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Protokół nr XXXV 

z obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 30 sierpnia 

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

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, 

że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt stanowiska Wójta i Rady 

Gminy Michałowice w sprawie przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Komorów „Komorowianie” petycji w sprawie ochrony lasu w Komorowie i Granicy 

informując, że stanowisko jest reakcją na sprawy związane z lasem w Komorowie i Granicy. 

Pani Biczyk poinformowała , że stanowisko zostało przygotowane przez radnych miejscowości 

Granica, Nowa Wieś, Komorów Wieś i Komorów są to miejscowości najbardziej związane z 

tematem granickiego lasu. Grupa radnych w osobach: Agnieszka Paradowska, Przemysław 

Majtyka, Paweł Kordys, Elżbieta Biczyk, Hanna Brzeska –Kalczuk, Ewa Ilczyszn, Katarzyna 

Parzyńska. 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

o projekt stanowiska Wójta i Rady Gminy Michałowice w sprawie przygotowanej przez 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” petycji w sprawie 

ochrony lasu w Komorowie i Granicy. 

Za wnioskiem   - 14 

Przeciw             - 0 

wstrzymało się  - 0 

Wniosek został przyjęty. 

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1.Sprawy porządkowe. 

2.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) 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, 

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

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

3) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/400/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 

3.Stanowisko Wójta i Rady Gminy Michałowice w sprawie przygotowanej przez Towarzystwo 

Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” petycji w sprawie ochrony lasu w 

Komorowie i Granicy. 

Za przyjęciem – 14 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad XXXV nadzwyczajnej  sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2.1 

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. 

Pani Wyszomirska zwracając się do pana Wójta zapytała, co zostało zrobione i co się zamierza 

zrobić przy zagospodarowaniu terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach. 

Pan Wójt poinformował, że przy tym zadaniu było aplikowane dofinasowanie ze środków 

zewnętrznych na „strefa aktywności” niestety nie powiodło się więc nie będzie w tym 
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momencie realizacji w tym temacie. Na  usprawnienie omawianego terenu złoży się 

doprowadzenie ścieżki, która od ul. Kolejowej pozwoli dojść do zbiorników. 

Pani Wyszomirska zapytała, czy ścieżka i droga wokół zbiorników będzie poprawiona. 

Pan Wójt poinformował, że w sprawie zagospodarowania tego terenu będą przeprowadzone 

konsultacje. 

Wobec braku 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    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXV/444 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 2.2 

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

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

roku. 

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki, następnie przedstawiła autopoprawki pana 

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

Pani Wyszomirska zapytała czego dotyczy zmiana 700 tys. zł. w zadaniu drogi publiczne i 

powiatowe. 

Pan Wójt wyjaśnił, że dotyczy to zabezpieczenia środków pod realizację chodnika i 

odwodnienia wzdłuż ul. Parkowej. 

Wobec braku głosów w dyskusji 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.  

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXV/445 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 2.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXXII/400/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy ul. Parkowej na którą w wyniku 

opracowania dokumentacji projektowej okazało się, że zabezpieczone środki są 

niewystarczające na zrealizowanie zadania. 

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

uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/400/2018 Rady Gminy Michałowice z 

dnia 10 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pruszkowskiemu.  

Za przyjęciem    - 14 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXV/446 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska Wójta i Rady Gminy Michałowice w 

sprawie przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów 

„Komorowianie” petycji w sprawie ochrony lasu w Komorowie i Granicy. 
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Pani Wyszomirska stwierdzając, że stanowisko zostało przedstawione przed samym 

rozpoczęciem sesji, dlatego poprosiła o wyjaśnienie, o czym jest ta sprawa. 

Pan Wójt wyjaśnił, że z pism Towarzystwa Komorowianie wynika, że sprawa procedowania 

miejscowego planu toczy się od 2016 roku, natomiast harmonogram działań gminy uchwalony  

przez radę gminy, aby procedować miejscowe plany jest z 2011 roku. Jest to przypuszczenie o 

celowym zabiegu takie, że nagle i niespodziewanie po tylu latach próbuje się procedurę 

planistyczną, przekierować na procedurę poza planistyczną i przy tej okazji przedstawiane są 

różne co najmniej nieprawdziwe historie i wnioski, które wprowadzają tych, którzy to czytają 

w naszym przekonaniu w błąd. Dążeniem gminy jest, aby procedurę planistyczną przejść 

zgodnie z prawem.  

Pani Wyszomirska zapytała, co takiego dzieje się w Komorowie, że musi być podjęte 

stanowisko.    

Pani Paradowska poinformowała, że w miejscowościach Komorów, Granica, Nowa Wieś  

zaistniała sytuacja, która nigdy nie miała miejsca. Miejscowości zostały oplakatowane ulotkami 

„wójcie nie wycinaj gminnego lasu”, mieszkańcy zaczęli wpadać w popłoch, że ruszają piły i 

jest las wycinany. Stwierdziła, że nigdy nie było takiej intencji, las jest prywatny, podzielony 

na działki, i każdy jej właściciel ma prawo składać wnioski dotyczące jego własności. Ponieważ 

jest to las i jest to dobro publiczne, więc zawsze będzie jakiś konflikt interesów. Granie na 

emocjach przez grupę, która o wniosku i całej procedurze wie od wielu miesięcy, w tej chwili 

nie wydarzyło się nic, co by dało jakąkolwiek podstawę do takiej akcji, jest to wniosek z 2016 

roku, zawieszony w 2017 roku. Obecnie gmina jest w procedurze, podczas której każdy może 

składać wnioski, co daje szansę wypowiedzenia się wszystkim, bez tworzenia nagonki, że wójt 

wycina las, co jest nieprawdą.  

Pani Wyszomirska poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy.     

Pan Wójt odniósł się do elementów straszenia ludzi, że wójt ma zamiar wyciąć las, co jest 

straszeniem i oparte jest na bezpodstawnych spekulacjach. Wójt do wycinki lasów nie ma 

żadnych prawnych mechanizmów, nie decyduje o tym. Natomiast przy pewnej procedurze 

którą uruchomi właściciel lasu, może realizować wycinkę drzew w tym lesie, jeśli uzyska 

zgodę, ale nie u wójta. Wystąpiło ogrom przekłamań i nieprawdziwych informacji, które 

powodują wśród mieszkańców dezinformację, stąd jest propozycja stanowiska, aby emocje 

ułagodzić i w części wytłumaczyć, na czym ta procedura planistyczna polega.   

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że nie są to gminne tereny i właściciele działek leśnych 

mają na pewno jakieś plany co do tych działek, może w celu budowy będą chcieli wyciąć kilka 

drzew. Natomiast Komorów jest w panice, że wójt chce wyciąć 28 ha lasu, dlatego jest to 

stanowisko. 

Pan Kamiński zapytał, czy jest prawdą że wójt procedował wcześniej w sprawie budowy w 

lesie w Granicy drogi i pawilonów usługowych. 

Pan Wójt poinformował, że jest to nieprecyzyjne pytanie i na tak postawione pytanie w obu 

przypadkach odpowiedział nie. Gmina nie ma tam własności gruntów i nie może zbudować 

drogi i pawilonu na obcym gruncie. W kwestii planistycznej na etapie wstępnym był wniosek 

o dojazd z drugiej strony cmentarza i w planistycznej procedurze normalną konsekwencją jest, 

jeżeli się dojeżdża do cmentarza, to powinien być parking. To nie zostało uchwalone, tylko jest 

pewna myśl planistyczna i są pewne konsekwencje, trudno jest zrealizować dojazd bez 

możliwości zaparkowania samochodu. 

Projekt miejscowego planu dotyczącego cmentarza jest wydzielony, jest oddzielną procedurą i 

na tą chwilę jest rozmowa dotycząca procedury lasu a nie wydzielonego planu. 

Pan Majtyka stwierdził, że Towarzystwo Komorowianie mówi wiele o ochronie przyrody i 

ochronie działek i chciałby poznać stanowisko Towarzystwa Komorowianie w sprawie 

wycięcia lasu pod cmentarz, czy zgadzają się z tak wielkim obszarem do wycięcia, czy tylko 

nie zgadzają się z kwestią działek prywatnych. 
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Pan Kamiński stwierdził, że przed podjęciem takiego stanowiska rada powinna zapoznać się 

ze stanowiskiem  Towarzystwa Komorowianie. 

Pan Majtyka stwierdził, że chciałby aby przed napisaniem pisma skierowanego do 

mieszkańców Komorowianie też skonsultowali się z radnymi.  

Pani Rycerska stwierdziła, że zasadne by było, aby na obecnej sesji byli  przedstawiciele 

Komorowian. Temat jest istotny i gdyby omawiany punkt był uwzględniony wcześniej, to byli 

by mieszkańcy i przedstawiciele Towarzystwa Komorowianie i może z tego wynikła by jakaś 

merytoryczna dyskusja, która by coś wniosła. Chciała by poznać stanowisko drugiej strony, 

nad czym jest ta dyskusja. 

Pan Wójt stwierdził, że stwarzane są nierówne szanse i prawa dla dwóch stron. 

Pani Ilczyszyn odnośnie braku wiedzy przez zainteresowanych mieszkańców stwierdziła, że 

pisma zostały wrzucone do wszystkich skrzynek w Komorowie, Granicy i Nowej Wsi,  wszyscy 

są  dobrze zorientowani. Natomiast jest bardzo duża ilość nieprawdziwych informacji, która 

oczernia radnych i dlatego uznaje, że takie stanowisko ma prawo podjąć i wszyscy wiedzą do 

czego się odnosi. 

Pani Biczyk poinformowała, że sprawa ta jest od kilku tygodni w przestrzeni publicznej i w 

piśmie z 14 sierpnia  pan Wójt do Towarzystwa Komorowianie prosił o zamieszczenie 

sprostowania. Nie ma żadnej odpowiedzi. Dlatego uważa, że należy sprostować informację i 

absolutnie nie ma intencji wycinania lasu w Granicy.   

Pani Wyszomirska stwierdziła, że chciała by stanowisko było pełne merytoryki a nie emocji. 

Pan Wójt stwierdził, że nie jest to nasz wybór, ponieważ naszym wyborem była procedura 

planistyczna, gdzie liczą się merytoryczne uwagi na wielu etapach. Procedura jest zawieszona 

i wywołano temat nie w formie merytorycznej, nie było dyskusji, a są tylko bezzasadne 

oskarżenia. 

Pani Kamińska stwierdziła, że obowiązkiem radnego jest śledzenie strony internetowej gminy 

Michałowice, na której było zamieszczone pismo merytorycznie odnoszące się do pisma 

Towarzystwa Komorowianie, z którym należałoby się zapoznać. 

Pani Wyszomirska poinformowała, że zna zamieszczoną odpowiedź na stronie gminy, 

natomiast została zaskoczona stanowiskiem przedstawionym tuż przed sesją.     

Pan Kamiński stwierdził, że nie zdziwił by się, że to stanowisko wyrażone byłoby by przez 

wójta i opublikowane, ale mieszanie w te sprawy rady, uważa  za nie potrzebne i nie na miejscu. 

Nawiązując do konsultacji zapytał, czy pan Wójt występując 23 grudnia 2016 roku o odlesienie 

lasu w Granicy, czy konsultował z Stowarzyszeniem Komorowianie, czy innym. 

Pan Wójt stwierdził, że jest procedura planistyczna i na takim etapie, w odniesieniu do takiego 

dokumentu, nie ma spraw konsultacyjnych. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska Wójta i Rady Gminy Michałowice 

w sprawie przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów 

„Komorowianie” petycji w sprawie ochrony lasu w Komorowie i Granicy. 

Za przyjęciem    - 12 

Przeciw               -  2 

Wstrzymało się   - 0 

Stanowisko Nr XXXV/445 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, 

zamknęła obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 


