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     Protokół Nr XXIV     

z obrad XXIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 9 maja 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 informując, 

że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

Następnie zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

uchylającej uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Poinformowała, że projekt uchwały jest 

inicjatywą radnych.  

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Biczyk w sprawie rozszerzenia porządku 

obrad o projekt uchwały w sprawie uchylającej uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum 

gminnego. 

Za przyjęciem – 14 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się - 1 

Wniosek został przyjęty. 

Wobec przyjęcia zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1.Sprawy porządkowe. 

2.Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Gminy Michałowice. 

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdań  za  rok  2016, 

2) udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2016, 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu, 

4) zmieniająca Uchwałę  Nr XIX/228/2016 rady gminy Michałowice z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Michałowice na lata 2017-2020,                                 

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

XIX/229/2016, 

6) uchylająca uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 

kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. 

7) ustalenia składu liczbowego Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w 

Michałowicach i obwodowych komisji do spraw referendum oraz powołania 

Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w Michałowicach, 

8) zmieniająca uchwałę Nr III/3/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 

2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

9) zmieniająca  uchwałę  Nr  XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 

lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji  do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice, 

10) przyjęcia ,,Strategii Promocji Gminy Michałowice”, 

11) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 

listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018, 

12) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 36/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice, 

13) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 
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319/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie 

Michałowice, 

14) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 

689/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie 

Michałowice, 

15) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności 

nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr ewid. 84/13, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w gminie Michałowice, 

16) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 

687/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie 

Michałowice, 

17) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 

132 oraz działka nr ewid. 332, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów – 

Wieś, w gminie Michałowice 

18) 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 87/33, 

19) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej 

Nowa Wieś, położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice, 

stanowiącej działkę ewid. nr 408, 

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

działki ewidencyjnej nr 166, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-

Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice, (pow.276m2) 

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

działki ewidencyjnej nr 166, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-

Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice, (pow.324m2) 

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

działki ewidencyjnej nr 1/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, 

stanowiącej mienie Gminy Michałowice, 

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

działki ewidencyjnej nr  753, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-

Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice, 

24) zmieniająca Uchwałę Nr XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 

października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie 

Gminy Michałowice, 

25) nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice, 

26) nadania nazwy placowi położonemu w Komorowie, w gminie Michałowice, 

27) uchylenia uchwały nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 

2007 r. uchylenia w części uchwały nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w 

Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. oraz nadania nazwy ulicy położonej w 

Regułach, w gminie Michałowice. 

4.Sprawozdanie z działalności RES-MED 40 za rok 2016. 

5.Sprawozdanie z działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gminie Michałowice w NZOZ 

Przychodni  Lekarskiej  ,,Zdrowie” za okres od  01.01.2016 - 31.12.2016 r. 

6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2016.  
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7.  Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016. 

8.  Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny za 

rok 2016. 

9.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

za rok 2016. 

10. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 5.12.2016 r. do 

21.04.2017 r. 

11. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVIII, XIX, XX i                                                                                                      

XXI sesji kadencji 2014 - 2018. 

12. Informacje Wójta Gminy. 

13. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

14. Sprawy wniesione. 

Za przyjęciem - 15 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się - 0 

Porządek obrad XXIV sesji został przyjęty. 

Ad. pkt. 2 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XX 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 XX sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XX sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXI 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 XXI sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXI sesji Rady Gminy. 

 

Ad. pkt 3.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań  

za  rok  2016. 

Pani Biczyk poinformowała, że Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie 

finansowe za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy 

Michałowice za rok 2016 oraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za 2016 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego 

Gminy Michałowice.    

Przystąpiono do omawiania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 

2016. 

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Michałowice.  
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Pan Majtyka odczytał Uchwałę RIO Nr WA.132.2017 z dnia 11.04.2016 r. w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok. Opinia RIO pozytywna. 

Pani Biczyk poinformowała, że sprawozdanie było opiniowane przez poszczególne komisje. 

Następnie poprosiła o opinię przewodniczących komisji w sprawie rocznego wykonania 

budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok wraz z ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok i z informacją o stanie 

mienia komunalnego Gminy Michałowice.    

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

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

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

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

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 4 

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

Pani Biczyk stwierdzając, że sprawozdania były szczegółowo omawiane na poszczególnych 

komisjach, zapytała o ewentualne pytania do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Gminy Michałowice za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016  rok i z informacją o stanie mienia 

komunalnego. 

Brak pytań. 

Pani Biczyk poprosiła o zabieranie głosów w dyskusji. 

Pan Kamiński zapytał co jest powodem, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 85%. 

Pan Wójt poinformował, że wystąpiły oszczędności na przetargach oraz opóźniła się 

realizacja U1 ze względu na niemożność uzyskania pozwolenia na budowę.  

Pani Wyszomirska stwierdziła, że sprawozdanie budzi istotne wątpliwości co do należytego 

wykonania budżetu w naszej gminie za rok 2016 i przede wszystkim w sprawie wykonania 

wydatków majątkowych. Stwierdziła, że zadania były błędnie budżetowane, brakuje 

staranności wykonania tych zadań, nie podoba jej się sposób zarządzania środkami 

finansowymi w kontekście zaciąganych pożyczek. W sytuacji, gdy Gmina posiada 

nadpłynność finansową, to występują jeszcze koszty obsługi długu, które uważa że są 

nieuzasadnione. Jest to wbrew racjonalnemu myśleniu. 

Pan Wójt nie zgodził się z wypowiedzią stwierdzając, że gmina od trzech lat nie bierze 

kredytów, jak również zaznaczył, iż  tylko drobne zadania zostały niezrealizowane. Cieszy 

się, że udaje się zrealizować zadania w  kwotach niższych, niż są to kwoty kosztorysowe. 

Pan Kozłowski poinformował, że zadanie w sprawie odwodnienia Pęcic Małych nie zostało 

zrealizowane z powodu braku terenu pod zbiornik retencyjny. 

Pan Wójt potwierdził, że powodem niezrealizowania zadania, był brak terenu pod zbiornik 

retencyjny. 

Pan Kamiński poprosił o podanie powodów, dlaczego wydatki zostały zrealizowane w 85% i 

dlaczego od roku 2013 nasza Gmina ma cały czas nadwyżki finansowe, które nie są 

wykorzystywane na realizację inwestycji.  

Pan Wójt wyjaśnił, że rozliczenia są przy końcu roku i wtedy występuje jasność, jakie 

zostały oszczędności. Rynek w inwestycjach jest czasami mocno rozchwiany, nieraz 

wykonawcy szukają pracy i wówczas występują niższe ceny. Cieszy się, że inwestycje są 

wykonywane poniżej ceny inwestorskiej. Zaznaczył również, że pieniądze nie zalegają, tylko 

są wydawane. 

Pani Biczyk stwierdziła, że przy procedurze przetargowej jest bardzo trudno dokładnie 

oszacować, jaka kwota co do złotówki pokryje realizację danego przedsięwzięcia. 

Pan Kozłowski posługując się przykładem zapytał, dlaczego nie jest położony asfalt na ul. 

Wąskiej, zaznaczając że dostał odpowiedź, że zabrakło pieniędzy. 



 

5 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że w przetargu ustalany jest zakres robót oraz kwota za którą należy 

wykonać dane przedsięwzięcie. W przypadku wyczerpania kwoty, następuję koniec 

przedsięwzięcia.  

Pani Wyszomirska stwierdziła, że niektóre wypowiedzi mijają się z prawdą, jak informacja o 

nie zaciąganiu kredytów, a już w następnej uchwale budżetowej jest mowa o ustalaniu 

przychodu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów. Natomiast w sprawie wydatków 

majątkowych zostało wydane tylko 55% zaplanowanej kwoty. 

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o zbilansowanie założeń, które były do realizacji w 2016 

roku. W 2017 roku zapisane jest 2 mln zł. do zbilansowania budżetu.   

Pan Kamiński zapytał o korzyści z nadwyżki finansowej, którą mamy cały czas w naszej 

gminie od 2012 roku. 

Pan Wójt poinformował, że nadwyżki nie są planowane i jest to niewidzialna ręka rynku. 

Pani Biczyk zamknęła dyskusję.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań  za  rok  2016 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się   - 2 

Uchwała Nr XXIV/264/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.2 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Michałowice absolutorium za rok 2016. 
Pani Biczyk poinformowała, że wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok stanowią załącznik do projektu uchwały i były opiniowane przez 

RIO, w związku z tym poprosiła Wiceprzewodniczącego o odczytanie opinii. 

Pan Majtyka odczytał uchwałę Nr WA.183.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Michałowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu 

Gminy za rok 2016 (uchwała w załączeniu do protokołu).  

Pani Biczyk poprosiła o zadawanie pytań. 

Brak pytań. 

Pani Biczyk poprosiła o zabieranie głosów w dyskusji. 

Brak głosów w dyskusji. 

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

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2016. 

Za przyjęciem    – 12 

Przeciw               -  3 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIV/265/2017 stanowi załącznik do protokołu.  

Pani Biczyk gratulując Panu Wójtowi stwierdziła, że był to kolejny dobry rok dla naszej 

gminy, która bardzo prężnie się rozwija. Tajemnicą sukcesu jest dobrze układająca się 

współpraca organu wykonawczego z organem stanowiącym. Podziękowała wszystkim 

pracownikom urzędu gminy za wspieranie pana Wójta. Podkreśliła, że inwestycje to jedno, 

natomiast wielką radością jest żywe uczestnictwo społeczności lokalnych w życiu całej 

gminy. Jeszcze raz pogratulowała Panu Wójtowi a wszystkim życzyła owocnej pracy na 

przyszłość. 

Pan Wójt podziękował Radnym za konstrukcyjną współpracę, pracownikom za trud w 

realizacji zadań inwestycyjnych. Podkreślił, że jest to podsumowanie poprzedniego roku, 

który nie był łatwym i w którym realizacja budżetu nie była lekka, ale wiele się udało.   
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Ad. pkt 3.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 
Pan Wójt poinformował, że uchwała jest kontynuacją współpracy z Powiatem, 

Pruszkowskim, dotyczącą przebudowy ciągu drogowego w Komorowie. 

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” 1 głos. 

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 XXIV/266/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę  Nr 

XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020.                                 
Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki, następnie przedstawiła autopoprawki 

pana Wójta, 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” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 

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 Komisja Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 4 

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

Pan Kozłowski zapytał, kiedy jest planowana do zrealizowania ul. Wąska. 

Pan Wójt wyjaśnił, że pozostało jeszcze kilka ulic do zrealizowania i jest wśród nich ul. 

Wąska. 

Pan Kamiński poprosił o przedstawienie  planu zakupów mienia komunalnego na najbliższe 

lata.  

Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma planowanych zakupów, są to ciągłe zakupy wynikające z 

porządkowania starych spraw, lub wynikające z nowych podziałów oraz wypłaty 

odszkodowań. 

Pan Kozłowski zapytał, czy jest ujęta w planie realizacja ul. Rodzinna i Ks. Woźniaka w 

Suchym Lesie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli jest realizacja przedsięwzięcia w ramach współpracy z 

powiatem, w sytuacji kiedy nie ma porozumienia, nie można wpisywać kwot na pomoc 

powiatowi pruszkowskiemu. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w 

sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice  z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Michałowice na lata 2017-2020 z autopoprawkami.                                

Za przyjęciem    - 11 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  3 

Uchwała Nr XXIV/267/2017 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. pkt 3.5 

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, następnie przedstawiła autopoprawki 

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

Również został przekazany w formie pisemnej projekt uchwały uwzględniający zgłoszone na 

sesji autopoprawki. 

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

była pozytywna: „za” 6 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 Komisja Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 4 

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

Pani Ilczyszyn zapytała o budowę budynku socjalnego. 

Pan Wójt poinformował, że stara się aby to przedsięwzięcie udało się zrealizować. 

Pan Kamiński zapytał o sposób realizacji wydatków majątkowych w 2017 roku, które 

zostały zwiększone o 15 mln zł. w stosunku do 2016 roku, czy będą przyjmowani pracownicy 

do przerobu . 

Pan Wójt poinformował, że nie planuje przyjmowania nowych pracowników i nie widzi 

problemu w realizacji tego przedsięwzięcia.  

Pani Rycerska zapytała, co jest planowane w temacie rozbudowy przedszkola w 

Michałowicach. 

Pan Wójt poinformował, że przeznaczona kwota ma być wykorzystana na remont 

przedszkola i zaprojektowanie rozbudowy przedszkola.  

Pani Wyszomirska wracając do wypowiedzi Pana Kamińskiego przypomniała, że wydatki na 

2016 rok były wykonane w 55%, natomiast na 2017 rok planowane są dużo większe wydatki. 

Zapytała z czego to wynika, jaka jest myśl w tym kierunku. 

Pan Wójt sprostował, że wykonanie było nie 55% a przeszło 70%. Nieprawdą jest, że to 

zostało nie wykonane, ponieważ wszystkie procedury, które były potrzebne do wdrożenia 

inwestycji zostały przeprowadzone. 

Pani Wyszomirska poinformowała, że nie liczy ona kwoty, która została przesunięta do 

środków niewygasających, dlatego według niej wykonanie wynosi 55%. Zapytała, skąd takie 

zwiększenie wydatków. 

Pan Wójt wyjaśnił, że traktuje to jako wykonanie inwestycji, natomiast pani Radna traktuje 

jako wydawanie pieniędzy, a są to dwie różne rzeczy. Rzeczowo wydatki zostały wykonane w 

znacznie wyższym procencie, niż to wynika z przedstawionych kwot. Jeżeli inwestycja 

zostanie zrealizowana taniej, to się z tego cieszy, natomiast Pani Radna ma z tym problem, że 

pieniądze nie zostały wydane. 

Pani Wyszomirska zaznaczyła, że Radny ma prawo zadawania pytań, a Pan Wójt na nie 

odpowiadać. Chce wiedzieć w jaki sposób dysponuje się pieniędzmi gminy. 

Pan Strzelecki zwrócił uwagę, że na Komisji Spraw Społecznych jedynym głosem 

przeciwnym był głos pani Wyszomirskiej, bez zadania żadnego pytania, natomiast na sesji  

Pani radna stała się bardzo aktywna.  

Pani Wyszomirska poinformowała, że jeśli ona nie zadaje pytań na komisji, to nikt nie ma  

żadnych pytań. Następnie stwierdziła, że pan Strzelecki w stosunku do niej jest niegrzeczny, 

więc nie będzie zadawać pytań na komisji, aby nie ulegać atakowi pana Strzeleckiego , będzie 

zadawać pytania w obecności innych ludzi na sali.  

Pani Biczyk zwróciła uwagę, że pan radny Strzelecki wyraził swoją opinię, tak jak pani 

Wyszomirska. 
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Pan Strzelecki poinformował, że głosowanie na Komisji powinno być wiążące na Sesji. 

Zaznaczył również, że podczas głosowania „przeciw” na Komisji, pani Radna nie zadała ani 

jednego pytania. 

Pani Biczyk wobec braku dalszych pytań otworzyła dyskusję. 

Pani Wyszomirska stwierdziła, że nie została jej wyjaśniona kwestia nagłych wydatków. 

Natomiast ze względu na prośbę dyr. szkoły, będzie głosowała za budżetem ze względu na to, 

że znalazły się tam środki na zadaszenie szkoły.  

Następnie poprosiła o staranność w przygotowywaniu dokumentów, ponieważ była już sesja z 

powodu jednej, dwóch  kropek, a w zmianach w uchwale budżetowej zamiast zwiększa pisze 

się zmniejsza. 

Pan Wójt stwierdził, że jeśli zdarzają się błędy, to nie jest świadome działanie, które ma na 

celu coś zagmatwać, niestety zdarza się. Materiałów jest bardzo dużo i na pewno nie ma w 

nich bałaganu. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w 

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

autopoprawkami. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  1 

Uchwała Nr XXIV/268/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylającej uchwałę Nr 

XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego. 

Pani Biczyk poinformowała, że ustawa do której odnoszono się bezpośrednio w naszej 

uchwale dotyczącej przeprowadzenia referendum gminnego, została wycofana ze ścieżki 

legislacyjnej. Przypomniała, że Rada Gminy wraz z Wójtem podjęła negatywne stanowisko 

odnośnie ustawy metropolitarnej. Wiele okolicznych samorządów zdecydowało się na 

rezygnację z referendum w tej sprawie i dlatego ostał przygotowany projekt uchwały. 

Pan Wójt poinformował, że zgłoszony w marcu br. przez grupę posłów PiS projekt ustawy o 

ustroju miasta stołecznego Warszawy, wzbudził zaniepokojenie władz gminy i ze względu na 

wagę takiego rozwiązania, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu referendum gminnego. 

Podnoszone przez nas argumenty jak i jednoznaczny, powszechny sprzeciw mieszkańców 

sprawił, że wnioskodawcy wycofali projekt ustawy. Wobec zaistniałej sytuacji, gmina 

rezygnuje z przeprowadzenia referendum. 

Pan Zacny poinformował, że z pracy w sejmie ten projekt został wycofany, ale z tego co 

mówią środki masowego przekazu i posłowie, którzy to wprowadzali, prace nad uchwałą 

nadal trwają. Stwierdził, że  boi się takiej sytuacji, że projekt uchwały w pewnym momencie 

trafi do sejmu a gmina nie wyrobi się z przeprowadzeniem referendum. 

Pani Biczyk poinformowała, że wiele osób ma takie obawy. 

Pani Kamińska stwierdziła, że wiele osób podziela obawy, że to może stać się bardzo 

szybko, ale radnych obowiązuje litera prawa. Jeśli została podjęta uchwała w oparciu o 

ustawę, która została zmieniona i cel połowicznie został osiągnięty, ponieważ ustawa została 

wycofana, to nie można stanąć przed mieszkańcami i mówić, że będziemy głosować za czymś 

czego nie ma. Uważa, że na obecną chwilę należy się wycofać, ale nie porzucać działań, aby 

dalej utrzymać niezależność naszego samorządu. 

Pan Kamiński stwierdził, że zagrożeniem w tej chwili jest frekwencja mieszkańców, 

ponieważ dla niektórych temat już jest nieaktualny, ponieważ nie ma już propozycji ustawy i 

może być kłopot z frekwencją. Sprawa jest godna zastanowienia. 
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Wobec braku głosu sprzeciwu radnych Pani Biczyk dopuściła do głosu osobę spoza rady.  

Pan Andrzej Wysokiński stwierdził, że gmina nie powinna wycofywać się z referendum, 

tylko stać przy swoim i złożyć interpelację do władz wyższych, bo to jest następny przekręt 

tej grupy. Gmina zrezygnuje z referendum i będzie później ogłoszone, że wszyscy z 

referendum się wycofali. Znów będzie jak z referendum oświatowym, że uwagi zgłoszone 

zostały za późno. 

Pan Kamiński stwierdził, że radni zastanawiają się czy jest sens organizować referendum 

przeciwko czemuś, czego de facto już nie ma.  

Pani Paradowska stwierdziła, że wszyscy wiemy jak obecnie wygląda uchwalanie ustaw i 

może to być przeprowadzone w kilka dni w nocy, wszyscy mają obawy, czy będzie 

frekwencja. To nie jest to, że my nie chcemy referendum. Podjęcie decyzji jest bardzo trudne. 

Pani Biczyk poinformowała, że gdyby Rada podjęła decyzję o wycofaniu się z referendum, 

planowane jest rozesłanie do wszystkich mieszkańców naszej gminy, do każdej skrzynki na 

listy, pisma o treści które odczytała. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Wójt poinformował, że w samorządzie jest od 10 lat i takiej jedności wśród włodarzy 

gmin jeszcze nie było. Procedura jest taka, aby gminy, które zrezygnują z referendum się 

podpisały i żeby to było szersze stanowisko i szersza deklaracja. Po zredagowaniu pismo było 

by podpisane przez przewodniczących rad, wójtów oraz burmistrzów. 

Pani Biczyk stwierdziła, że taka sama treść była by dostarczona nie tylko dla mieszkańców 

naszej gminy, ale wszystkich gmin, które wycofają się z referendum. Podkreśliła, że dylematy 

które występują u nas, dotyczą również samorządowców z innych gmin. 

Pan Kamiński uważa, że pismo jest doskonałe, może trochę za długie. 

Pan Wójt poinformował, że pismo podkreśla parę aspektów. Będzie informacja dla tych co 

nie wiedzieli, że coś takiego jest, że były takie pomysły i sugestie, jakie największe 

zagrożenia to stwarzało. Później jest o sukcesie i deklaracja o tym, że nie rezygnuje się z 

kontroli postępowań wokół przyszłego projektu ustawy. Jest to przekaz porządkujący 

wszystkie sprawy. 

Pani Biczyk stwierdziła, że skoro jest to wspólna inicjatywa wielu samorządów, to nasze 

dalsze postępowanie musi być przedyskutowane wraz z innymi samorządami. 

Pan Strzelecki stwierdził, że należy wyjść naprzeciw i stworzyć jedną wspólną wielką 

rodzinę.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylającej, uchwałę Nr 

XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  1 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/269/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.7 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Gminnej Komisji Do Spraw 

Referendum w Michałowicach i obwodowych komisji do spraw referendum oraz 

powołania Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w Michałowicach. 

Pani Biczyk poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały w sprawie uchylającej 

uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego, złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Gminnej Komisji Do Spraw 

Referendum w Michałowicach i obwodowych komisji do spraw referendum oraz powołania 

Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w Michałowicach ponieważ projekt uchwały w tym 

momencie jest nieaktualny. 
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Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Biczyk w sprawie wycofania z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Gminnej Komisji Do 

Spraw Referendum w Michałowicach i obwodowych komisji do spraw referendum oraz 

powołania Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w Michałowicach. 

Za wnioskiem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  1 

Rada wycofała z porządku obrad projekt uchwały. 

Pani Przewodnicząca zaproponowała 10 min. przerwy. 

Po przerwie, na prośbę dr Chlebińskiej z Przychodni „Zdrowie” Pani Przewodnicząca 

zgłosiła wniosek o zmianę kolejności punktów w porządku obrad. Rozpatrzenie punktu 4 i 5 

przed punktem 3.8.  

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Biczyk. 

Za wnioskiem     - 12 

Przeciw                - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Rada wniosek przyjęła. 

Ad. pkt 4 

Sprawozdanie z działalności RES - MED 40 za rok 2016. 

Pani Stopyra poinformowała, że sprawozdanie jest bardzo szczegółowo opisane, zawarta jest 

w nim informacja, jak wygląda praca przychodni. Podkreśliła, że pacjentów jest około 7 

tysięcy, porad i badań coraz więcej. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gminie Michałowice w NZOZ 

Przychodni  Lekarskiej  ,,Zdrowie” za okres od  01.01.2016 - 31.12.2016 r. 

Pani Chlebińska podziękowała Wójtowi, Radzie Gminy oraz wszystkim mieszkańcom za 

bardzo dobrą współpracę i za zaufanie, z prośbą o dalszą współpracę i popieranie Przychodni 

Zdrowie. 

Pani Ilczyszyn dziękując za miłe słowa podkreśliła, że dobra współpraca istnieje dzięki 

wielkiemu sercu do pacjentów Przychodni Zdrowie. 

 

Ad. pkt 3.8 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 

III/3/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Pani Biczyk zwracając się do Pana Kamińskiego poprosiła o wprowadzenie. 

Pan Kamiński poinformował, że Klub Radnych wystąpił o włączenie pana Piotra 

Kamińskiego, do składu Komisji Rewizyjnej, jako przedstawiciela Klubu. 

Pan Strzelecki zwrócił uwagę, że na początku kadencji Rada Gminy podjęła stosowne 

uchwały, radni wyrazili swoją wolę w sprawie ilości członków komisji i składów osobowych. 

Dotychczas nie zauważył, aby jakakolwiek osoba z Rady Gminy przejawiała chęć udziału w 

pracach Komisji, dlatego jest zdziwiony, że Klub chce mieć przedstawiciela w komisji. 

Uważa, że Rada Gminy w głosowaniu swoją wolę powinna wykazać. 

Pani Kalczuk stwierdziła, że każdy może brać czynny udział  w pracach Komisji Rewizyjnej. 

Pan Majtyka stwierdził, że dziwi go ten wniosek, ponieważ  Pan radny nie uczestniczył do 

tej pory w żadnym posiedzeniu tej komisji. Drugą kwestią jest fakt, że musi nastąpić zmiana 

regulaminu komisji mówiąca o ilości radnych w danej komisji. Zwracając się do pana 

Kamińskiego poprosił o dodatkową informację w tej sprawie. 
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Pan Kamiński stwierdził, że Klub ma prawo mieć swojego przedstawiciela w Komisji 

Rewizyjnej. 

Pan Majtyka stwierdził, że Rada musi jeszcze przegłosować regulamin i członkostwo pana 

radnego. Podkreślił, że nie jest to tylko kwestia woli, rozumie, że nie jest taką intencją, aby 

tylko pan był w tej komisji, ale żeby w niej też uczestniczył.  

Pani Wyszomirska  poinformowała, że klub został założony ponieważ zmieniają się różne 

czynniki, zmienia się sytuacja, może ktoś na początku nie miał ochoty brać udziału w Komisji 

Rewizyjnej, natomiast przy zmieniających się czynnikach, przy tym co się dzieje w Radzie, to 

wszystko może się zmieniać. Jeśli nie ma nic do ukrycia, to nie rozumie dlaczego zgodnie z 

ustawą nie może być przyjęty do komisji.  

Pani Parzyńska zapytała, czy jeśli będą powstawać nowe kluby, to będzie trzeba za każdym 

razem zwiększać skład Komisji Rewizyjnej. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 

III/3/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Za przyjęciem    -    1 

Przeciw               -  12 

Wstrzymało się   -   0 

Rada nie podjęła uchwały. 

 

Ad. pkt 3.9  

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie  zmieniającej uchwałę  Nr  

XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że zmiana uchwały jest spowodowana wniesieniem uwag do dwóch 

zapisów uchwały. Zasygnalizowane uchybienia, zostały określone jako formalne  i dotyczą 

powtórzenia zapisu ustawowego. Wprowadzana zmiana dotyczy uchylenia dwóch paragrafów 

uchwały. W związku z powyższym przedstawił uchwałę w brzmieniu określonym w 

projekcie. 

Pan Kordys poinformował, że opinia Komisja Spraw Społecznych 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 zmieniającej uchwałę Nr XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z 

dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji  do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/270/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.10 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii 

Promocji Gminy Michałowice”. 
Pan Wójt poinformował, że promocja jest jednym z narzędzi wspierania rozwoju Gminy, jak 

również budowania wizerunku Gminy i wypracowania koncepcji marki. By była skuteczna i 

przyniosła trwałe efekty, musi opierać się na realnych przesłankach, sięgać po gminny 

potencjał, autentyczne cechy i zalety Gminy, i tym samym musi być przekładana na realne 

działania, które musza być realizowane z wcześniej przyjętym planem. Wdrażanie działań 

promocyjnych wynikających ze strategii, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy. W 
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ramach prac nad dokumentem przeprowadzono warsztaty, badania ankietowe oraz pogłębiono 

wywiady indywidualne z lokalnymi liderami. Wyniki tych prac posłużyły do opracowania 

końcowego dokumentu.  

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

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

Pan Kamiński zapytał o koszt wykonania strategii. 

Pan Wójt poinformował, że w obecnej chwili nie pamięta kwoty. 

Pani Wyszomirska przypomniała, że 45tys.zł 

Pani Biczyk stwierdziła, że posiadanie strategii jest obowiązkiem ustawowym. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w 

sprawie  przyjęcia ,,Strategii Promocji Gminy Michałowice”. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/271/2017 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. pkt 3.11 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 

XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice 

w latach 2014-2018. 
Pan Wójt poinformował, że w uchwale ulega zmianie załącznik nr 3, w którym ulegają 

zmianie nakłady rzeczowe na remonty w poszczególnych lokalach i budynkach mieszkalnych. 

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

była pozytywna: „za” 8 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 zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/272/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.12 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej 

stanowiącej działkę nr ewid. 36/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-

Wieś, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że właściciel nieruchomości wyraził zgodę na zbycie części 

nieruchomości, w celu utworzenia ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Szarą z ul. 

Zgody. 

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

była pozytywna: „za” 8 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 nabycie przez Gminę Michałowice prawa 
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własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 36/2, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    -  14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/273/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.13 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 319/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że właściciel wyraził zgodę na wykup działki przez Gminę, w celu 

zapewnienia możliwości utworzenia przejścia i przejazdu rowerowego pomiędzy ul. Zgody i 

ul. Szarą. Następnie zgłosił autopoprawkę w podstawie prawnej polegającą na zmianie roku z 

2015 na 2016 i zmianie poz. z 1774 na 4147.  

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 nabycie przez Gminę Michałowice prawa 

własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr ewid. 319/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie 

Michałowice z autopoprawką. 

Za przyjęciem   - 14 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIV/274/2017 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. pkt 3.14 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 689/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że właściciele wyrazili zgodę na zbycie części nieruchomości, w 

celu utworzenia drogi eksploatacyjnej ze ścieżką rowerową, wzdłuż granicy rzeki Raszynki. 

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 nabycie przez Gminę Michałowice prawa 

własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr ewid. 689/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie 

Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/275/2017 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 3.15 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej  

stanowiącej działkę nr ewid. 84/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w 

gminie Michałowice.  

Pan Wójt poinformował, że właściciele działki wyrazili zgodę na zbycie części 

nieruchomości, co umożliwi połączenie ulicy Dzikiej z ulicą Skowronków.  

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

była pozytywna: „za” 8 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 nabycie przez Gminę Michałowice prawa 

własności nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr ewid. 84/13, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/276/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.16 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 687/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że właściciele wyrazili zgodę na zbycie części nieruchomości, co 

umożliwi utworzenie drogi eksploatacyjnej ze ścieżką rowerową wzdłuż granicy rzeki 

Raszynki.  

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

była pozytywna: „za” 8 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 głosów sprzeciwu Pan Hirny zapytał o wygląd docelowy ścieżki wzdłuż rzeki 

Raszynki w osiedlu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że projektu jeszcze nie ma, jest tylko pomysł. Muszą być załatwione 

sprawy własnościowe.  

Pan Hirny zapytał skąd i dokąd ścieżka rowerowa docelowo ma być. 

Pan Wójt poinformował, że z Pruszkowa do Raszyna. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 687/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIV/277/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.17 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 132 oraz działka nr ewid. 332, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów – Wieś, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na zbycie działek, 

celem zagospodarowania terenów przyległych do zbiornika wodnego Komorowskiego.  

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

była pozytywna: „za” 8 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 nabycie przez Gminę Michałowice prawa 

własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr ewid. 132 oraz działka nr ewid. 332, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów – 

Wieś, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/278/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.18 

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 87/33. 
Pan Wójt poinformował, że właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na nieodpłatne 

przekazanie działki, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną, dojazdową o szerokości 6 m.  

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 87/33. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/279/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.19 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie  przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowej, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej Nowa Wieś, położonej w obrębie 

ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 408. 
Pan Wójt poinformował, że Wspólnota Gruntowa wsi Nowa Wieś wyraziła zgodę na 

przekazanie działki. Przejęcie działki jest niezbędne, w celu uregulowania spraw 

własnościowych działek stanowiących drogi publiczne oraz zapewnienia mieszkańcom ul. 

Spacerowej dostępu do publicznej drogi dojazdowej. Podziękował za wyrażenie zgody za 

przekazanie na rzecz gminy działki o powierzchni 651m2. 
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Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 

była pozytywna: „za” 8 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, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej 

Nowa Wieś, położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej 

działkę ewid. nr 408. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/280/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.20 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr 166, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej mienie Gminy 

Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że działka o pow.276m2 ma nieuregulowany stan prawny  oraz, że 

poprzedni dzierżawca zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie na okres  kolejnych 3 lat części 

działki. W związku z tym, że Rada Gminy musi wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy, 

przedłożył projekt stosownej uchwały. 

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

była pozytywna: „za” 8 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 166, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-

Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/281/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.21 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr 166, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej mienie Gminy 

Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że działka o pow. 324 m2 ma nieuregulowany stan prawny  oraz, że 

poprzedni dzierżawca zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat części 

działki. W związku z tym, że Rada Gminy musi wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy, 

przedłożył projekt stosownej uchwały. 

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

była pozytywna: „za” 8 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. 
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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 166, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-

Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIV/282/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.22 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr 1/6, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że działka jest w posiadaniu samoistnym Gminy Michałowice, jak 

również, że dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienie na okres 

kolejnych 3 lat części działki, w związku z tym, że Rada Gminy musi wyrazić zgodę na 

zawarcie kolejnej umowy, przedłożył projekt stosownej uchwały.  

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 1/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, 

stanowiącej mienie Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIV/283/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.23 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr  753, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie Gminy 

Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że działka jest w posiadaniu samoistnym Gminy Michałowice jak 

również, że dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy, na okres kolejnych 3 lat. W związku z tym, że Rada Gminy musi wyrazić zgodę 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, przedłożył projekt stosownej uchwały. 

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 753, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-

Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 
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Uchwała Nr XXIV/284/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.24  

Przystąpiono o dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr 

XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie 

nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że w uchwale z 17 października 2016 roku, w punkcie 2 został 

błędnie wpisany jeden z numerów działek, składających się na ul. Klonową w Opaczy – 

Kolonii, w celu zmiany numeru działki na właściwy, wniósł stosowną uchwałę.  

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

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 zmieniającej Uchwałę Nr XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z 

dnia 17 października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie 

Gminy Michałowice.  

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               - 0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXIV/285/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.25 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że działka ewid. nr 87/33 jest własnością osób prywatnych oraz, że 

trwa procedura przekazania działki na rzecz Gminy Michałowice. Właściciele działki zwrócili 

się z wnioskiem o nadanie jej nazwy i zaproponowali ulicę „Krucza”. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany przez Sołtysa Sołectwa Pęcice Małe, w związku z tym wniósł 

stosowną uchwałę. 

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

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 nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie 

Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/286/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.26 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu w Komorowie, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że działka ewid. nr 426 stanowi własność Gminy Michałowice. Jest 

to plac położony przy ulicy Wiejskiej, którego nazwa „Ignacego Paderewskiego” funkcjonuje 

od wielu lat, jednakże nie ma dokumentów na podstawie, których została nadana. W związku 

z trwającą procedurą porządkowania nazewnictwa ulic i innych obiektów, należy w pierwszej 

kolejności w formie uchwał Rady Gminy potwierdzić istniejące i funkcjonujące nazwy, które 

nie ulegną zmianie. Uchwały będą wskazywały przebieg danej ulicy lub położenie obiektu na 

mapie, wraz z określeniem numerów działek. W związku z tym wniósł stosowną uchwałę.   

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

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 nadania nazwy placowi położonemu w Komorowie, w gminie 

Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/287/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.27 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 

X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r. uchylenia w części 

uchwały nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 10 marca 1989 

r. oraz nadania nazwy ulicy położonej w Regułach, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt, poinformował, że działka ewid. nr 625/3 jest własnością Gminy Michałowice. W 

związku z wybudowaniem drogi na ww. działce będącej łącznikiem ul. Kuchy z ul. 

Przytorową, zaproponowano aby temu odcinkowi nadać również nazwę „Przytorowa”, jako 

ciągłość z dotychczasowym przebiegiem tej ulicy. Sołtys Sołectwa Reguły pozytywnie 

zaopiniował taką propozycję. Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu 

podstawy prawnej w brzmieniu „Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala co następuje:”. 

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

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 uchylenia uchwały nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 

czerwca 2007 r. uchylenia w części uchwały nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w 

Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. oraz nadania nazwy ulicy położonej w Regułach, 

w gminie Michałowice z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   -  0 

Uchwała Nr XXIV/288/2017 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2016.  

Brak pytań. 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 8  

Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny 

za rok 2016. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 

Michałowice za rok 2016. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 10 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 5.12.2016 r. do 

21.04.2017 r. 
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Pan Zacny zapytał, czy firma opracowująca projekt planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Opacz Mała” zrywając umowę poniesie konsekwencje finansowe. 

Pan Wójt poinformował, że poniesie karę wynikającą z umowy, w wysokości około 700 zł. 

Ad. pkt 11 

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVIII, XIX, XX i                                                                                                      

XXI sesji kadencji 2014 - 2018. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 12 

Pan Wójt podziękował za pracę Bibliotekarzom z okazji Ich święta.  

Ad. pkt.13  

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

Pani Biczyk poinformowała o pismach, które wpłynęły i znajdują się w biurze rady. 

Zachęciła do zapoznania się z nimi.  

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. 

Skarga zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.  

Do wiadomości Rady Gminy Skarga przesłana do Kuratorium Oświaty w Warszawie, 

dotycząca sposobu zarządzania placówką szkolną, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Nowej Wsi. 

Wpłynęły dwa wnioski od pana ***,  dotyczące uchylenia Uchwał Rady Gminy w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego, dotyczącego Ustawy o mieście stołecznym 

Warszawa. 

Dwa pisma Pana *** odnośnie podania terminu konsultacji Studium Zagospodarowania dla 

obszaru Reguł, oraz umieszczenia w planowanym referendum punktu: „Czy jest Pan/Pani za 

tym, aby w Regułach powstał wielkopowierzchniowy obiekt handlowy?”. 

Pismo od Wojewody Mazowieckiego, mówiące o obowiązku publikacji wyników referendum 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Uchwały i stanowiska Rady Miejskiej w Kluczborku, stanowisko Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w sprawie wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz. 

Pismo od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie odpisu skargi 

kasacyjnej wniesionej przez Pana *** oraz odpis postanowienia sądu z dnia 29 marca 2017 r.  

Pismo od Fundacji CPPC dotyczące upraw GMO na terenie gminy. 

Pismo Starosty Pruszkowskiego dotyczące wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia lasu 

położonego na działkach prywatnych w Pęcicach Małych charakteru ochronnego.  

Pani Biczyk poprosiła Radnych o zapoznanie się z pismem i o zgłaszanie ewentualnych uwag 

na piśmie. Zaznaczyła, że w razie braku uwag w okresie dwóch miesięcy  uzna, że Radni ich 

nie mają i wobec tego Rada Gminy również nie ma zastrzeżeń w tej sprawie.  

Pismo od Wojewody Mazowieckiego z informacją dotyczącą skutecznej ochrony danych 

osobowych osób fizycznych.  

Pisma Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku i Nowym Dworze, w sprawie 

zapowiadanych zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych 

urzędów pracy.  
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Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczące przywrócenia granic wymienionych 

gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.  

Pismo radnej Powiatu Pruszkowskiego, pani Agnieszki Kuźmińskiej informujące o powołaniu 

powiatowego Ruchu Obrony Polskiej Samorządności w Pruszkowie. 

Pismo do wiadomości Rady Gminy, od mieszkańców ul. Czystej w Opaczy Małej z prośbą o 

budowę nawierzchni ul. Czystej. 

Pismo z firmy AZHM informujące o istnieniu strony internetowej dla sołtysów – 

www.dlasoltysa.pl. 

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP, potwierdzające otrzymanie stanowiska Wójta i Rady 

Gminy Michałowice  w sprawie projektu ustawy u ustroju miasta stołecznego Warszawy. 

Pismo mieszkańców z ul. Kraszewskiego w Regułach, do wiadomości Rady gminy w sprawie 

uciążliwości związanych z funkcjonowaniem na jednej z posesji firmy transportowej. 

Ad. pkt. 14  

Pani Brzeska-Kalczuk zwróciła uwagę na bardzo zły stan drogi na ul. Ceglanej w 

Komorowie. 

Pani Rycerska zapytała, kiedy będą dostępne na stronie gminy analizy i bilanse związane ze 

zmianą studium. 

Pan Wójt wyjaśnił, że zostaną umieszczone na stronie Gminy w ciągu dwóch tygodni. 

Pani Rycerska zapytała o spacer poglądowy na terenie Reguł. 

Pan Wójt poinformował, że jest przy finale planowania spaceru, który jest elementem 

wprowadzającym. Informacja na ten temat będzie z wyprzedzeniem zamieszczona na stronie 

gminy. 

Pan Zacny zapytał, czy został dokonany przegląd ścieżki rowerowej, a jeśli tak, to z jakim 

efektem. 

Pan Kawiorski wyjaśnił, że przegląd został dokonany z udziałem przedstawiciela Zarządu 

Osiedla Michałowice. 

Pan Jeżewski poinformował, że w naszej gminie występuje taka sytuacja, że przewodniczący 

wszystkich komisji są z komitetu wyborczego  pana Wójta. Jedyni opozycyjni radni z 15-sto 

osobowego zespołu to trzej radni, którzy założyli Klub, którym odmówiono udziału z prawem 

głosu w Komisji Rewizyjnej. 

Pan Hirny-Budka poruszył temat projektów ścieżek rowerowych, które mają być 

realizowane w I etapie ZIT-u. Analizując projekty stwierdził, że niektóre są ciekawe, jak 

projekt ul. Kolejowej z 2010 roku, inwentaryzacja zieleni z 2009 roku. Natomiast projekt 

przewiduje budowę ścieżki rowerowej z kostki Bauma, czyli coś, co nie miało mieć miejsca 

w inwestycjach realizowanych w ramach Zit-u.  

Następnie zwrócił uwagę na drugą kwestię, którą należałoby zmienić. To projekty ścieżek 

rowerowych na terenie Michałowic Wsi, przy ul. Kasztanowej, Centralnej i ul. 

Poniatowskiego. Projekty tych ścieżek są dokładnym odzwierciedleniem kuriozalnej ścieżki 

rowerowej zbudowanej przez Generalną Dyrekcję przy ul. Zachodniej,10 metrów asfaltu i 5 

metrów zjazdu z kostki betonowej i tak dalej. Stwierdził, że jest to droga, po której żaden 

rowerzysta nie będzie jeździł, jedyny efekt to taki, że ścieżka zostanie zbudowana, pieniądze 

wydane a rowerzyści i tak będą jeździli jezdnią. Nie wie dlaczego ścieżki mają być budowane 

z kostki betonowej. Zaproponował, aby projekty zaktualizować, dostosować do tego, aby 

ścieżki były z asfaltu, a nie z kostki Bauma i dopasować to zdrowego rozsądku, tam gdzie 

mowa o przejazdach i wjazdach na posesję.  

Pani Anna Popko poinformowała o sposobie odbierania odpadów w naszej gminie przez 

firmę Lekaro. Firma ta, przez dwa lata nie jest w stanie opanować, gdzie już była a gdzie nie, 

zostawia otwarte pojemniki, worki rzuca w błoto. Odpady nie są odbierane terminowo. Za te 

same pieniądze w innych gminach, ta sama firma śmieci odbiera częściej. 

Następnie poruszyła sprawę trawników, które są zastawione i porozjeżdżane samochodami. 

http://www.dlasoltysa.pl/
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Pan Wójt zapytał, które gminy, za takie same pieniądze i przez tę samą firmę mają częściej 

wywożone śmieci.  

Pani Popko poinformowała, że chętnie dostarczy analizę przygotowaną przez radnych naszej 

Gminy, w którym zostały porównane ceny. Następnie zapytała, co pan Wójt zamierza zrobić, 

aby samochody nie stały na trawnikach. 

Pan Wójt poinformował, że problem występuje od kilkunastu lat i jest to problem czysto 

społeczny. 

Pani Popko stwierdziła, że zieleń należy chronić a nie ją niszczyć i pan Wójt nic w tym 

temacie nie zrobił. Poinformowała, że przy posesji nr *** na ul. Szkolnej mieszkańcy 

zasypali kawałek rowu. Poprosiła o interwencję w tym temacie. 

Pan Hirny-Budka poinformował, że w gminie Piaseczno firma Lekaro za 9 zł. miesięcznie 

od osoby, czyli o 50 gr. mniej niż u nas, odbiera śmieci mieszane i zielone tak samo często, 

natomiast szkło odbiera raz na miesiąc, a nie raz na dwa miesiące, natomiast frakcję suchą raz 

na dwa tygodnie, a nie raz na miesiąc. 

Pan Wójt stwierdził, że należy przedstawiać pełną informację i nie wprowadzać w błąd. To 

nie jest cena usługi, tylko opłata pobierana od mieszkańców. Nie można zróżnicować opłat, 

ponieważ dużo mieszkańców przy obowiązujących stawkach nie jest w stanie opłacić tej 

usługi. Musi patrzeć na mieszkańców gorzej uposażonych, zwracać uwagę, aby nie 

przekroczyć pewnej granicy. Każde zwiększenie intensywności odbioru będzie rzutowało na 

wszystkich płacących. Jest to bardzo delikatna materia. 

Pani Biczyk poinformowała, że problem gromadzenia worków rozwiązuję w ten sposób, że 

wywozi swoim samochodem na PSZOK. Następnie zachęciła do skorzystania z tego pomysłu.   

Pani Popko zwracając się do pana Wójta zapytała w jaki sposób kontroluje, czy mieszkający 

mieszkańcy zgłosili i są opodatkowani opłatą śmieciową, czy przypadkiem nie płacąc 

korzystają ze wspólnych wspólnoty śmieciowej. Poprosiła o sprawdzenie, czy z posesją w Al. 

Topolowej *** jest podpisana umowa śmieciowa. 

Pani Wyszomirska stwierdziła, że firma obsługująca wywóz śmieci jest bardzo niechlujna. 

Natomiast rolą gminy jest sprawdzanie zgłaszanych uwag przez radnych, czy mieszkańców. 

Pani Ilczyszyn stwierdziła, że firma wywożąca śmieci obecnie działa bardzo dobrze, chociaż 

początki były różne. Nie ma zastrzeżeń  

Pani Parzyńska stwierdziła, że w Komorowie Wsi mieszkańcy również nie mają zastrzeżeń 

do pracy służb firmy sprzątającej.  

  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, 

zamknęła obrady XXIV sesji Rady Gminy Michałowice. 
  

Protokołowała: 

  

Urszula Bejda 

 


