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Protokół nr XXXVI 
z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 4 października 2018 roku 
w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 
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 13 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 
Pan Wójt zgłosił wniosek o zmianę kolejności podejmowanych uchwał polegającą na 
przesunięciu podpunktu 10 dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 
XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Gminy Michałowice na podpunkt 1 porządku obrad. 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta. 
Za wnioskiem   - 13 
Przeciw             - 0 
wstrzymało się  - 0 
Wniosek został przyjęty. 
 
Następnie zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na użyczenie na okres dziesięciu lat lokalu w budynku przy ul. Raszyńskiej 
34 w Michałowicach. 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad 
o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres dziesięciu lat lokalu 
w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 
Za wnioskiem   - 13 
Przeciw             - 0 
wstrzymało się  - 0 
Wniosek został przyjęty. 
Pani Biczyk zaproponowała omówienie projektu uchwały w p.pkt 21 punktu czwartego. 
Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 
1.Sprawy porządkowe. 
2.Wręczenie nauczycielom aktów mianowania. 
3.Przyjęcie protokołu z XXXII,  XXXIII, XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Michałowice. 
4.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 
r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice, 

2) 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, 

3) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr 
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku, 

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru 
„Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica, 

5) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

6) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym, 

7) dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice, 
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) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Michałowice w latach 2019-2023, 

10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, 
11) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1, 

położonego w budynku przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie oraz na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

12) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie 
Michałowice stanowiącej działki nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 393/12, 
395/3, 395/12, 

13) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności 
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie 
Michałowice, stanowiących działkę ewid. nr 220/15, działkę ewid. nr 220/29 oraz 
działkę ewid. nr 220/11, 

14) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie 
Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 115/14, 

15) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności 
części nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w 
gminie Michałowice, stanowiących działkę ewid. nr 437/6 oraz działkę ewid. nr 437/8, 

16) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 695/1, położonej w 
Granicy, w gminie Michałowice, 

17) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 172/1 oraz na części 
działki ewid. nr 172/3,  położonych  w Michałowicach-Wsi, w gminie Michałowice, 

18) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 481/2, położonej w 
Regułach, w gminie Michałowice, 

19) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 641 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice, 

20) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 14/5 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice, 

21) wyrażenia zgody na użyczenie na okres dziesięciu lat lokalu w budynku przy ul. 
Raszyńskiej 34 w Michałowicach, 

22) rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice, 
23) rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice, 
24) rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.  

5.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2018 
roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 
2018 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 
jednostek  kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.   

6.   Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 
Komisji Rady Gminy za 2018 rok. 

7.   Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 21.04.2018 r. do 
24.09.2018 r. 

8.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXII, XXXIII i XXXIV sesji 
kadencji 2014-2018. 

9.   Informacje Wójta Gminy. 
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 
11. Sprawy wniesione. 
Za przyjęciem – 13 
Przeciw             - 0 
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Wstrzymało się- 0 
Porządek obrad XXXVI  sesji został przyjęty. 
Ad. pkt 2 
Przystąpiono do wręczenia aktów mianowania nauczycielom. 
Pan Wójt poinformował, że na podstawie art. 15 Karty Nauczyciela, nauczyciel który zyskał 
stopień awansu nauczyciela mianowanego, składa ślubowanie.  
Następnie poprosił o odczytanie ślubowania. 
Przystąpiono do ślubowania. 
Akty nadania awansu nauczyciela mianowanego otrzymały:  
Pani Agnieszka Królak, Pani Magdalena Łęcka, Pani Karolina Popłońska, Pani Teresa 
Jaskólska, Pani Urszula Stawicka-Tyszko, Pani Agnieszka Raszyńska-Bigaj, Pani Anna 
Kaczmarzyk i Pan Andrzej Makowski. 
Pan Wójt pogratulował nauczycielom, życząc wszelkiej pomyślności, wytrwałości i samych 
sukcesów.  
Pani Biczyk w imieniu Rady Gminy Michałowice, również złożyła życzenia mianowanym 
nauczycielom, życząc satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. 
Ad. pkt 3    
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXXII 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 XXXII sesji 
Rady Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    -  14 
Przeciw                - 0 
Wstrzymało się  -  0 
Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXXII sesji Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXXIII 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 XXXIII sesji 
Rady Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    -  14 
Przeciw                - 0 
Wstrzymało się  -  0 
Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXXIV 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 XXXIV sesji 
Rady Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    -  14 
Przeciw                - 0 
Wstrzymało się  -  0 
Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt protokołu z XXXV 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 XXXV sesji 
Rady Gminy Michałowice. 
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Za przyjęciem    -  14 
Przeciw                - 0 
Wstrzymało się  -  0 
Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXXV sesji Rady Gminy Michałowice. 
 
Ad. pkt 4.1 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 
XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia 
statutu Gminy Michałowice. 
Pani Idzikiewicz poinformowała, że proponowane w projekcie uchwały zmiany do statutu 
dostosowują jego zapisy do zgodności z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, które będą 
obowiązywać od nowej kadencji. 
Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 5 
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 XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z 
dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/447 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. pkt 4.2 
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 przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały, które zostały przedstawione 
w formie pisemnej.  
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. 
 
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 autopoprawką. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/448 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.3 
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 przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały, które zostały przedstawione 
w formie pisemnej.  
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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” 0 głosów. 
Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji 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 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy 
Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku z autopoprawkami.  
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/449 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. pkt 4.4 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie 
obrębu geodezyjnego Granica. 
Pan Sobol omówił projekt uchwały podkreślając, że uchwała składa się z samej uchwały, która 
jest jednocześnie tekstem planu oraz załączników. 
Pani Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.  
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/450 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.5 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
Pani Radzimirska omówiła projekt uchwały, następnie zgłaszając autopoprawkę do podstawy 
prawnej publikatora polegającą na dopisaniu do poz.1508 wyrażenia „ze zmianami”. 
Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 
„za” 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 
Pan Kordys poinformował, że opinia Komisji 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 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi z autopoprawką.  
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/451 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 4.6 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie niedochodzenia należności o 
charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom 
organizacyjnym. 
Pan Wójt poinformował, że ustawa daje możliwość podjęcia przez organ stanowiący uchwały 
o niedochodzeniu należności, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. 
Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 
„za” 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 
 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym.  
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/452 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. pkt 4.7 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice.  
Pan Wójt zaproponował podjęcie uchwały o dopłacie dla wszystkich taryfowych grup 
odbiorców zbiorowego odprowadzenia ścieków.  
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” 0 głosów. 
 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Michałowice.  
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXV/453 /2018 
Ad. pkt 4.8 
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 w proponowanej uchwale ulegają zmianie nakłady rzeczowe na 
remonty w poszczególnych budynkach mieszkalnych. Następnie wprowadził autopoprawkę 
polegającą na zmniejszeniu kwoty w poz. 5a z 22 tys.zł na 20 tys.zł i przeniesieniu tej kwoty 
na poz.9 polegającą na zamianie kwoty zero na 2 tys.zł.  
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” 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 z autopoprawkami. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/454 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.9 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023. 
Pan Wójt omawiając projekt uchwały wniósł do zał. nr 1 do poz.12 i 14 autopoprawki 
polegające na zmianie nr lokalu z 1 na 3 i z lokalu 4 na 3, oraz w pkt.17 do lokalu 7 dopisanie 
litery „a”. 
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” 0 głosów. 
 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Michałowice w latach 2019-2023 z autopoprawkami. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/455 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.10 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 
Pan Wójt poinformował, że ul. Kwiatów Polnych, ul. Konwaliowa w Pęcicach, ul. Targowa w 
Opaczy Małej po podjęciu tej uchwały staną się drogami gminnymi. 
Pani Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 
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 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/456 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.11 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1, położonego w budynku przy ul. 
Turkusowej 5 w Komorowie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Wójt poinformował, że obecny dzierżawca Przychodnia Lekarska „Zdrowie” wystąpił o 
przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych lat. 
Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: 
„za” 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. 
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Pani Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 
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 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat lokalu 
użytkowego nr 1, położonego w budynku przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/457 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.12 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice 
stanowiącej działki nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 393/3, 393/12, 395/3, 395/12. 
Pan Wójt poinformował, że przedstawione w projekcie uchwały działki będą przeznaczone 
pod projektowaną  gminną drogę publiczną. 
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” 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 ewidencyjnym Nowa 
Wieś, w gminie Michałowice stanowiącej działki nr ewid. 388/3, 388/11, 389/8, 389/9, 
393/3, 393/12, 395/3, 395/12. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/458 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.13 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 
gruntowych położonych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, 
stanowiących działkę ewid. nr 220/15, działkę ewid. nr 220/29 oraz działkę ewid. nr 220/11. 
Pan Wójt poinformował, że chodzi o przejęcie trzech działek , które przeznaczone zostaną pod 
drogę wewnętrzną. 
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” 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 gruntowych położonych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, 
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w gminie Michałowice, stanowiących działkę ewid. nr 220/15, działkę ewid. nr 220/29 oraz 
działkę ewid. nr 220/11. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/459 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.14 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej  w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej 
działkę ewid. nr 115/14. 
Pan Wójt poinformował, że właściciele w/w działki wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie 
na rzecz Gminy Michałowice z przeznaczeniem na drogę gminną. 
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” 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. Komorów-Wieś, w 
gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 115/14. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/460 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.15 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości 
gruntowych położonych  w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, 
stanowiących działkę ewid. nr 437/6 oraz działkę ewid. nr 437/8. 
Pan Wójt poinformował, że właściciele działek ew. 437/6 i 437/8  położonych w Opaczy 
Kolonia, wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Michałowice. Działki 
zostały wydzielone w celu poszerzenia ul. Tymiankowej. 
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” 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 części nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie ewid. Opacz-
Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiących działkę ewid. nr 437/6 oraz działkę ewid. 
nr 437/8. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/461 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 



10 
 

Ad. pkt 4.16 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu na części działki ewid. nr 695/1, położonej w Granicy, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że PGE zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu 
na działce gminnej położonej w Granicy.  
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” 0 głosów. 
 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 695/1, 
położonej w Granicy, w gminie Michałowice. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/462 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.17  
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu na części działki ewid. nr 172/1 oraz na części działki ewid. nr 172/3,  położonych  
w Michałowicach-Wsi, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że PGE zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu 
na działce gminnej położonej w Michałowicach 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” 0 głosów. 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 172/1 oraz 
na części działki ewid. nr 172/3,  położonych  w Michałowicach-Wsi, w gminie 
Michałowice. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/463 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.18 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu na części działki ewid. nr 481/2, położonej w Regułach, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że PGE zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu 
na działce gminnej położonej w Regułach.  
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” 0 głosów. 
 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 481/2, 
położonej w Regułach, w gminie Michałowice. 
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Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/464 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.19 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu na części działki ewid. nr 641 położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w 
gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że PGE zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu 
na działce gminnej położonej w Pęcicach.  
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” 0 głosów. 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 641 
położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/465 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 4.20 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu na części działki ewid. nr 14/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-
Wieś, w gminie Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że PGE zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu 
na działce gminnej położonej w Michałowicach 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” 0 głosów. 
 
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 14/5 
położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/466 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. pkt 4.21 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
użyczenie na okres dziesięciu lat lokalu w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w 
Michałowicach. 
Pan  Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia użyczenia lokalu przy ul. 
Raszyńskiej 34 pod bibliotekę. Zgłosił autopoprawkę do preambuły uzasadnienia polegającą 
na zastąpieniu liczby trzech na liczbą dziesięciu lat. 
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres dziesięciu lat lokalu w 
budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach z autopoprawką. 
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/467 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
Pani Biczyk ogłosiła 15 min. przerwy. 
 
Ad. pkt 4.22 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Wójta Gminy Michałowice. 
Pani Biczyk poinformowała, że 4 maja 2018 roku do Rady Gminy wpłynęła skarga na działania 
Wójta Gminy Michałowice w zakresie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Z treścią skargi zapoznała Radę Gminy podczas XXXII sesji. W wyniku decyzji 
Rady Gminy skarga została przekazana do zbadania przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie z 
uzasadnieniem projektu uchwały Komisji Rewizyjna zawnioskowała o uznanie skargi za 
bezzasadną.   
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    - 12 
Przeciw               -  2 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/468 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. pkt 4.23 
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 na 
zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez  Wójta Gminy Michałowice. Na XXXII 
sesji Rady Gminy po opinii Komisji Rewizyjnej skarga została przekazana do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Pruszkowie. Następnie Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego zwrócił skargę do Rady gminy do ponownego rozpatrzenia Z treścią skargi 
zapoznała Radę Gminy podczas XXXIV sesji, 20 lipca 2018r. W wyniku decyzji Rady Gminy 
skarga została przekazana do zbadania przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie z uzasadnieniem 
projektu uchwały Komisji Rewizyjna zawnioskowała o uznanie skargi za nieuzasadnioną.   
Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    - 12 
Przeciw               -  2 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/469 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. pkt 4.24 
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Wójta Gminy Michałowice. 
Pani Biczyk poinformowała, że 20 sierpnia 2018 roku do Rady Gminy wpłynęła skarga na 
działalność Wójta Gminy Michałowice w zakresie opieszałości i braku decyzji przyczyniając 
się do strat dochodów budżetowych gminy. W dniu 3 września przekazała skargę do zbadania 
przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały Komisji Rewizyjna 
zawnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną.   
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Pan ** zapytał, czy Rada Gminy jest zobowiązana do kontrolowania działań Wójta i ich oceny. 
Sprawa dotyczy zawłaszczenia przez kilkanaście osób własności gminnej na którą pan Wójt 
przystał. Zapytał, dlaczego Komisja Rewizyjna uznaje, że pan Wójt nie mógł pobierać żadnych 
opłat jeśli sam wydał rozporządzenie w 2014 roku na temat opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Zgodnie z uzasadnieniem pan Wójt wydzielił działkę i będzie ją dzierżawił lub sprzedawał. 
Zwracając się do rady zapytał, kiedy rada wyraziła na to zgodę, czyli na zmianę przeznaczenia 
działki, oraz jej dzierżawienie lub sprzedaż. 
Pani Biczyk poinformowała, że odpowiedź na pytanie Pana** znajduje się w uzasadnieniu. 
Następnie ją odczytała: 
„Ulica Ireny jest drogą publiczną, wyłączoną z obrotu prawnego, a tym samym nie ma 
możliwości wydzierżawienia tych gruntów lub ich sprzedaży. W związku z powyższym aby 
uzyskać możliwość uregulowania prawnego zajętej części ulicy Ireny niezbędne jest 
wykonanie podziału przedmiotowej działki ewid. 1109 a następnie z części, która nie stanowi 
drogi, a jest faktycznie zajęta przez mieszkańców, zdjęcie kategorii drogi publicznej. W celu 
dokładnego ustalenia jaka część działki ewid 1109 (ul. Ireny) faktycznie znajduje się w 
ogrodzeniach nieruchomości położonych wzdłuż ulicy, Gmina Michałowice w roku 2015 
zleciła jednostce wykonawstwa geodezyjnego, wykonanie opracowania geodezyjnego 
mającego na celu wyznaczenie punków granicznych w nieruchomości. Zostały również 
wystosowane pisma do właścicieli tych nieruchomości, z prośbą o przedstawienie dokumentów 
uprawniających do zagrodzenia. W bieżącym roku Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję 
Nr 558.2018 zatwierdzającą podział  nieruchomości stanowiącej działkę ewid, 1109 polegający 
na wydzieleniu zajętego pasa gruntu. Decyzja uprawomocniła się 19.09.2018r. i została 
przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu dokonania 
zniesienia kategorii drogi publicznej na zagrodzonej nieruchomości. Dopiero po zniesieniu 
kategorii drogi publicznej z części zajętego pasa ul. Ireny, będzie możliwe uregulowanie stanu 
prawnego poprzez dzierżawę lub sprzedaż zajętych części gruntu. Straty określone przez Pana  
** w wysokości 2 000 zł/dzień zostały błędnie wyliczone na podstawie zarządzenia nr 60/2014 
z 28.03.2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości będących 
własnością lub we władaniu Gminy Michałowice a stanowiących drogi wewnętrzne. To 
zarządzenie nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ ul. Ireny jest drogą publiczną”. 

Pan ** poinformował, że Wójt nie poprosił o przywrócenie stanu faktycznego. Działka stanowi 
własność publiczną, ktoś sobie zajął, zagrodził, a pan Wójt to popiera. Zapytał, czy rada gminy 
wyrażała zgodę na wydzielenie tej działki i zmianę jej statusu, czy nie. 

Pani Biczyk poinformowała, że podjęte zostały czynności, które mają wyjaśnić całą sprawę. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Wójta Gminy Michałowice. 
Za przyjęciem    - 12 
Przeciw               -  2 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała Nr XXXVI/470 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 5. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 
2018 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze 
półrocze 2018 roku, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowych jednostek  kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. 
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu ul. Partyzantów ulicą Ks. 
Popiełuszki na str.555, poz.62. 
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Pan Majtyka odczytał uchwałę Nr Wa.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 września 2018 roku, w sprawie opinii o przedłożonej 
przez Wójta Gminy Michałowice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Michałowice za pierwsze półrocze 2018 roku.  
Informacja o wykonaniu budżetu została przez RIO zaopiniowana pozytywnie z uwagami 
zawartymi w uzasadnieniu.. 
Brak pytań i uwag do sprawozdania. 
Ad. pkt 6. 
Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 
Komisji Rady Gminy za 2018 rok. 
Pani Biczyk poinformowała, że sprawozdania z działalności komisji były omawiane na 
poszczególnych komisjach, następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie 
informacji czy sprawozdania zostały przyjęte i czy były uwagi.  
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2018 rok. 
Pani Paradowska poinformowała, że komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej za 2018 rok. 
Pani Król-Popiel poinformowała, że komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2018 rok. 
Pan Kordys poinformował, że komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. 
Pani Kamińska poinformowała, że komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag. 
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w 
sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2018 rok.  
Za przyjęciem    - 14 
Przeciw               -  0 
Wstrzymało się   - 0 
Rada Gminy Stanowisko przyjęła. 
 
Ad. pkt 7. 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 21.04.2018 r. do 
24.09.2018 r. 
Brak pytań i uwag. 
Ad. pkt 8. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXII, XXXIII i XXXIV sesji 
kadencji 2014-2018. 
Brak pytań i uwag. 
 
Ad. pkt 9. 
Informacje Wójta Gminy. 
Pan Wójt pogratulował sukcesu gminie, ponieważ w klasyfikacji ogólnej rankingu 
organizowanego raz na cztery lata, przez  pismo samorządowe Wspólnota, Gmina Michałowice 
w konkursie  „Sukces kadencji 2014-2018” zajęła 10 miejsce, na prawie 1600 gmin. 
Ad. pkt 10. 
Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.  
Pani Biczyk poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy. 
Pan ** złożył skargę na działalność Wójta Gminy Michałowice i w tej sprawie na obecnej sesji, 
została podjęta uchwała. 
Pan** wycofał skargę złożoną 10 maja 2018 roku na Wójta Gminy. 
Prośba Pana Jarosława Hirnego-Budki do członków rady gminy w sprawie przesłania 
sprawozdań ze swojej pracy. Pisma zostały przekazane wszystkim radnych. 
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Pan** i Pan** złożyli wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą w 
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Komorów”- część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i 
wsi Nowa Wieś”. 
Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych. 
Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów dotyczące analizy oświadczenia 
majątkowego dyrektora szkoły. 
Pismo Pani** w sprawie niebezpiecznego przejazdu drogi asfaltowej z drogą rowerową, skręt 
z Al. Jerozolimskich, dojazd do ul. Rumuńskiej. Jest w dokumentach odpowiedź pana Wójta. 
Dwa pisma Pani** i Pani** dotyczącej uprzątnięcia zieleni w ul. Głównej w Nowej Wsi. Jest 
odpowiedź pana Wójta. 
Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie dotyczące analizy oświadczenia 
majątkowego pracownika urzędu gminy. 
Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej w sprawie 
wynagrodzeń pracowników socjalnych. 
Do wiadomości Rady dwa pisma Pana**, prezesa firmy ** Sp. z o.o. w sprawie zmiany umów 
na dostawę wody do posesji przy ul. Polnych Maków w Nowej Wsi. Jest odpowiedź pana 
Wójta. 
Do wiadomości rady pismo Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” o przedłużenie umowy najmu 
lokalu w Komorowie. Na obecnej sesji została w tej sprawie podjęta uchwała. 
Do wiadomości rady wniosek pani** o przygotowanie warunków podłączenia infrastruktury 
technicznej. Jest odpowiedź w tej sprawie. 
Pani Biczyk przypomniała, że w komunikatach przewodniczącej rady gminy na XXXII i 
XXXIV sesji poinformowała, że do rady gminy Michałowice wpłynęły petycje o podjęcie 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 560, 561 633 przy Al. Starych Lip i ul. Sanatoryjnej w 
Komorowie. Z uwagi na tożsamość zagadnienia w nich ponoszonego uznano je za petycję 
wielokrotną. W okresie oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wpłynęło 
940 petycji. 
Stwierdziła, że chcąc rozpatrzeć petycje niezbędne jest zapoznanie się przez radę gminy z 
analizami dotyczącymi zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, rozszerzonymi o analizę skutków 
finansowych, w przypadku pozytywnego załatwienia petycji. Jak bowiem wynika z art. 14 ust.4 
i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany rada 
gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta. Niezależnie jednak od inicjatora, 
przed podjęciem tej uchwały, wójt wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do 
sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, 
przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac 
planistycznych. Wobec powyższego, zaproponowała przegłosowanie upoważnienia 
przewodniczącej rady do wystąpienia do wójta gminy Michałowice o wykonanie analiz 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przedłożenia ich radzie gminy Michałowice 
w celu podjęcia dalszych działań.  
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie wydania upoważnienia przewodniczącej rady 
gminy Michałowice do wystąpienia do Wójta Gminy Michałowice o wykonanie analiz 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, celem przedłożenia ich radzie gminy 
Michałowice, w celu podjęcia dalszych działań. 
Za                        - 14 
Przeciw               -  0 
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Wstrzymało się   - 0 
Pani Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z upoważnieniem dokona takich czynności. 
 
Następnie poinformowała, że jeżeli nie wystąpią żadne nadzwyczajne okoliczności, to jest 
ostatnia sesja Rady Gminy Michałowice kadencji 2014-2018, dlatego podziękowała państwu 
radnym, panu Wójtowi, pracownikom urzędu gminy Michałowice za pracę na rzecz naszej 
małej ojczyzny, na rzecz naszego dobra wspólnego, Gminy Michałowice. 
Następnie poprosiła o wyrażenie zgody na podpisanie protokołu z XXXVI, ostatniej sesji Rady 
Gminy, bez przyjmowania go na sesji. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdziła, że Rada 
Gminy przyjęła wniosek przez aklamację. 
 
Ad. pkt 11. 
Sprawy wniesione. 
Brak spraw wniesionych. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, 
zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice.  
 
 
Protokołowała: 
Urszula Bejda 
 


