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Protokół nr XXXII 

z obrad XXXII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 10 maja 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 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwał dotyczący 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 

626, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice. 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 

trzech lat działki ewidencyjnej nr 626, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w 

gminie Michałowice. 

Za wnioskiem   - 15 

Przeciw             - 0 

wstrzymało się  - 0 

Wniosek został przyjęty. 

 

Pan Wójt zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwał dotyczący 

upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z Warszawską Koleją Dojazdową 

Sp. z o. o.. 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy 

z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o. o. 

Za wnioskiem   - 15 

Przeciw             - 0 

wstrzymało się  - 0 

Wniosek został przyjęty. 

Pani Biczyk zaproponowała omówienie projektu uchwały w p.pkt 21 i 22 punktu trzeciego. 

 

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1.Sprawy porządkowe. 

2.Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Michałowice. 

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdań za rok 2017, 

2) udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2017, 

3) 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, 

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

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

5) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 

Michałowice instrumentem płatniczym, 

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,  

7) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, 

8) 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, 
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9) określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,  

10) ustanowienia emblematu pamiątkowego „Medal Orzeł Pęcicki”,  

11) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice,   

12) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice, 

13) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

gminy Michałowice, 

14) ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice, 

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

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

Michałowice, 

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

ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie 

Michałowice, 

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

ewidencyjnej nr 477/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, w gminie 

Michałowice, 

18) wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat działki ewidencyjnej nr 

755, położonej w Regułach, w gminie Michałowice, 

19) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 302, położonego w budynku przy 

ul. Generała Władysława Andersa 29 w Warszawie, stanowiącego własność Gminy 

Michałowice, 

20) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 

gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 252/1/ położonej w obrębie ewidencyjnym 

Sokołów, w gminie Michałowice, 

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

ewidencyjnej nr 626, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie 

Michałowice, 

22) upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z Warszawską Koleją 

Dojazdową Sp. z o. o., 

23) nadania nazwy ulicy położonej w Michałowicach-Wsi, w Gminie Michałowice,  

24) rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice, 

25) rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Wójta Gminy, 

26) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działania Wójta Gminy 

Michałowice. 

4.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

za rok 2017. 

5.   Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020. 

6.   Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny 

za rok 2017. 

7.   Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 8.12.2017 r. do 

20.04.2018r. 
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8.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVII, XXVIII, XXIX, XXX i 

XXXI sesji kadencji 2014 – 2018. 

9.   Informacje Wójta Gminy. 

10. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

11. Sprawy wniesione. 

Za przyjęciem – 15 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad XXXII  sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXX 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 XXX sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    -  15 

Przeciw                - 0 

Wstrzymało się  -  0 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXXI 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 XXXI sesji 

Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    -  15 

Przeciw                - 0 

Wstrzymało się  -  0 

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

 

Ad. pkt 3.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

za rok 2017.  

Pani Biczyk poinformowała, że Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie 

finansowe za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy 

Michałowice za rok 2017 oraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za 2017 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego 

Gminy Michałowice.    

Przystąpiono do omawiania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 

2017. 

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Michałowice.  

Pan Majtyka odczytał Uchwałę RIO Nr WA.134.2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Michałowice za 2017 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 2017 rok wraz z ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok i z informacją o stanie mienia 

komunalnego Gminy Michałowice.    
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Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 

„za” 4 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos. 

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

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

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

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

Pani Biczyk stwierdzając, że sprawozdania były szczegółowo omawiane na poszczególnych 

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

Gminy Michałowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017  rok i z informacją o stanie mienia 

komunalnego. 

Pani Wyszomirska zapytała, dlaczego gmina mając 33 ml zł. nie można spłacić zaciągniętego 

kredytu, aby nie płacić rocznie na pusto 300 tys. zł. odsetek.  

Pan Wójt wyjaśnił, że budżet jest zbilansowany na zero, jest tak skonstruowany że jeśli 

chciałoby się w br. spłacić kredyt, to  trzeba by było z jakiejś pozycji zdjąć pieniądze. Kredyt 

zaciągnięty jest na preferencyjnych zasadach i jest blisko spłaty i dlatego jest taka, a nie inna  

decyzja w sprawie spłaty tego kredytu. 

Pan Kozłowski zapytał, dlaczego z przebudowy ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie zostały 

zdjęte wszystkie środki. Przypomniał, że orlik powstał w 2012 roku i nadal nie ma tam 

zrobionej drogi, pozycja została zdjęta z budżetu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że pozycja nie została wykonana, natomiast nie została zdjęta. Należy 

wyjaśnić sprawy własnościowe zadanie będzie kontynuowane. Nie ma jeszcze konsensusu w 

sprawie nabycia tego terenu. 

Pan Kamiński zapytał, dlaczego tak wysoki jest procent wydatków niewygasających. 

Pan Wójt poinformował, że każda pozycja która wpływa na ten wynik  jest opisana, każda 

pozycja, to jest inne zdarzenie, trudno ująć te wszystkie sprawy pod jedną odpowiedź. 

Pani Wyszomirska stwierdziła, że planowanie jest błędnie wykonywane, ponieważ w każdym 

roku środków niewygasających są miliony.  

Pan Wójt stwierdził, że nie jest to nic nadzwyczajnego i nic zabronionego. Są porozpoczynane 

zadania, przetargi niektóre były procedowane po kilka razy i rozstrzygnięte zostały dopiero na 

koniec roku.   

Pani Wyszomirska dziwiła się, że jest w gminie takie planowanie i aż tyle pieniędzy zostaje 

przerzucane na następny rok. Planowanie powinno być takie, że niektóre inwestycje mogą być 

na drugi rok przesunięte jako środki niewygasające, ale nie 13 ml zł. rok, rocznie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że są to pieniądze rozliczone w budżecie 2017 roku i  nie są przesunięte na 

budżet 2018. Poprosił o niewprowadzanie obserwatorów sesji w błąd i przeczytanie opinii RIO. 

Pani Wyszomirska poinformowała, że RIO do tego się nie odnosi, to nie są błędy. Nasza gmina 

opływa w dostatek, wystarczy spojrzeć na konto 33 ml zł. Natomiast pan Wójt nie potrafi tymi 

pieniędzmi gospodarować. To nie jest marnotrawienie pieniędzy, tylko złe planowanie. 

Pan Wójt zwracając się do pani Wyszomirskiej poprosił, aby swoimi wypowiedziami nie 

wprowadzała słuchaczy w błąd, ponieważ przedstawia nieprawdziwe informacje. 

Pani Ilczyszyn poprosiła o konkrety, przy formułowaniu tak ostrych sformułowań. 

Pani Biczyk poinformowała, że niektóre znaczące pozycje są współfinansowane ze środków 

europejskich i zupełnie z przyczyn niezależnych od gminy, pewne inwestycje z powodu 

ciągnących się procedur, nie mogły być rozpoczęte w roku 2017. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań za rok 2017. 

Za przyjęciem    - 12 

Przeciw               -  3 
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Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/394 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.2 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Michałowice absolutorium za rok 2017. 

Pani Biczyk poinformowała, że wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania 

budżetu gminy za 2017 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.196.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 9 maja 2018 roku, w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

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

za rok 2017 (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 XXXII/395/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

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

która bardzo prężnie się rozwija. Nie jest to samo miejsce, które było kilka lat temu. Nieustanie 

podnosi się poziom życia naszych mieszkańców, którzy to dostrzegają i doceniają. Tajemnicą 

sukcesu jest dobrze układająca się współpraca organu wykonawczego z organem stanowiącym. 

Skierowała słowa podziękowania do Pana Wójta, oraz do wszystkich pracowników urzędu 

gminy, do radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Ponieważ to jak wygląda 

nasza gmina dzisiaj, jest sukcesem nas wszystkich. 

Pan Wójt podziękował Radnym, pani Przewodniczącej za konstrukcyjną współpracę, 

pracownikom za trud w realizacji zadań inwestycyjnych. Podkreślił, że nasza gmina bardzo 

dobrze się rozwija, jesteśmy 4 gminą na Mazowszu w rankingu Zrównoważonego Rozwoju 

Jednostek Samorządu Terytorialnego, a 16 gminą w Polsce. Ranking jest na podstawie danych 

gusowskich, na 2500 gmin w kraju, 16 miejsce to bardzo dobre. 

Ad. pkt 3.3 

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, 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” 1 głos. 

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

była pozytywna: „za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy. 

Wobec braku pytań i głosów w 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 z autopoprawkami. 

Za przyjęciem    - 12 

Przeciw               -  0 
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Wstrzymało się   - 3 

Uchwała Nr XXXII/396 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.4 

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” 1 głos. 

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

była pozytywna: „za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy. 

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

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

Pani Wyszomirska zapytała dlaczego zdjęte są pieniądze z zadania Przedszkole w 

Michałowicach. 

Pan Wójt poinformował, że przebudowa przedszkola nastąpi w przeciągu kilku miesięcy 

przyszłego roku, aby jak najkrócej nie funkcjonowało przedszkole. 

Pani Paradowska poinformował, że w projekcie uchwały pojawia się nowa pozycja dotycząca 

miejsca dla seniorów zapytała, czy definitywnie Zarząd Osiedla Komorów  wypowiedział się, 

że z tego budynku nie chce korzystać. 

Pan Wójt poinformował, że dostał pismo od Przewodniczącego Zarządu o definitywnej 

rezygnacji z projektu. Planowana była w budynku WKD świetlica i po rezygnacji z niej, 

planowane jest wynajęcie budynku po remoncie na Dzienny Dom Pobytu Seniorów, na który 

będzie dofinansowanie. 

Pani Paradowska stwierdziła, że budynek jest w dobrym miejscu, powierzchnia jest znaczna, 

więc cieszy się że budynek będzie służył naszym mieszkańcom. 

Pani Brzeska-Kalczuk podziękowała za ten dom.  

Pani Biczyk poprosiła o zabieranie głosów w dyskusji. 

Pani Paradowska stwierdziła, że po raz kolejny do budżetu wprowadzane są kwoty z 

odszkodowania za grunty z Opaczy  781 tys. zł, które będą finansowały kanalizację w 

Regułach, inwestycję w Michałowicach, Suchym Lesie. Dlatego uważa, że nie w porządku było 

na poprzedniej sesji krytykowanie próby skanalizowania ul. Nowo Zachodniej. 

Pani Kamińska podziękowała, za zwrócenie uwagi na pochodzenie kwoty, ponieważ jest to 

już kwota powyżej 6 ml zł. na przestrzeni kilku lat. Kwota ta zasilała budżet gminy. 

Pan Kamiński jest bardzo zdziwiony, że w ramach wdzięczności dla Opaczy radni podjęli 

tylko decyzję w sprawie budowy kanalizacji i wodociągu, może należałoby w ramach 

wdzięczności zwiększyć te wydatki. 

Pani Kamińska stwierdziła, że ta ironia jest zupełnie nie potrzebna. 

Pan Wójt stwierdził, że jest cyniczne podejście do budowy sieci, ponieważ jest taka 

informacja, że na prywatnym gruncie powstaje prywatna sieć. Jest tam taka specyfika, że ci 

ludzie chcieli wybudować kanalizację w drodze, kiedy GDDiM prowadziła inwestycje, wtedy 

nastąpiła odmówiła takiego działania.  

Wobec braku sprzeciwu Rady głos zabrała Pani Iwona Masłowska która zapytała, czy zadanie 

w projekcie uchwały dot. dziennego domu w ramach programu senior + z kwotą 550tys.zł. 

uwzględnia też kwotę 300tys.zł otrzymaną z programu senior +. 

Poinformowała, że na stronie ministerstwa pokazała się ta zmiana, w związku z czym, czy są 

już załatwione formalności i dlaczego nie pokazały się w zmianie budżetowej. 
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Zapytała, czy ktoś zaczął pracować nad programem poprowadzenia takiego domu i logistyką 

transportową. 

Pan Wójt poinformował, że cały wywód legł w gruzach, ponieważ gmina nie ma jeszcze 

umowy i nie są to jeszcze przyznane pieniądze. Do budżetu nic się nie wpisuje, jak jeszcze nie 

ma umowy. 

Pani Radzimirska poinformowała, że wniosek został oceniony pozytywnie i predysponowany 

jest  do finansowania. Gmina dostała formalnie taką informację, natomiast czeka na podpisanie 

umowy, po której można powiedzieć, że pieniądze są przyznane i możemy nimi dysponować. 

Obecnie pieniądze są hipotetyczne. 

Pani Rycerska wracając do kanalizacji przypomniała, że przyłącza do posesji nigdy nie były 

pokrywane z budżetu gminy, natomiast kanalizacje w ulicach były pokrywane przez 

mieszkańców wtedy, gdy na posesjach mieszkali już mieszkańcy. 

Pan Wójt przypomniał, że gmina nie budowała tamtej drogi i nie było możliwości położyć w 

drodze wodociągu czy kanalizacji i nie będzie przez wiele lat, stąd specyficzna sprawa 

uzyskania służebności gruntowej, wpisanie w księdze wieczystej, kosztem kawałki działki. 

Przy każdej inwestycji są jakieś problemy, jeśli wchodzimy w sprawy własnościowe 

Pani Paradowska poinformowała, że podobna sytuacja jest od lat w Granicy, gdzie 

mieszkańcy ze względu na to, że droga jest za wąska i nie mieszczą się media, nie mają 

kanalizacji. Działki są zabudowane, była propozycja żeby puścić po ich działkach sieć gminną, 

i jedna środkowa działka zablokowała inwestycję, ponieważ ma nieuregulowane sprawy 

własnościowe. Trzeba robić wszystko, aby do takich sytuacji nie dochodziło, ponieważ duża 

grupa mieszkańców nie ma szans na kanalizację.  

 

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 autopoprawkami. 

Za przyjęciem    - 12 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 3 

Uchwała Nr XXXII/397 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.5  

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Michałowice 

instrumentem płatniczym. 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę w podstawie prawnej polegającej na zmianie podstawy 

prawnej z Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. na podstawę prawną Dz. U. z 2018 r. poz. 800. 

Podjęcie tej uchwały umożliwi płacenie kartą w gminnej kasie. 

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

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

Pani Król-Popiel zapytała, kiedy wejdzie w życie instrument płatniczy. 

Pan Wójt wyjaśnił, że uchwałą wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Michałowice 

instrumentem płatniczym z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/398 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.6 
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 

Pan Wójt jest to próba realizacji odcinka ul. Pruszkowskiej, od ul. Rekreacyjnej do ul. Reja. 

Następnie wprowadził autopoprawkę do §1 pkt.1polegającą na zastąpieniu ul. Lawendowej 

ulicą Reja. 

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. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/399 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.7 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Pruszkowskiemu.  

Pan Wójt poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli wykonie chodnika w ul. 

Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka. 

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 Kozłowski zapytał po której stronie miałby by być chodnik. 

Pan Wójt po stronie sklepu i karczmy. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.  

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/400 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.8 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie 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, 

Pan Wójt poinformował, że jest to rutynowa uchwała dotycząca urealnienia nakładów 

rzeczowych na remonty w poszczególnych lokalach.  

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” 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 XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice 
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z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/401 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.9 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty 

Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Michałowice. 

Pani Wierzgała poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały jest wypełnieniem 

obowiązku, jakie nałożyło na organy prowadzące szkoły zmienione przepisy  Karty 

Nauczyciela. Projekt uchwały został uzgodniony i zaopiniowany przez dyrektorów naszych 

placówek i związki zawodowe. 

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 zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/402 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.10 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia emblematu 

pamiątkowego „Medal Orzeł Pęcicki”. 

Pan Wójt poinformował, że uchwała ma na celu uhonorowanie osób przyczyniających się do 

kultywowania pamięci o poległych w obronie Ojczyzny, a szczególnie o poległych w bitwie 

Pęcickiej 2 sierpnia 1944r. 

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 ustanowienia emblematu pamiątkowego „Medal Orzeł Pęcicki”. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/403 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Biczyk ogłosiła 10 min. przerwy. 

Ad. pkt 3.11  



 

10 

 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

na terenie Gminy Michałowice. 

Pani Tomaszewska  poinformowała, że nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  nałożyła na Radę Gminy obowiązek ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na terenie gminy. 

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

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

Pan Kozłowski zapytał, ile obecnie jest takich punktów. 

Pani Tomaszewska odpowiedziała, że 44 punkty. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.  

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/404 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.12 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 

terenie Gminy Michałowice.  

Pani Tomaszewska poinformowała, że jest to projekt uchwały, który nie zmienia liczby 

dotychczas wydanych zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych. Do podjęcia uchwały 

obliguje nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

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 ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/405 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.13 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice. 

Pani Tomaszewska poinformowała, że również ta uchwała związana jest z nowelizacją ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi     

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

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

 

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

uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/406 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 3.14 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ograniczenia nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

na terenie Gminy Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że nowelizacja ustawy spowodowała że jest możliwość 

wprowadzenia takiego typu ograniczenia. Na chwilę obecną takich punktów nie ma, natomiast 

proponuje wprowadzenie ograniczenia między godzinami: 23 a 6.  

Następnie wprowadził autopoprawkę w §1 polegającą na zastąpieniu liczby 22 liczbą 23.   

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

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

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ograniczenia nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

na terenie Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 1 

Uchwała Nr XXXII/407 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.15  

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, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że sprawa dotyczy przedłużenia dzierżawy działki na kolejne 3 lata 

w Nowej Wsi.  

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

 

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, w 

gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/408 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.16 

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

w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że dotychczasowy dzierżawca części przedmiotowej działki 

wnioskuje o przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne trzy lata. 

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” 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 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech 

lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w 

gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/409/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.17 

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

w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 477/3, położonej 

w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że nieruchomość położona jest w obrębie Opacz Kolonia i również 

jak w poprzedniej uchwale dotychczasowy dzierżawca wnioskuje o przedłużenie umowy 

dzierżawy na kolejne trzy lata. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 477/3, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/410 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.18 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie na kolejny okres do trzech lat działki ewidencyjnej nr 755, położonej w 

Regułach, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że nieruchomość gruntowa położona jest w Regułach, przez którą 

przebiega rów melioracyjny. Dotychczasowi użytkownicy zwrócili się o przedłużenie umowy 

użyczenia rowu o kolejne trzy lata, zobowiązując się do dalszego dbania o rów i utrzymania go 

w czystości.  

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” 8 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 użyczenie na kolejny okres do trzech lat działki 

ewidencyjnej nr 755, położonej w Regułach, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14  

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/411 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3.19 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

lokalu mieszkalnego nr 302, położonego w budynku przy ul. Generała Władysława 

Andersa 29 w Warszawie, stanowiącego własność Gminy Michałowice.  

Pan Wójt poinformował, że jest lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Generała 

Władysława Andersa w Warszawie , o pow. 17,02 m2. Lokal jest w złym stanie, przeznaczony 

do generalnego remontu.  

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” 8 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 zbycie lokalu mieszkalnego nr 302, położonego w 

budynku przy ul. Generała Władysława Andersa 29 w Warszawie, stanowiącego własność 

Gminy Michałowice.  

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/412 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.20 

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

przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 

nr ewid. 252/1/ położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że działka nabyta zostanie na poszerzenie drogi gminnej. 

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” 8 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. 252/1/ położonej w 

obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/413 /2018 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 działki ewidencyjnej nr 626, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że poprzedni dzierżawca przedmiotowej działki zwrócił się z prośbą 

o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na trzy lata. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 626, położonej 

w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice.  

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/417 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 3.22 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

do zawarcia umowy dzierżawy z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o. o.  

Pan Wójt poinformował, że w celu realizacji działań z zakresu kultury i pomocy społecznej na 

rzecz mieszkańców , niezbędne jest pozyskanie odpowiedniego miejsca dla Domu Dziennego 

Pobytu. Najlepszym rozwiązaniem jest pozyskanie budynku na ten cel od WKD. 

Pan Kamiński  w imieniu pana Kozłowskiego zapytał: na jak długo zostanie zawarta umowa 

dzierżawy, czy tylko na 6 lat, czy nie może być zawarta na dłużej. Czy można inwestować 

środki gminne w teren, którego gmina nie jest właścicielem. 

Pan Wójt wyjaśnił, że na oba pytania odpowiedź jest tak. 

 

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

uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z 

Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o. o. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/415 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.23 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej w Michałowicach-Wsi, w Gminie Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że właściciele działek położonych wzdłuż działki ewidencyjnej 394 

złożyli wniosek o nadanie jej nazwy ul. Radości. Nazwa została pozytywnie zaopiniowana 

przez Sołtysa Sołectwa Michałowice-Wieś. 

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 Michałowicach-Wsi, w Gminie 

Michałowice.  

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/416 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.24 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Wójta Gminy Michałowice.  

Pani Biczyk poinformowała, że 18 grudnia 2017 roku do Rady Gminy wpłynęła skarga Pani 

Janiny Dziarmagi-Żywieckiej na zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta 

Gminy Michałowice. W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do Komisji 

Rewizyjnej.  Komisja Rewizyjna stwierdziła swoją niewłaściwość proponując przekazanie 

skargi Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie. 

Następnie poinformowała, że jeżeli skarga dotyczy czynności podejmowanych w trwającym 

postępowaniu administracyjnym organ właściwy, zgodnie z przepisem art.229 KPA do jej 

załatwienia traci swoją domniemaną właściwość i zobligowany jest do przekazania skargi 

organowi właściwemu wg przepisu kodeksu, do rozpatrzenia w trwającym postępowaniu 

administracyjnym. 

 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice 
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Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/417 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.25 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na działanie Wójta Gminy.  

Pani Biczyk poinformowała, że 8 stycznia 2018 roku wpłynęła do Rady Gminy skarga Pani 

Teresy Arcichowskiej na działa Wójta Gminy Michałowice. W wyniku decyzji Rady Gminy 

sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną, która stwierdziła że skarga 

ta jest ponowieniem skargi  Pani T. Arcichowskiej z dnia 20 marca 2017 roku. W związku z 

tym, Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoją poprzednią opinię z 22 czerwca 2017 roku o 

bezzasadności skargi. 

 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Wójta Gminy. 

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/418 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3.26 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie pozostawienia bez 

rozpatrzenia anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Michałowice. 

Pani Biczyk poinformowała, że 27 marca 2018 roku wpłynęła anonimowa skarga. Warunki 

formalne, jakie powinna zawierać skarga określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 

stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

Zgodnie z §8 ust.1 ww. rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska  

(nazw) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.    

 

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

uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działania 

Wójta Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXII/419 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

za rok 2017. 

Brak pytań.  

 

Ad. pkt 5. 

Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 6. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny 

za rok 2017. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 7. 
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Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 8.12.2017 r. do 

20.04.2018r. 

Brak pytań. 

Ad. pkt 8. 

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVII, XXVIII, XXIX, XXX i 

XXXI sesji kadencji 2014 – 2018. 

Brak pytań. 

 

Ad. pkt 9. 

Informacje Wójta Gminy. 

Brak informacji. 

Ad. pkt 10. 

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.  

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

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Pana*** mieszkańca Raszyna dotyczące uchylenia 

uchwały Nr XLV/306/2010 z 8 lipca 2010 r. w sprawie nadania istniejącej drodze położonej w 

Opaczy Małej nazwy „Słonecznikowa”. 

Pismo nauczycieli Szkoły Podstawowej w Komorowie dot. wynagrodzenia nauczycieli za 

godziny doraźnych zastępstw. Jest w tej sprawie odpowiedź Pana Wójta oraz została na obecnej 

sesji w tej sprawie podjęta uchwała.  

Wpłynęły trzy petycje od mieszkańców Komorowa Pani***, Pani*** i Pana*** o podjęcie 

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lub zmiany MPZP dla działek przy Al. Starych Lip 

i ul. Sanatoryjnej w Komorowie. 

Wpłynęła anonimowa skarga na działania Wójta, w sprawie której na obecnej sesji została 

podjęta uchwała. 

Skarga Pani*** na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesłana przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Dotyczy zasiłku opiekuńczego tytułem 

opieki nad matką. 

Pani Biczyk zaproponowała skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną 

celem rozpatrzenia. 

Przystąpiono do glosowania w sprawie skierowania przedmiotowej skargi do Komisji 

Rewizyjnej, celem rozpatrzenia. 

Za przekazaniem - 12 

Przeciw                 - 0 

Wstrzymało się    - 1 

Rada wniosek przyjęła. 

Skarga zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.  

Skarga Pani***, która ze względu na toczące się postępowanie administracyjne w 

przedmiotowej sprawie została przekazana do Pana Wójta, celem załatwienia zgodnie z 

właściwością. 

Jest w tej sprawie odpowiedź Pana Wójta. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przesłało skargę Pana*** na działalność Wójta.   Ze 

względu na toczące się postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, skarga 

zostanie przekazana do Pana Wójta , celem załatwienia zgodnie z właściwością. 

Następnie skarga Pana*** ze Stowarzyszenia Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na 

działania Wójta. Zaproponowała przekazanie skargi do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia 

jej. 

Przystąpiono do glosowania w sprawie skierowania przedmiotowej skargi do Komisji 

Rewizyjnej, celem rozpatrzenia. 

Za przekazaniem - 11 
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Przeciw                 - 0 

Wstrzymało się    - 2 

Rada wniosek przyjęła. 

Skarga zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.  

Podziękowanie mieszkańców ul. Jesionowej dla Pana Wójta i Pana Hanca za wykonie 

utwardzonej drogi dojazdowej oraz oświetlenia. 

Pismo Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozytywnego 

zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Pęcice Osada. 

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego na temat Portu Lotniczego Warszawa-

Modlin. 

Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie poparcia działań dot. rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie poparcia działań w celu ograniczenia 

rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń. 

Pismo Pani*** w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Popiełuszki w Michałowicach. 

Zostało przekazane do Pana Wójta. Jest odpowiedź na nasze pismo. 

Pismo Pani*** w sprawie ul. Rodzinnej. Pismo zostało przekazane do Pana Wójta, Jest 

odpowiedź od Pana Wójta i Starostwa. 

Odpowiedź Pana Wójta i Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie przejazdu autobusu linii 

177 przez Opacz Małą. 

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach 2018 

roku. 

Pismo posła ***  z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie wstrzymania przekazywania środków 

dla Izb Rolniczych.  

Do wiadomości Rady Gminy: 

Pismo Pana*** w sprawie zmiany nawierzchni ul. Okrężnej na kostkę. 

Pismo Pana*** w sprawie aktualnego stanu postępowania dot. zajęcia pasa drogowego przez 

właścicieli domów przy ul. Ireny od nr 1 do 29 w Komorowie. Jest odpowiedź pana Wójta. 

Odpowiedź mieszkańcom ul. Prusa w Regułach w sprawie ogrodzenia przy ul. Regulskiej 6E 

 

Ad. pkt 11. 

Sprawy wniesione. 

Pani Brzeska -Kalczuk zapytała o szanse na światłowody w Komorowie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina takimi sprawami się nie zajmuję. Gmina podpisała porozumienie 

z orężem, który otrzymał dofinasowanie na rozwój sieci światłowodowych, kiedy to zrealizuje 

i czy zrealizuje i w jakim zakresie trudno powiedzieć. W Komorowie jest taki problem, że nie 

ma nadajnika ponieważ mieszkańcy nie chcieli. 

Pani Brzeska-Kalczuk zwróciła uwagę, że w Komorowie pokazały się w formie ulotek 

protesty, postulaty w sprawie Lidla. Poinformowała, że   w bardzo dużych ilościach do sklepów 

i innych miejsc dostarcza ulotki Towarzystwo „Komorowianie”. Zapytała z czego to jest 

finansowane, czy z gminnych pieniędzy, chciałaby, aby ktoś się z tego wytłumaczył. 

Pan Paradowska potwierdziła, że rozprowadzane są materiały w których wskazywane jest, 

aby gmina nabyła działki, ponieważ mieszkańcy Komorowa nie mają się gdzie spotykać. Na 

obecnej sesji była omawiana dzierżawa z WKD, gdzie była duża szansa, aby mieszkańcy mieli 

w bardzo szybkim czasie, w dobrej lokalizacji, fajne miejsce, bez wydawania gminnych 

pieniędzy na zakup prywatnej działki. Ma nadzieje, że Zarząd Osiedla Komorów przekaże 

mieszkańcom, że była taka możliwość i zarząd zrezygnował z takiego miejsca, z którego 

mieszkańcy mogli by korzystać. 
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Pan Strzelecki poruszył sprawę zasięgu Orange w Regułach, ponieważ w domach 

mieszkalnych nie ma zasięgu. 

Pani Rycerska zapytała o sprawę zakończonych dodatkowych konsultacji dot. obszaru  Reguł 

i pozostałych obszarów, czy będą jeszcze jakieś spotkania. Kiedy ankiety będą udostępnione. 

Pan Wójt poinformował, że na obecną chwilę grant, to opracowanie zostało już prawie 

wyczerpane, zostały tylko sprawy końcowe, podsumowujące. Była to próba zorientowania się, 

jak wyglądają tego typu konsultacje, ponieważ przy procedowaniu planistycznych uchwał, tego 

typu konsultacje teraz będą niezbędne, stąd była potrzeba przygotowania pracowników, aby  

była możliwość pozyskania grantów, żeby to w naturze poznali i to uczyniliśmy. Aby wiedzieli, 

jak te konsultację będą przebiegać. 

Pani Rycerska przypomniała, że w październiku i listopadzie miały się odbyć spotkania 

ponownie, procedura trwała do końca marca. Mieszkańcy oczekują konkretnych informacji i 

zgodnie z umową z ostatniego spotkania, chcieli by uzyskać informację o które prosili. 

Pan Wójt poinformował, że były to spotkania nieobowiązkowe, dobrowolne.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, 

zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 

 


