
 

1 

 

Protokół nr XXXIII 

z obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 15 czerwca 

2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 

1. 

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. 

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, 

że na sali obecnych jest 11 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

1.Sprawy porządkowe. 

2.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Klub Świetliki”, 

2) zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 

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

lata 2018–2022, 

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

XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,  

4) zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 

2018 r. 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, 

5) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 

Michałowice,  

6) scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie 

Michałowice. 

Za przyjęciem – 11 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad XXXIII nadzwyczajnej  sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Klub Świetliki”. 

Pani Radzimirska poinformowała, że do 18 czerwca gmina jest zobligowana do złożenia 

odpowiednich dokumentów pozwalających na skonsumowanie dofinansowania, które dostała 

na prowadzenie Klubu Świetliki. Poinformowała, że jest to program trzyletni, obejmujący lata 

2018, 2019 i 2020, który pozwoli na poszerzenie działalności i uatrakcyjnienie prowadzonych 

zajęć.  

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Klub Świetliki”. 

Za przyjęciem    - 11 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXIII/420 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 2.2 
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Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022. 

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

 

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

uchwały w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z 

dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Michałowice na lata 2018–2022. 

Za przyjęciem    - 12 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXIII/421 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 2.3 

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. 

 

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    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXIII/422 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 2.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr 

XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. 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 zmiana w uchwale, która niedawno została podjęta jest 

spowodowana uwagami, jakie zostały przekazane przez biuro nadzoru prawnego Wojewody 

Mazowieckiego. 

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

uchwały w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 10 maja 2018 r. 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    - 13 
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Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXIII/423 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 2.5 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.  

Pani Tomaszewska poinformowała, że wprowadzone zmiany wynikają z uwag organu 

nadzorczego, który zwrócił uwagę na brak w podjętej uchwale, doprecyzowania zasad pomiaru 

usytuowania punktów sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.   

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    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXIII/424 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 2.6 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie scalenia i podziału 

nieruchomości położonych w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice. 

Pani Suliga w imieniu pana Wójta wniosła autopoprawkę w §3 pkt.2 ppkt.2 polegającą na 

zamianie 6 miesięcy, na 6 lat. 

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

uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewid. Nowa 

Wieś, w gminie Michałowice.  

Za przyjęciem    - 13 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXIII/425 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, 

zamknęła obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 


