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Protokół nr XXX 

z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 15 lutego 2018 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 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 

ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 554, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Nowa Wieś.  

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 

554, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.  

Za wnioskiem   - 15 

Przeciw             - 0 

wstrzymało się  - 0 

Wniosek został przyjęty. 

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

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1.Sprawy porządkowe. 

2.Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Michałowice. 

3.Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o zasadach składania wniosków 

o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w 2018 roku. 

4.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice 

na lata 2018-2022, 

2) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr 

XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku, 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,  

4) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków 

jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na 

terenie gminy Michałowice, 

5) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach 

prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na 

trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne), 

6) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Michałowice, 

7) określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w 

roku 2018, 

8) określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom 

zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,  

9) zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych, 
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10) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w 

Sokołowie i w Pęcicach, w gminie Michałowice, 

11) wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części nieruchomości 

położonej w Regułach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554, 

stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice, 

12) w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 

631/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, gmina Michałowice, 

13) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki 

ewidencyjnej nr 581/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w 

gminie Michałowice, 

14) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 554 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Nowa Wieś.  

5.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2017 roku. 

6.  Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 

Gminy na 2018 rok. 

7.Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 

Komisji Rady Gminy za 2017 rok. 

8.   Informacje Wójta Gminy. 

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

10. Sprawy wniesione. 

Za przyjęciem – 15 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad XXX sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXVIII 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 XXVIII sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    -  15 

Przeciw                - 0 

Wstrzymało się  -  0 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XIX 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 XIX sesji Rady 

Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    -  15 

Przeciw                - 0 

Wstrzymało się  -  0 

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

 

Ad. pkt 3 

Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o zasadach składania 

wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w 2018 roku. 
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Pan Zbigniew Nasternak przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

przedstawił informację o zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności 

obszarowe przez producentów rolnych w 2018 roku. 

Pani Biczyk podziękowała za przekazanie informacji. 

Ad. pkt 4.1  

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 

XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022. 

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki.  

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

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

Pan Hirny zapytał o szczegóły zwiększenia o 100 tys.zł w WPF i w projekcie zmian w budżecie 

nakładów na strefę rekreacji przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach. 

Pan Kawiorski poinformował, że Ministerstwo Kultury w bieżącym roku ogłosiło konkurs na 

tzw. Otwarte Strefy Aktywności „OSA” w którym gmina chce wystąpić i uzyskać dotację. 

Wspomniał, że jest opracowana koncepcja zabudowy terenu przy zbiorniku retencyjnym w 

Michałowicach i  gmina chce uzyskać dotację i zrobić przynajmniej dwie strefy aktywności dla 

dorosłych i dzieci. Poinformował, że w dniu dzisiejszym został złożony wniosek. 

Pani Hirny zapytał, czy koncepcja przedstawiona na konkurs jest koncepcją prezentowaną na 

konsultacjach społecznych dotyczących omawianego terenu i czy została w jakikolwiek sposób 

zmieniona. 

Pan Kawiorski poinformował, że powstała koncepcja zgodna jest z konsultacjami, które były 

przeprowadzane stwierdzając że nie można budować wszystkiego, co jest w koncepcji. 

Pan Hirny zapytał, czy jest możliwość przedstawienia aktualnej koncepcji mieszkańcom 

Michałowic. 

Pan Kawiorski stwierdził, że tak. 

Pan Hirny poprosił o przedstawienie koncepcji.  

 

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na 

lata 2018-2022. 

Za przyjęciem    - 12 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 3 

Uchwała Nr XXX/376/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.2 

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

Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 

roku. 

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki, następnie przedstawiła autopoprawki pana 

Wójta, które zostały zgłoszone w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu. 

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

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

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 

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

Pan Kozłowski zapytał, czym była prognozowana kwota 210 tys.zł w zadaniu - dotacja na 

zamianę ogrzewania węglowego na gazowe. 
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Pan Wójt poinformował, że jest to kwota szacunkowa, startowa, nie jest to kwota sztywna, 

jeśli będą większe potrzeby można będzie ją uzupełnić. 

Pan Kamiński nawiązując do zadania budowy sieci wodociągowej na terenie gminy zapytał, 

gdzie będzie budowana.  

Pan Kawiorski poinformował, że jest koncepcja przebudowy sieci istniejącej i gmina chce w 

bieżącym roku przystąpić do częściowej realizacji w Sokołowie, Suchym Lesie i Pęcicach. 

Pani Paradowska podziękowała za umieszczenie w projekcie budżetu budowy kanalizacji i 

wodociągu w ul. Zielonej w Nowej Wsi. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w 

Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 

grudnia 2017 roku z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 12 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 3 

Uchwała Nr XXX/377 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 

Pan Wójt poinformował, że sprawa dotyczy przebudowy ul. Regulskiej w Regułach. 

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

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

 

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

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/378/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. 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 wprowadzone zmiany wynikają z uwag organu nadzorczego i 

dotyczą uchylenia w poszczególnych regulaminach ust.5. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 

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

 

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

uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z 

dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, 

ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków 

zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice, 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/379/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4.5 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia 

dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki 

ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie 

ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). 

Pan Wójt poinformował, że co do założeń przedsięwzięcia to gmina postawiła na to, aby w 

sposób trwały wymieniać ogrzewanie nie ekologiczne na proekologiczne. Przedłożona Radzie 

Gminy Michałowice uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.  

Uchwalenie ww. uchwały umożliwi przyznawanie uprawnionym Wnioskodawcom dotacji 

celowych w zakresie dofinansowania do zakupu pieca gazowego, w ramach prowadzonej 

polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza w Gminie Michałowice, polegającej 

na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). 

Następnie przedstawił autopoprawki, które w formie pisemnej stanowią załącznik do protokołu. 

Pani Edyta Dziekońska omówiła projekt uchwały i regulaminy. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 

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

Pan Hyrny podkreślił, że dotacja jest udzielana wyłącznie na zakup pieca grzewczego 

natomiast wiele instalacji cieplnych składa się z dwóch oddzielnych urządzeń (pieca gazowego 

i zasobnika ciepłej wody) są to systemy spójne i często kupuje się je w całości i wymienia w 

całości. Zapytał, czy osoba, która będzie chciała zainstalować system składający się z dwóch 

urządzeń na co będzie mogła uzyskać dotacje.  

Pani Edyta Dziekońska poinformowała, że decyzja jest taka, że ograniczone jest to  kwotą na 

zakup pieca gazowego.  

Pani Wyszomirska zapytała o sposób zawiadamiania przez gminę mieszkańców o dotacji. 

Pani Edyta Dziekańska poinformowała, że gmina w pierwszej kolejności czeka na informację 

od Wojewody, czy będą uwagi i wówczas będzie można uruchomić datację. W dalszej 

kolejności informacja będzie ogłoszona na stronie internetowej gminy, następnie zaplanowane 

będą z odpowiednim  wyprzedzeniem spotkania z mieszkańcami, gdzie będzie można omówić 

wszystkie wątpliwości. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki 

ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie 

ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/380 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice. 

Pan Wróblewski poinformował, że projekt uchwały powstał na skutek zmian w prawie 

oświatowym. 

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

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

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 

głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Michałowice z autopoprawkami 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/381/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. pkt 4.7 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia planu 

doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2018. 

Pan Wójt wprowadził autopoprawkę do §5 ppkt.1 polegającą na zamianie 50% na 60%. 

Pan Wróblewski poinformował, że projekt uchwały podejmowany jest co roku i podyktowane 

jest to koniecznością odpisu 1% wynagrodzenia nauczycieli na formy doszkalania szkoleń, 

studiów i innych form dokształcania.  

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

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

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 

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

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

uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Michałowice w roku 2018. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/382 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.8 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia „Regulaminu 

otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy 

Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych 

przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz 

kryteriów wyboru ofert. 

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały również powstał na skutek zmian w prawie 

oświatowym. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 

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

 

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

uchwały w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie 

dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z 

wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych 

formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

Za przyjęciem    - 14 
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Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/383/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.9 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania 

stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych. 

Pan Wójt przedstawił autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu. 

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

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

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 

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

Pan Zacny podziękował za wprowadzenie autopoprawki. 

 

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

uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół 

wyższych z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/384/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.10 

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

w drodze darowizny nieruchomości położonych w Sokołowie i w Pęcicach, w gminie 

Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zwrócił się z wnioskiem o 

przekazanie w drodze darowizny  na rzecz Powiatu Pruszkowskiego działek, z przeznaczeniem 

na cel publiczny. 

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

„za” 4 głosy, „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 zbycie w drodze darowizny nieruchomości 

położonych w Sokołowie i w Pęcicach, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/385/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.11 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części nieruchomości położonej w Regułach, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554, stanowiącej mienie komunalne 

Gminy Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że sprawa dotyczy otwartej strefy rekreacji w Regułach. 

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

„za” 4 głosy, „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 użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części 

nieruchomości położonej w Regułach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

554, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 



 

8 

 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/386/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.12 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia 

służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 631/4, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Pęcice, gmina Michałowice 

Pan Wójt przedstawił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w preambule uchwały cyfry 

58. Treść projektu uchwały dotyczy zabezpieczenia możliwości dojazdu przez właścicieli 

działek.  

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

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

 

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

uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na działce 

ewidencyjnej nr 631/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, gmina Michałowice z 

autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/387/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.13 

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

w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 581/5, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice 

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy. 

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

„za” 4 głosy, „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 działki ewidencyjnej nr 581/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-

Osiedle, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/388/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4.14 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu na części działki ewid. nr 554 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. 

Pan Wójt poinformował, że służebność przesyłu dotyczy części działki położonej w Nowej 

Wsi.  

Pani Paradowska podziękowała za bardzo szybkie działanie w omawianej sprawie. 

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

uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 554 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXX/389/2018 stanowi załącznik do protokołu. 
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Pani Biczyk ogłosiła 15 minut przerwy. 

Ad. pkt 5.  

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2017 roku. 

Brak pytań 

Ad. pkt 6.  

Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 

Gminy na 2018 rok. 

Pani Biczyk poinformowała, że plany pracy były omawiane na poszczególnych komisjach. 

Następnie zwracając się do przewodniczących komisji poprosiła o opinię komisji. 

Załącznik nr 1 stanowi „Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok” 

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

żadnych uwag.  

Załącznik nr 2 „Plan Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 2018 rok”.  

Pani Król-Popiel poinformowała, że plan pracy został jednogłośnie przyjęty. 

Pan Strzelecki poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: 

„za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

Załącznik nr 4 „Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok” 

Pani Kamińska Anna poinformowała, że opinia Komisji Rewizyjnej była pozytywna, plan 

pracy został przyjęty. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Rada Gminy Stanowisko przyjęła. 

 

Ad. pkt 7. 

Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 

Komisji Rady Gminy za 2017 rok. 

Pani Biczyk poinformowała, że sprawozdania były omawiane na poszczególnych komisjach. 

Następnie zwracając się do przewodniczących komisji poprosiła o opinię komisji. 

Załącznik nr 1 stanowi „Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów za 2017 rok” 

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

żadnych uwag.  

Załącznik nr 2 „Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej za 2017 

rok”.  
Pani Król-Popiel poinformowała, że sprawozdanie  zostało  przyjęte bez uwag. 

Załącznik Nr 3.”Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych za 2017 rok”. 

Pan Kordys poinformował, że sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte. 

Załącznik nr 4 „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok” 

Pani Kamińska Anna poinformowała, że sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Rada Gminy Stanowisko przyjęła. 
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Ad. pkt 8. 

Informacje Wójta Gminy. 

Brak informacji. 

 

Ad. pkt 9. 

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

Pani Biczyk poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy. 

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu 

Gminy Michałowice. 

Następne pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Michałowice . 

Pisma do wiadomości Rady Gminy. 

Petycja Stowarzyszenia „Głos Mieszkańców Gminy Michałowice” do Wójta Gminy w sprawie 

uniemożliwienia budowy bloków mieszkalnych w Regułach. 

Pismo mieszkańców Opaczy Małej do Wójta w sprawie przejazdu autobusu linii 177 przez 

Opacz Małą. 

Podziękowanie Pana Marka Seretnego dla Wójta Gminy za realizację projektu wodno-

kanalizacyjnego na ul. Okrężnej. 

Stanowisko Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie planowanych zmian w kodeksie 

wyborczym. Rada sprzeciwia się zmianom. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach popierające stanowisko sejmiku woj. Mazowieckiego 

dotyczące zmian w kodeksie cywilnym. 

Pismo Starostwa Pruszkowskiego w sprawie prowadzonych konsultacji społecznych nad 

projektem „Strategia rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 aktualizacja 2017”. 

Pismo Zarządu Osiedla Komorów i Radnych Komorowa, Stowarzyszeń i fundacji w sprawie 

wniosku do budżetu na 2018 rok. 

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zamieszczeniu na stronie 

internetowej opracowania dotyczącego jakości wód w Woj. Mazowieckim. 

Skarga Pani*** na działanie Wójta. 

Pani Przewodnicząca zaproponowała skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję 

Rewizyjną. 

Przystąpiono do glosowania w sprawie skierowania skargi Pani***  na działanie Wójta 

do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  

Za przekazaniem - 15 

Przeciw                 - 0 

Wstrzymało się    - 0 

Rada wniosek przyjęła. 

Skarga zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.  

 

Pismo Pani*** w sprawie ogrzewania lokalu mieszkalnego. 

 

Skarga Pani*** na działanie Wójta. 

Pani Przewodnicząca zaproponowała skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję 

Rewizyjną. 

Przystąpiono do glosowania w sprawie skierowania skargi Pani*** na działanie Wójta do 

rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  

Za przekazaniem - 14 

Przeciw                 - 0 

Wstrzymało się    - 0 

Rada wniosek przyjęła. 
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Skarga zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.  

Ad. pkt 10. 

Sprawy wniesione. 

Pani Brzeska –Kalczuk poprosiła o przeprowadzenie konsultacji w sprawie budowy Lidla. 

Pan Jeżewski poinformował, że  6 marca br.  odbędzie się zebranie mieszkańców Komorowa 

gdzie jednym z punków będzie sprawa budowy Lidla, 

Pan Hirny zwracając się do radnych zapytał o opinie w sprawie złożonej petycji dotyczącej 

budowy bloków w Regułach. 

Pani Biczyk stwierdziła, że są różne opinie w tym temacie ze strony mieszkańców. 

Pan Hirny  zapytał o postępy w sprawach planistycznych dotyczących terenu tzw. centrum 

handlowego w Regułach. 

Pan Sobol  poinformował, że w  marcu zostaną upublicznione analizy, również będzie już 

znany harmonogram działań konsultacyjnych. Natomiast procedura planistyczna jest 

zawieszona.  

Pan Hirny stwierdził, że od ostatniej sesji żadne działania planistyczne czy konsultacyjne 

dotyczące tej sprawy nie były prowadzone. 

Pan Wójt przypomniał, że tego typu działa są jawne i jakiekolwiek procedury były by 

wdrożone to wszystko było by ogłoszone. Obecnie gmina jest nie w procedurze planistycznej 

tylko konsultacyjnej.  

 

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

obrady XXX sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


