Jankowska wyjaśniła, że z uwagi na przedłużające się postępowania w sprawie wypłaty 

odszkodowań za drogi przejęte przez gminę, na obecny czas nie ma takich decyzji, które by 
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zobowiązywały  Wójta Gminy do wypłaty odszkodowań, natomiast środki były zapisane w 

budżecie i stąd propozycja zmniejszenia wydatków o kwotę 300tys.zł.  

Pan Kamiński zapytał, dlaczego nie zostały zrealizowane zadania dotyczące prac 

konserwatorskich na kwotę w wysokości 70tys.zł. 

Pani Jankowska wyjaśniła, że co roku zapisywane są kwoty na dofinasowanie prac 

związanych z remontem Kościoła w Pęcicach. W roku bieżącym Ksiądz Proboszcz 

poinformował, że nie wystąpi o przyznanie dotacji. 

Pani Wyszomirska zapytała o aktualne zaangażowanie środków na cele inwestycyjne. 

Pani Biczyk poinformowała, że pytanie nie jest związane z omawianym projektem uchwały. 

Na sesji nadzwyczajnej nie ma punktu wole wnioski. 

Pani Wyszomirska stwierdziła, że nie dostała odpowiedzi na zadane pytanie. Następnie 

zapytała o aktualny stan konta.  

Pani Biczyk stwierdziła, że pytanie nie jest również związane z omawianym projektem 

uchwały. Poprosiła o zadanie pytań na następnej zwyczajnej sesji w dniu 18 grudnia br.  

Pani Wyszomirska poinformowała, że na pewno pani skarbnik zna stan konta. Następnie 

stwierdziła, że nie dostała nadal odpowiedzi na zadane pytania. 

Przystąpiono do dyskusji. 

Pan Kamiński zapytał, czego dotyczą zmiany w dopłatach do przedszkoli. 

Pani Jankowska poinformowała, że dotacje wynikają ze zmniejszonej lub zwiększonej liczby 

dzieci. Jeśli dzieci przybywa, to gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia środków i 

przekazania ich danemu przedszkolu. 

Pan Strzelecki zapytał, czy dotacja w kwocie 70tys.zł. dla Parafii Pęcickiej może przejść na 

przyszły rok. 

Pani Jankowska poinformowała, że plan ulega zmniejszeniu i po zmianie wynosi zero, więc 

dotacja nie może przejść na następny rok. 

Pani Paradowska poinformowała, że ksiądz był w szpitalu i firma mająca wykonać remont 

ogrodzenia przyszła bardzo późno i wiązało by się to z tym, że nie była by w stanie wykorzystać 

środków.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w 

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

Za przyjęciem     - 11 

Przeciw                -  0 

Wstrzymało się    -  2 

Uchwała Nr XXVIII/357/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 2.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

Pani Wierzgała poinformowała, że zmiana dotychczas obowiązującej uchwały wynika ze 

zmiany przepisów, na mocy których uchwała została podjęta. Przedstawiony projekt uchwały 

jako podstawę prawną ma nowe przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Dostosowania także wymagała treść uchwały, należało wprowadzić zmiany dotyczące trybu 

kontroli oraz wydatków, które mogą być finansowane z dotacji. 

 

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

uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

Za przyjęciem     - 13 
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Przeciw                -  0 

Wstrzymało się    -   0 

Uchwała Nr XXVIII/358/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 2.4  

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 

XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Michałowice. 

Pani Wierzgała poinformowała, że zmiana uchwały spowodowana jest wejściem w życie 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza m.in. zmiany w 

wynagrodzeniach nauczycieli. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2018r. przestaje 

istnieć dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli.  

 

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

uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z 

dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Michałowice. 

Za przyjęciem     - 13 

Przeciw                -  0 

Wstrzymało się    -  0 

Uchwała Nr XXVIII/359/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, 

zamknęła obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.  
 

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 


