Protokół Nr XXI.2020
z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w trybie zdalnym
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
w dniu 18 czerwca 2020 roku

1.

Otwarcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński o godzinie 1508 otworzył
obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Halinowie oraz poprosił radnych o potwierdzenie obecności
w systemie e-sesja.
Następnie mówca poinformował, że obrady Rady Miejskiej w Halinowie są rejestrowane i transmitowane
za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Osoby uczestniczące w sesji wyrażają zgodę
na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych, zgodnie z zapisami unijnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).
Zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad i materiałami zostały radnym przekazane elektronicznie
za pośrednictwem skrzynki e-mailowej oraz systemu e-sesja.

2.

Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński po odczytaniu listy obecności 1
stwierdził quorum Rady w liczbie 15 radnych i uznał prawomocność obrad. Ponadto Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie sprawdził obecność sołtysów sołectw z terenu gminy Halinów, a także
powitał wszystkie osoby biorące udział w obradach sesji.

3.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przedstawił porządek obrad 2
i otworzył dyskusję.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek zwrócił się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad projektu
uchwały Rady Miejskiej w Halinowie:
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Halinowa – Druk Nr 222, jako punkt
nr 18,
 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów – Druk Nr 223,
jako punkt nr 19.
W związku z brakiem innych uwag do zaproponowanego porządku, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Halinowie poprosił o przystąpienie do głosowania.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Nowy porządek obrad został przyjęty.
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Załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 18 czerwca 2020 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 18 czerwca 2020 roku.
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Porządek obrad XXI sesji w dniu 18 czerwca 2020 roku:
1. Otwarcie obrad sesji.
2.
3.

Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.
Przyjęcie porządku obrad.

4.
5.
6.
7.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.
Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Halinów.
Debata nad raportem o stanie Gminy Halinów.

8.
9.

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – sprawozdanie z działalności w 2019 roku.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa wotum
zaufania – Druk Nr 213

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2019 rok – Druk
Nr 214
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – Druk Nr 215
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Halinów na lata 2020-2033 – Druk Nr 216
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów
na 2020 rok – Druk Nr 217
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę Nr XLIII.421.2018 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
przez Gminę Halinów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – Druk
Nr 218
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego
nabycia na rzecz Gminy Halinów działki numer 247 położonej w Długiej Kościelnej – Druk Nr 219
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego
nabycia na rzecz Gminy Halinów działki numer 21/49 położonej w Wielgolesie Brzezińskim – Druk
Nr 220
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Druk Nr 221
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Halinowa – Druk Nr 222
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Hipolitów, gmina Halinów – Druk Nr 223
20. Zamknięcie sesji.

4.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w imieniu Burmistrza
Halinowa Pana Adama Ciszkowskiego przeprosił za nieobecność w obradach sesji.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował o:
 zakończeniu przebudowy ul. Dąbrowskiego i Bema w Halinowie, realizatorem zadania była firma
TOMIRAF, koszt inwestycji wyniósł 1 532 000,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 80%);
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 trwających pracach przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, zadanie realizuje
firma T4B, obecnie trwa wyposażanie reaktorów, wykonywane są również prace ziemne związane
z budową sieci kanalizacyjnej, w tym także polegające na przygotowywaniu gruntów pod asfalt;
z uwagi na roszczenia wykonawców wynikające z sytuacji epidemiologicznej w kraju, firma
wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji;
 pozyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków finansowych
na położenie nakładki asfaltowej na ul. Środkowej w Cisiu w kwocie 85 000,00 zł
 pozyskaniu dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej (OSP) w Cisiu w wysokości 550 000,00 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a także dofinansowaniu przez Gminę Halinów zakupu
samochodu bojowego w wysokości 200 000,00 zł;
 realizacji prac przy bieżącym utrzymaniu dróg na terenie gminy Halinów.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował o:
 wydanych przez Burmistrza Halinowa zarządzeniach oraz działaniach poczynionych przez Urząd
Miejski w Halinowie zgodnie z wymogami i zaleceniami rządowymi wynikającymi z panującej
pandemii koronawirusa COVID-19;
 zakupieniu możliwości prowadzenia sesji, komisji oraz spotkań w trybie zdalnym z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość;
 pracach realizowanych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
zaplanowanych na dzień 28 czerwca 2020 r..
Radna Pani Anna Ludwiniak zapytała, czy na terenie gminy Halinów działają place zabaw, i czy są
odkażane? Mówczyni zapytała także, czy są otwarte biblioteki publiczne w Gminie Halinów?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że place zabaw w Gminie Halinów
zostały przygotowane do przyjęcia dzieci i otwarte przed Bożym Ciałem. Ponadto Zakład Komunalny
w Halinowie posiada sprzęt do ozonowania placów zabaw i z pewnością takie działania dezynfekujące
będą przeprowadzane według potrzeb.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiadając na drugie pytanie radnej Pani Anny Ludwiniak
poinformował, że biblioteki są otwarte i funkcjonują zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi
zachowania szczególnego bezpieczeństwa czytelników oraz osób ich obsługujących.
Radny Pan Dawid Wojda podziękował Sekretarzowi Halinowa Panu Robertowi Grubkowi za zakup
maseczek i innych środków ochronnych dla interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Następnie mówca wyraził swoją radość wobec otrzymanego dofinansowania na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cisiu oraz zapytał, czy kwota 750 000,00 zł będzie wystarczająca?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że będzie złożony również
wniosek o otrzymanie na ten cel środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Koszt zakupu takiego samochodu dla OSP opiewa na kwotę ok. 900 000,00 zł.
Sołtys Okuniewa Pan Krzysztof Piwowarski również podziękował Sekretarzowi Halinowa Panu
Robertowi Grubkowi za przekazanie maseczek dla mieszkańców Okuniewa wykorzystanych podczas
zbierania podatków przez mówcę.
Sołtys Długiej Kościelnej Pan Robert Kwiatkowski odnosząc się do pikników i imprez kulturowych,
zaplanowanych do organizacji w ramach środków z funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa,
które nie odbyły się z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zapytał, kiedy będzie możliwość
zorganizowania imprez dla mieszańców?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że w obecnej chwili obowiązujące
obostrzenia uniemożliwiają organizację takiego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński nawiązując do wypowiedzi
przedmówców zauważył, iż może nastąpić konieczność przesunięcia środków finansowych
zaplanowanych na organizację pikników rodzinnych z uwagi na utrzymujący się stan pandemii.
W związku z tym sołtysi sołectw, które przeznaczyły swoje fundusze sołeckie na imprezy integracyjne
mieszkańców powinni zastanowić się nad organizacją Zebrań Wiejskich w plenerze, na boiskach,
czy za pośrednictwem aplikacji ZOOM, w celu podjęcia stosownych uchwał zmieniających.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz wspomniał, iż wiele samorządów zwraca się
do Premiera RP o zmianę ustawy o funduszu sołeckim w zakresie terminu podejmowania uchwały
o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
w związku z nieorganizowaniem zebrań wiejskich ze względu na stan epidemii.
Radny Pan Mirosław Szmurło w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców Józefina korzystających
z ul. Dąbrowskiego i Bema w Halinowie serdecznie podziękował za wykonanie inwestycji.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował o planach budowy nowego
chodnika na ul. Dąbrowskiego w Halinowie w kierunku ul. Stołecznej w Józefinie. Mówca powiedział,
że niebawem zostanie także wykonane poziome oznakowanie ul. Dąbrowskiego w Halinowie. Ponadto
Zastępca Burmistrza Halinowa oznajmił, iż w niedalekiej przyszłości rozpocznie się przebudowa drogi
z Cisia do Desna. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.
Koszt inwestycji wynosi 376 000,00 zł. Zostały również otwarte oferty w przetargu na przebudowę
II części Kazimierowa – na ul. Zastawie do okolic ul. Świętokrzyskiej i drogi na Mrowiska/Krzewinę.
Najniższa oferta złożona przez firmę PHU TOWEMO opiewa na kwotę 868 000,00 zł. Postępowanie
oceny ofert nadal trwa.
Radny Pan Mirosław Szmurło odnosząc się do kwestii organizacji wyborów w Gminie Halinów
zaproponował, by rozważyć możliwość utworzenia lokalu wyborczego w nowo wybudowanym budynku
Gminnego Żłobka „Kraina Smyka” w Józefinie. Zdaniem mówcy byłoby to bardzo dobre rozwiązanie.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że propozycja jest słuszna i zostanie rozważona.
Sołtys Cisia Pani Monika Rupniewska w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców Cisia serdecznie
podziękowała za pozyskanie pieniędzy na zakup nowego samochodu bojowego dla OSP w Cisiu.
Radny Pan Marcin Sukiennik nawiązując do organizacji wyborów Prezydenta RP, poprosił,
by zorganizować więcej miejsc parkingowych dla wyborców głosujących w budynku dawnego gimnazjum
w Halinowie poprzez udostępnienie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych parkingu
znajdującego się za budynkiem gimnazjum.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że prośba zostanie przeanalizowana i w miarę
możliwości zrealizowana.
Radna Pani Edyta Woźniakowska podziękowała Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi
Ciszkowskiemu oraz jego Zastępcy Panu Adamowi Sekmistrzowi za pozyskanie dofinansowań
na wykonanie ul. Środkowej w Cisiu, a także zakup nowego samochodu dla OSP w Cisiu. Ponadto
mówczyni podziękowała pracownikom Urzędu Miejskiego w Halinowie, którzy opracowali wnioski
o uzyskanie dofinansowań, a także radnym Rady Powiatu Mińskiego za realizację kolejnego etapu
budowy chodnika z Cisia do Desna.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odnosząc się do działalności włodarzy Powiatu Mińskiego,
poinformował, że stan prawny skrzyżowania ul. Mostowej i Głównej w Cisiu został uregulowany.
W związku z tym, niebawem powstanie nowy chodnik na odcinku od ul. Głównej do szkoły w Cisiu.
Radna Pani Edyta Woźniakowska serdecznie podziękowała za wykonanie zadania, które poprawi
bezpieczeństwo uczniów Szkoły w Cisiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poprosił, by na nowo
wybudowanej drodze z Długiej Szlacheckiej do Zagórza, z uwagi na niebezpieczną jazdę kierowców
nanieść na jezdnię odpowiednie oznakowanie poziome.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że obecnie Gmina jest na etapie
opracowywania i zatwierdzania organizacji ruchu oraz, że zadanie może zostać zrealizowane.
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5.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady

Informacje na temat prac Komisji Rady w okresie od ostatniej sesji przedstawili kolejno Przewodniczący
poszczególnych Komisji:
Radny Pan Jan Papis Przewodniczący KOMISJI REWIZYJNEJ
 11.03.2020 r. – informacja o ochronie danych osobowych. Ocena audytu bezpieczeństwa informacji
w Urzędzie Miejskim w Halinowie; analiza kosztów budowy, postęp prac rozbudowy oczyszczalni
ścieków i budowa kanalizacji w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie
Halinów” w 2019 roku; w sprawach różnych omówiono problemy związane z funkcjonowaniem
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Długiej Kościelnej;
 01.06.2020 r. – zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2019 rok
w zakresie wydatków; rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Halinów za 2019 rok;
(posiedzenie w trybie zdalnym, wspólne z Komisją Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska);
podczas posiedzenia zasugerowano potrzebę budowy nowego przedszkola na terenie gminy
Halinów;
 03.06.2020 r. – zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2019 rok
w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów; omówienie raportu o stanie Gminy Halinów;
Podjęcie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Halinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Halinów za 2019 rok (posiedzenie w trybie zdalnym, wspólne z Komisją Budżetu, Rozwoju
i Ochrony Środowiska).
Radny Pan Adam Rudnicki Przewodniczący KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 16.04.2020 r. – omówienie korespondencji skierowanej do Komisji (posiedzenie w trybie zdalnym);
 16.06.2020 r. – omówienie korespondencji skierowanej do Komisji (posiedzenie w trybie zdalnym);
Radny Pan Dawid Wojda
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wiceprzewodniczący

KOMISJI

BUDŻETU,

ROZWOJU

 01.06.2020 r. – zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2019 rok
w zakresie wydatków; rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Halinów za 2019 rok;
(posiedzenie w trybie zdalnym, wspólne z Komisją Rewizyjną); podczas posiedzenia zasugerowano
potrzebę budowy nowego przedszkola na terenie gminy Halinów;
 03.06.2020 r. – zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2019 rok
w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów; omówienie raportu o stanie Gminy Halinów;
Podjęcie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Halinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Halinów za 2019 rok (posiedzenie w trybie zdalnym, wspólne z Komisją Rewizyjną);
 17.06.2020 r. – zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
18 czerwca 2020 r. (posiedzenie w trybie zdalnym).
Radna Pani Anna Ludwiniak Przewodnicząca KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH
Komisja nie obradowała samodzielnie w okresie od 27 lutego do 17 czerwca 2020 r.
 06.04.2020 r. – zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
7 kwietnia 2020 roku (posiedzenie wspólne z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Halinowie);
 14.05.2020 r. – analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Halinów;
zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 18 maja 2020 roku;
(posiedzenie wspólne z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Halinowie).
Radna Pani Anna Ludwiniak poprosiła Kierownika Referatu Edukacji i Polityki Społecznej (REPS)
Panią Katarzynę Targońską, by podczas omawiania projektów uchwał opowiedziała o przebiegu
egzaminów ośmioklasistów w szkołach prowadzonych przez Gminę Halinów. Jednocześnie mówczyni
zapytała o tegoroczne nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów, zakończenie roku szkolnego
w poszczególnych placówkach oświatowych, a także organizację lata w Gminie.
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Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował
o posiedzeniach połączonych Komisji Rady Miejskiej w Halinowie, podczas których omawiano projekty
uchwał przed sesjami oraz sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Gminy Halinów i Urzędu
Miejskiego w Halinowie, a także kwestie oświatowe.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek zaproponował, by Kierownik REPS Pani Katarzyna Targońska
odpowiedziała na zadane przez Panią Annę Ludwiniak pytania po zrealizowaniu punktów z porządku
obrad dotyczących podjęcia uchwał.

6.

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Halinów

Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek na wstępie przedstawił podstawę prawną sporządzenia raportu
o stanie Gminy Halinów za 2019 rok 3 oraz proces tworzenia sprawozdania. Mówca poinformował, iż raport
został szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu,
Rozwoju i Ochrony Środowiska w dniu 3 czerwca 2020 r. Następnie omówił najważniejsze zagadnienia
dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Halinowie, ujęte w opracowanym dokumencie.
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń uzupełniła wypowiedź przedmówcy o informacje finansowe zawarte
w sporządzonym raporcie o stanie Gminy.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w ramach uzupełnienia przedstawił informacje
związane m. in. ze zrealizowanymi inwestycjami, z systemem gospodarki odpadami, gospodarką ściekową
w Gminie Halinów, postępowaniami o zamówienia publiczne oraz planowaniem przestrzennym.

7.

Debata nad raportem o stanie Gminy Halinów

Radny Pan Dawid Wojda podziękował za przedstawienie informacji o wydanych pozwoleniach na budowę
w ubiegłych latach oraz zauważył, że te dane ukazują pewien obraz rozwoju naszej Gminy. Ponadto mówca
odnosząc się do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Halinów zapytał, czy stare samochody bojowe
będące na stanie Straży są nadal potrzebne?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że w sytuacjach pożaru łąk, czy lasów
stare samochody są lepsze niż nowe.
Radny Pan Adam Rudnicki wyraził swój podziw wobec przygotowanego raportu o stanie Gminy Halinów.
Jednocześnie mówca serdecznie podziękował za wyczerpujący, przejrzysty i dogłębny dokument sporządzony
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Radny Pan Jan Papis poinformował, iż raport został pozytywnie zaopiniowany przez radnych podczas
połączonych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Halinowie.

8.

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – sprawozdanie z działalności w 2019 roku

Prezes Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Pani Małgorzata Komuda-Ołowska przedstawiła
sprawozdanie z działalności Zakładu w 2019 roku.
Radny Pan Dawid Wojda wyraził swoją aprobatę wobec wykonywania projektów oraz nowych przyłączy,
a także budowy parku maszynowego na potrzeby Spółki. Ponadto mówca zapytał, czy Zakładowi udało się już
zakupić samochód WUKO?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że za zakup takiego samochodu
odpowiedzialna jest Gmina Halinów (w uzgodnieniu z Zakładem), która realizuje projekt budowy kanalizacji
na terenie gminy. Jeden przetarg na to zadanie został ogłoszony, a następnie unieważniony, wpłynęła tylko
jedna oferta. Niebawem zostanie ogłoszony nowy przetarg.
Radny Pan Jan Papis zapytał, czy w najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie zakresu usług
świadczonych przez Zakład Komunalny? Odnosząc się do problemów związanych z wywozem śmieci, a także
obecnym powiązaniem zużycia wody z opłatą za odbiór odpadów, mówca zauważył, iż zasadnym byłoby,
aby w przyszłości problemem zajęła się gminna spółka.
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Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, iż obecna działalność Zakładu
Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. jest już rozszerzona o budowę przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
Ponadto Gmina rozważa rozszerzenie działalności o budowę odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Prezes Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Pani Małgorzata Komuda-Ołowska odpowiedziała,
że pytanie powinno być skierowane w kierunku właściciela Spółki. Jeżeli po dokonaniu odpowiednich analiz,
Gmina podejmie decyzję o realizacji wymienionych zadań, to Spółka będzie je realizowała.
Radny Pan Jan Papis zapytał, jak wygląda kwestia lokalizacji na terenie gminy Halinów hydrantów
wyposażonych w GPS oraz SMS?
Prezes Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Pani Małgorzata Komuda-Ołowska odpowiedziała,
że systemy zostały zainstalowane w hydrantach wyrywkowo w miejscach, w których występowało
niekontrolowane przez Zakład zużycie wody.
Radny Pan Jan Papis zapytał, jak procentowo kształtuje się niekontrolowane ubywanie wody w Gminie
Halinów?
Prezes Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Pani Małgorzata Komuda-Ołowska odpowiedziała,
że na przestrzeni kilku lat sytuacja wyglądała różnie, a wyciek wody utrzymywał się na poziomie 9-17%.
Radny Pan Jan Papis w imieniu własnym oraz radnych Rady Miejskiej w Halinowie serdecznie podziękował
za sprawne zarządzanie Spółką.
Radny Pan Bogdan Janczarek poprosił o informację, do ilu gospodarstw Zakład Komunalny dostarcza wodę.
Prezes Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Pani Małgorzata Komuda-Ołowska odpowiedziała,
że na koniec 2019 roku Zakład Komunalny dostarczał wodę do 6081 odbiorców.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński na ręce Prezesa Zakładu
Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Pani Małgorzaty Komudy-Ołowskiej złożył serdeczne
podziękowania dla wszystkich pracowników Spółki. Następnie o godz. 1746 ogłosił przerwę. Obrady
wznowiono o godz. 1752.

9.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa
wotum zaufania – Druk Nr 213

Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa wotum zaufania – Druk
Nr 213
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Edyta Woźniakowska.

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Halinów
za 2019 rok – Druk Nr 214
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński odczytał Uchwałę
Nr Wa.171.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Warszawie z dnia
21 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Halinów
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2019.
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Radny Pan Jan Papis, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska, podczas których wspólnie omówiono
m. in. sprawozdanie finansowe Gminy Halinów za 2019 rok oraz zapoznano się z uchwałą RIO dotyczącą
wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Halinów. Mówca
poinformował także o przygotowaniu przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Burmistrzowi
Halinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2019 roku.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2019 rok – Druk Nr 214
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Edyta Woźniakowska.

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – Druk Nr 215
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radny Pan Jan Papis, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sporządzony w dniu
3 czerwca 2020 r., wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Halinowa z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński
odczytał Uchwałę Nr Wa.251.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa absolutorium za 2019 rok.
Radny Pan Jan Papis podsumowując działalność organów Gminy Halinów w 2019 roku podkreślił
bardzo dobrą współpracę pomiędzy Burmistrzem Halinowa, a Radą Miejską w Halinowie. Następnie
podziękował Burmistrzowi Halinowa, jego Zastępcy, Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Halinowa
za pozyskane w ubiegłym roku środki zewnętrzne, które umożliwiły wykonanie wielu zadań
inwestycyjnych.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok – Druk Nr 215
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński pogratulował Burmistrzowi
Halinowa oraz Skarbnikowi Halinowa udzielonego absolutorium.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w imieniu całego Zarządu Gminy Halinów, a także
pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie serdecznie podziękował za docenienie ich pracy oraz
dotychczasową współpracę. Mówca podziękował także pracownikom Urzędu oraz podległych Gminie
jednostek za pracę na rzecz Gminy Halinów.
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12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 – Druk Nr 216
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Halinów na 2020 rok – Druk Nr 217
Projekty uchwał wraz z autopoprawkami omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radny Pan Dawid Wojda poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska omówiła
i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, czy zmniejszenie środków na oświatę w kwocie 193 000,00 zł
wynika z otrzymanej subwencji?
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń odpowiedziała, że tak. Ostatecznie, po uchwaleniu ustawy
budżetowej Gmina Halinów otrzymała mniejszą subwencję oświatową niż pierwotnie zakładano.
Radny Pan Marcin Sukiennik odnosząc się do modernizacji dróg oraz kwestii nowych ulic planowanych
do remontu zapytał, jaki zakres prac zostanie zrealizowany w ramach przebudowy ul. Cisowej
w Hipolitowie?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że nie pojawiły się żadne nowe ulice
do modernizacji. Mówca przypomniał, że decyzja o wykonywaniu nowych nakładek asfaltowych zostanie
podjęta w sierpniu. Gmina oczekuje na środki finansowe umożliwiające modernizację dróg.
Radny Pan Jan Papis zapytał o szansę realizacji modernizacji ul. Królowej Jadwigi w Wielgolesie
Brzezińskim?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że kwestie modernizacji dróg zostaną
rozwiązane po 15 sierpnia, tj. po wpływach do budżetu środków z podatków za lipiec i sierpień. Łączna kwota
potrzebna do zrealizowania zaplanowanych modernizacji dróg wynosi ponad 1 000 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 – Druk Nr 216
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Halinów na 2020 rok – Druk Nr 217
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.

14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę Nr XLIII.421.2018
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej przez Gminę Halinów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie Halinów” – Druk Nr 218
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Projekt uchwały omówili Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz oraz Skarbnik
Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radny Pan Dawid Wojda poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII.421.2018 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Halinów
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania
pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”– Druk Nr 218
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.

15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Halinów działki numer 247 położonej w Długiej
Kościelnej – Druk Nr 219
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radny Pan Dawid Wojda poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska omówiła
i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Członkowie Komisji postulowali o jak
najszybsze nabycie wskazanej działki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Jan Papis poinformował, iż członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali
projekty uchwał, przy jednym głosie wstrzymującym.
Radny Pan Marcin Sukiennik na wstępie podkreślił, iż nie jest przeciwny zakupowi działek w okolicach
oczyszczalni, nie mniej jednak zapytał, czy zostało dokonane jakiekolwiek rozeznanie w terenach
sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków w Długiej Kościelnej? Mówca zauważył, że teren oczyszczalni
sąsiaduje z wieloma działkami.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że tak. Ponadto działka nr 247
w Długiej Kościelnej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z gminną oczyszczalnią ścieków.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, czy została przekazana informacja do publicznej wiadomości
o chęci zakupu przez Gminę działki sąsiadującej z oczyszczalnią?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że Gmina bezpośrednio zgłasza się
do właścicieli nieruchomości.
Radny Pan Marcin Sukiennik odnosząc się do wykonanej w 2018 roku wyceny działki nr 247 w Długiej
Kościelnej wynoszącej ok. 99 000,00 zł, zapytał, czy zaproponowana obecnie cena działki nie jest
zawyżona?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że Burmistrz Halinowa przekazał
projekt uchwały dotyczący wyrażenia opinii na temat odpłatnego nabycia działki radnym Rady Miejskiej
w Halinowie do omówienia na posiedzeniu Komisji w celu podjęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
Gmina Halinów jest zainteresowana zakupem tej działki. W związku z tym, przekazano radnym sprawę
do zaopiniowania. Członkowie Komisji wyrazili swoją pozytywną opinię, wobec czego projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad sesji Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, czy kwota
280 000,00 zł jest kwotą ostateczną?
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Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz przypomniał, iż negocjacje z właścicielami
działki trwały ok. 2 lat. Na początku rozmów zaproponowana cena wynosiła ok. 65,00 zł za 1 m2, obecnie
cena wynosi ok. 40,00 za 1 m2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński nawiązując do zaproponowanej
ceny, kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 oraz faktu, iż Gmina Halinów byłaby jedynym
kontrahentem zakupu sąsiednich działek zapytał, czy zakup przez Gminę działki za taką kwotę nie
spowoduje podwyższenia wartości innych działek sąsiadujących z oczyszczalnią?
Radny Pan Dawid Wojda powiedział, że w dobie pandemii kryzys na rynku nieruchomości nie jest
znaczący. Ponadto według mówcy nie jest zasadnym twierdzić, iż Gmina byłaby jedynym kontrahentem
zakupu okolicznych działek – jest bowiem wielu inwestorów, którzy byliby zainteresowani sąsiednimi
terenami. Zdaniem radnego zaproponowana cena za 1 m2 nie jest wygórowana.
Radny Pan Bogdan Janczarek powiedział, że bardzo chciałby, aby działka w Długiej Kościelnej została
zakupiona, jednak wyraził swoje obiekcje wobec wartości działki.
Radny Pan Marcin Sukiennik podkreślił, iż nie jest przeciwny zakupowi tejże działki lub innej działki
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie z oczyszczalnią ścieków, natomiast również uważa, że cena
za działkę rolną jest zdecydowanie wygórowana.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że decyzja należy do Rady. Jeżeli
niniejsza uchwała nie zostanie podjęta, to Gmina nie zakupi tej działki.
W trakcie obrad sesji uczestnicy posiedzenia poruszyli m. in. kwestię braku terenów inwestycyjnych
w Gminie Halinów, ceny zakupu działki w Długiej Kościelnej, jej zagospodarowania w przyszłości oraz
zapewnienia terenu pod kątem ewentualnego przejęcia przez Gminę odbioru odpadów komunalnych.
Radny Pan Jan Papis poprosił o zakończenie dyskusji.
Radna Pani Anna Ludwiniak dołączyła się do prośby przedmówcy.
Radny Pan Jan Stankiewicz powiedział, że na posiedzeniu Komisji była mowa o przeznaczeniu terenu
działki pod poszerzenie działalności Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Ponadto mówca
podkreślił, że stawka 40,00 zł za 1 m2 ternu rolnego jest ceną wygórowaną.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz oznajmił, iż zgodnie z przeprowadzoną przez
Gminę wyceną działki, cena za 1 m2 wynosiła ok. 12-13,00 zł. Ostateczna stawka za 1 m2 działki
zaproponowana przez właścicieli nieruchomości wynosi ok. 40,00 zł. Burmistrz Halinowa nie może
samodzielnie podjąć decyzji o zakupie działki, w związku z tym przekazał sprawę Radzie Miejskiej
w Halinowie. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały w sprawie nabycia działki, to nieruchomość nie zostanie
zakupiona przez Gminę Halinów. Mówca podkreślił, iż nie chce, aby omawiany projekt uchwały rodził
niepotrzebne emocje i niedomówienia oraz, że jest za ewentualnym zdjęciem projektu z porządku obrad
i ponownym omówieniem uchwały podczas posiedzenia komisji Rady.
Radny Pan Dawid Wojda złożył wniosek formalny dotyczący zakończenia dyskusji i przystąpienia
do głosowania. Jednocześnie poprosił o niezdejmowanie projektu uchwały z porządku obrad.
Głosowanie wniosku formalnego w sprawie zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania nad
projektem uchwały
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 10,
przeciw – 1,
wstrzymujących się – 3.
W głosowaniu nie brała udziału radna Pani Edyta Woźniakowska.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął dyskusję.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na rzecz
Gminy Halinów działki numer 247 położonej w Długiej Kościelnej – Druk Nr 219
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 9,
przeciw – 3,
wstrzymujących się – 2.
Uchwała została podjęta.
W głosowaniu nie brała udziału radna Pani Edyta Woźniakowska.

16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Halinów działki numer 21/49 położonej w Wielgolesie
Brzezińskim – Druk Nr 220
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radny Pan Dawid Wojda poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska omówiła
i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Członkowie Komisji postulowali o jak
najszybsze nabycie wskazanej działki.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, czy Gmina Halinów musi kupić całą działkę nr 21/49 oraz,
czy właściciel mógłby pobudować coś na wskazanej działce bez wydzielania drogi?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że właściciel nie mógłby niczego
pobudować na tejże działce.
Radny Pan Marcin Sukiennik zaproponował, by wykupić tylko część działki pod drogę.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odnosząc się do uprzednich zobowiązań,
wykupienie terenu przeznaczonego wyłącznie pod drogę kosztowałoby Gminę Halinów 55,00 zł za 1 m2,
natomiast obecnie właściciel proponuje stawkę 35,00 zł za 1 m2, przy zakupie całej działki. Jednocześnie
mówca poinformował, że część działki będzie można zagospodarować na cele publiczne, tworząc
np. nieduży plac zabaw.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na rzecz
Gminy Halinów działki numer 21/49 położonej w Wielgolesie Brzezińskim – Druk Nr 220
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 10,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 4.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Edyta Woźniakowska.

17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Druk
Nr 221
Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radny Pan Dawid Wojda poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska omówiła
i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji – Druk Nr 221
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
W głosowaniu nie brał udziału radny Pan Jan Stankiewicz. Nieobecna podczas głosowania – radna Pani
Edyta Woźniakowska.

18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Halinowa – Druk Nr 222
Projekt uchwały omówili Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek oraz Przewodniczący Komisji
skarg, wniosków i petycji Radny Pan Adam Rudnicki.
Radny Pan Jan Papis powiedział, iż problem stosunków wodnych w Wielgolesie Brzezińskim
jest bardzo drażliwy ze względu m. in. na położenie miejscowości pomiędzy drogą krajową, a torami
kolejowymi. Jedną z przyczyn konfliktu może być nowo wybudowany budynek w Dębem Wielkim,
na terenie którego zlokalizowany był rów melioracyjny odprowadzający uprzednio wodę z terenu
Wielgolasu Brzezińskiego. Drugą przyczyną sporu może być modernizacja drogi krajowej, która
doprowadziła do rozregulowania stosunków wodnych. Zdaniem mówcy skarga jest bezzasadna, ponieważ
nie dotyczy Burmistrza Halinowa, lecz Wód Polskich oraz Spółki Wodnej.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Halinowa
– Druk Nr 222
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: radna Pani Edyta Woźniakowska oraz radny Pan Bogdan Janczarek.

19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Hipolitów, gmina Halinów – Druk Nr 223
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, czy wydzielana część G stanowi teren po prawej stronie
za przejazdem kolejowym jadąc od strony Halinowa, oraz na co będzie przeznaczona ta część, a także
jakie są problemy z koleją?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że w Studium kierunków
i zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Halinów, teren przeznaczony jest na cele usługowe.
Problem z koleją wynika z istniejącej drogi wydzielonej w planie zagospodarowania Halinowa, który
biegnie po granicy z tym terenem od strony Hipolitowa.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, kiedy będzie możliwe wyłożenie do publicznego wglądu
pozostałych części (A i D) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hipolitowa?
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Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że ze względu na ustawowe
wstrzymanie biegu terminów administracyjnych, prace planistyczne nad planami zostały czasowo
zablokowane. Mówca wyraził nadzieję, iż do końca września br. powinno być możliwe wyłożenie.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, jak postępują prace planistyczne części F planu Hipolitowa?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że opracowanie planu zostanie
zlecone firmie sporządzającej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów – Druk
Nr 223
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: radna Pani Edyta Woźniakowska oraz radny Pan Bogdan Janczarek.
Kierownik REPS Pani Katarzyna Targońska odpowiadając na pytania radnej Pani Anny Ludwiniak
poinformowała, iż egzaminy klas ósmych przeprowadzone w szkołach z terenu gminy Halinów przebiegły
sprawnie, nie zgłoszono żadnych problemów. Zachowano wszelkie rygory sanitarne. Ponadto akcja „Lato
w Gminie” będzie trwało 3 tygodnie (tak jak w ubiegłym roku), wstępnie zgłosiło się 68 osób.
Prawdopodobnie akcję przeprowadzi ten sam organizator, który w 2019 roku realizował to zadanie.
Mówczyni poinformowała także, że w bieżącym roku nagrody Burmistrza Halinowa dla najlepszych
uczniów również zostaną przyznane.

20. Zamknięcie sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński w dniu 18 czerwca 2020 roku o godz. 1958 zamknął obrady XXI sesji Rady Miejskiej
w Halinowie, a także życzył wszystkim spokojnego i zdrowego okresu wakacyjnego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Marcin Pietrusiński
Protokół sporządziła:
/-/ Klaudia Szulim
Wykaz załącznikówi do protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 18 czerwca 2020 roku:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 18 czerwca 2020
roku.
2. Załącznik nr 2 – zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 18 czerwca 2020 roku.
3. Załącznik nr 3 – raport o stanie Gminy Halinów za 2019 rok.

1 Wykaz

załączników dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Halinowie.
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