Protokół Nr XXIII.2020
z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w trybie zdalnym
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
w dniu 10 września 2020 roku

1.

Otwarcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński 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).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie sprawdził obecność sołtysów sołectw z terenu gminy
Halinów. Następnie o godz. 1508 otworzył obrady XXIII zdalnej sesji Rady Miejskiej w Halinowie.
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 poprosił radnych Rady
Miejskiej w Halinowie o potwierdzenie obecności 1 w systemie e-Sesja. Następnie stwierdził quorum
Rady w liczbie 13 radnych (nieobecni radni: Pani Krystyna Sęk oraz Pan Jan Stankiewicz) i uznał
prawomocność obrad.

3.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przedstawił porządek obrad 2
i otworzył dyskusję.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w imieniu Burmistrza Halinowa zwrócił się z wnioskiem
o dodanie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie:
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 – Druk Nr 240,
jako punkt nr 14;
 zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok – Druk Nr 241, jako punkt nr 15;
 przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie – Druk Nr 242,
jako punkt nr 16.
W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
zarządził przystąpienie do głosowania.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Nowy porządek obrad został przyjęty.
Nieobecni podczas głosowania radni: Pani Krystyna Sęk oraz Pan Jan Stankiewicz.
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Załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 10 września 2020 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 10 września 2020 roku.
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Porządek obrad XXIII sesji w dniu 10 września 2020 roku:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.
3.
4.

Przyjęcie porządku obrad.
Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.

5.
6.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego.

7.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa
w Gminie Halinów na rok szkolny 2020/2021 – Druk Nr 233

8.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Halinowie – Druk Nr 234

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Halinowie oraz
określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności – Druk Nr 235
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w „Klubie Senior+” – Druk Nr 236
9.

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia
Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2020-2035” – Druk Nr 237
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Halinów, gmina Halinów – Druk Nr 238
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów – Druk Nr 239
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Halinów na lata 2020-2033 – Druk Nr 240
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów
na 2020 rok – Druk Nr 241
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Warszawie – Druk Nr 242
17. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 18 maja
2020 roku.
18. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 28 maja
2020 roku.
19. Zamknięcie sesji.

4.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa

Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował o:
 trwających pracach przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, zadanie realizuje
firma T4B, łączna wartość inwestycji to ok. 23 000 000,00 zł, obecnie trwa wyposażanie reaktorów;
z uwagi na roszczenia Wykonawcy wynikające z sytuacji epidemiologicznej w kraju,
najprawdopodobniej termin realizacji zadania zostanie przesunięty do dnia 31 marca 2021 roku;
 zakończeniu prac przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach programu „Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie Halinów” – ostatnie zadanie obejmowało II etap prac w Kazimierowie, część
Mrowisk oraz Krzewiny, a także odtworzeniu dróg w asfalcie – ul. Świętokrzyskiej w Mrowiskach,
ul. Morelowej w Kazimierowie, drogi nr 32 w Mrowiskach, zadanie zostało odebrane, Gmina
uzyskała pozwolenie na użytkowanie; kontrakt dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie
Halinów został całkowicie zakończony;
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 ogłoszeniu kolejnego przetargu (poprzedni został unieważniony) na dostawę pojazdu
specjalistycznego ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku
wody (w ramach projektu ,,Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”), wpłynęły 2 oferty,
jedna od firmy Dobrowolski Sp. z o.o. ze Wschowy na kwotę 1 832 700 zł, druga oferta z firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z Kielc opiewała na kwotę 2 324 700 zł, obecnie trwa
ocena ofert, wyniki przetargu zostaną przekazane na następnej sesji;
 ogłoszeniu przetargu i wyborze oferty Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) Sp. z o.o.
oraz Altor Sp. z o.o. (konsorcjum firm) na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Środkowej w Cisiu,
Gmina Halinów otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 85 000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prace zostaną wykonane do końca września br.,
wartość prac opiewa na kwotę 163 324,32 zł;
 rozstrzygnięciu wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Cisiu przetargu na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cisiu, w przetargu wpłynęła jedna oferta firmy MOTO-TRUCK
Sp. z o.o. z Kielc na kwotę 889 290,00 zł, samochód ma zostać dostarczony do dnia 30 listopada br.;
 ogłoszeniu przetargu i otwarciu ofert na realizację VI etapu prac modernizacji budynku Domu
Kultury w Halinowie, wpłynęła jedna oferta od firmy Usługi Remontowo-Budowlane ANKO
Andrzej Wieczorek na kwotę 322 305,00 zł, Wykonawca został wybrany, niebawem zostanie
podpisana umowa umożliwiająca rozpoczęcie prac.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował o:
 powołaniu przez Burmistrza Halinowa jako Komisarza Spisowego, Gminnego Biura Spisowego
do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020;
 prowadzeniu remontu w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie, mówca wyraził nadzieję,
iż od 21 września br. osoby załatwiające sprawy w Urzędzie będą obsługiwani na parterze budynku;
 dostosowywaniu strony internetowej Gminy Halinów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Halinowie do zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; zgodnie z ustawą urzędy publiczne do
dnia 23 września br. muszą dostosować swoje strony do korzystania na potrzeby osób
niepełnosprawnych, niewidomych;
 rocznicy napaści ZSRR na Polskę w dniu 17 września 2020 r.;
 złożeniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Halinów z okazji rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Radny Pan Dawid Wojda odnosząc się do informacji o zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej
na terenie gminy Halinów zapytał o możliwość rozszerzenia kontraktu na budowę sieci, o budowę sieci
w miejscowości Okuniew.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że w związku z oszczędnościami
Gmina Halinów wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) o rozszerzenie zadania o budowę sieci na ul. Granicznej i Przygranicznej w Halinowie
(od strony ul. Powstania Styczniowego), obecnie projekt jest w NFOŚiGW, Gmina czeka na rozpatrzenie
wniosku.
Radny Pan Dawid Wojda nawiązując do wyboru oferty na modernizację budynku Domu Kultury
w Halinowie zapytał o zakres zaplanowanych do realizacji prac.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że VI etap prac obejmuje prace
wykończeniowe na drugiej i trzeciej kondygnacji budynku (poza salą kinową i windą).
Radny Pan Adam Rudnicki zapytał, kto jest zobowiązany do wzięcia udziału w spisie rolnym?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poprosił, by informacje
na temat spisu rolnego zostały przesłane radnym Rady Miejskiej w Halinowie oraz udostępnione
na stronie internetowej Gminy Halinów.
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Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że wnioskowane informacje zostaną przekazane
radnym Rady Miejskiej w Halinowie, a także sołtysom sołectw z terenu gminy Halinów.
Sołtys Chobotu Pan Adam Ludwiniak zapytał, czy rolnik musi uprzednio podać informację o wyborze
metody spisu?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że jeżeli rolnik nie spisze się sam
do 1 października, to rachmistrz terenowy będzie się kontaktował z rolnikiem w celu spotkania w sprawie
dokonania spisu.
Sołtys Chobotu Pan Adam Ludwiniak zapytał, czy przewidziane są jakieś sankcje lub konsekwencje
dla rolnika z tytułu niedokonania spisu samodzielnie?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że sankcje będą dotyczyły rolników, którzy nie
dokonają samospisu i odmówią spisania przez rachmistrza.
Sołtys Brzezin Pan Marek Kulas odnosząc się do węzła komunikacyjnego autostrady A2 na terenie
Brzezin oraz dwóch nowych wiat przystankowych, które nie posiadają zadaszenia zapytał, czy inwestycja
została ukończona lub jest w trakcie realizacji i zadaszenie zostanie uzupełnione?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w odpowiedzi poinformował, że inwestycja
nie została jeszcze zakończona i przekazana Gminie Halinów. W związku z tym obecnie Gmina nie ma
możliwości ingerencji w przystanki.

5.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady

Informacje na temat prac Komisji Rady w okresie od ostatniej sesji przedstawili kolejno Przewodniczący
poszczególnych Komisji:
Radna Pani Edyta Woźniakowska
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodnicząca

KOMISJI

BUDŻETU,

ROZWOJU

 23.07.2020 r. – zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
27 lipca 2020 roku (posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych).;
 07.09.2020 r. – zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
10 września 2020 roku.
Radny Pan Adam Rudnicki Przewodniczący KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Komisja nie obradowała w okresie od 18 czerwca do 9 września 2020 r. Najbliższe posiedzenie Komisji
Rady odbędzie się w następnym tygodniu września br.
Radny Pan Jan Papis Przewodniczący KOMISJI REWIZYJNEJ
Komisja nie obradowała w okresie od 18 czerwca do 9 września 2020 r.
Radna Pani Anna Ludwiniak Przewodnicząca KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH
 08.09.2020 r. – zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
10 września 2020 roku.

6.

Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki poinformował, iż podczas
ostatniej sesji Rady Powiatu omawiane były bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Powiatu.
Rozmawiano również na temat finansowania w przyszłym roku dróg powiatowych, które powinny zostać
zmodernizowane. Mówca poinformował o kontynuacji wspólnego finansowania budowy chodnika
w kierunku Krzewiny do skrzyżowania z Desnem. Ponadto Pan Ireneusz Piasecki powiedział o planach
złożenia przez Powiat Miński i Gminę Halinów wspólnego wniosku o dofinansowanie modernizacji
ul. Okuniewskiej w Halinowie. Dokumentacja na to zadanie jest już sporządzona. Mówca wspomniał
także o zjeździe na ul. Mazowiecką w Wielgolesie Brzezińskim oraz planach wystąpienia z wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zrealizowania modernizacji
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ul. Mazowieckiej wraz ze ścieżką rowerową do drogi krajowej A2. W dalszej części swojej wypowiedzi
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki poinformował także o planach
przygotowania pełnej dokumentacji na modernizację drogi w Krzewinie wraz z budową chodnika (na całej
długości miejscowości).
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że ostatnia sesja Rady Powiatu Mińskiego odbyła
się w dniu 26 sierpnia 2020 r. w trybie normalnym (nie zdalnym) z zachowaniem środków bezpieczeństwa
w sali gimnastycznej budynku przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. Taka forma obrad
podyktowana była koniecznością dokonania wyboru nowego członka Zarządu Rady Powiatu Mińskiego.
Wybór członka wynikał z rezygnacji radnego Pana Roberta Smugi, który został Wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu. Nowym członkiem Zarządu został radny Pan Leszek Celej. Podczas sesji Rady Powiatu
omówiona została informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Mińsku Mazowieckim
o realizacji zadań Powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Mówca wspomniał także o odejściu na emeryturę dotychczasowego Dyrektora PUP Pani Grażyny
Borowiec oraz objęciu jej obowiązków przez Panią Annę Laskowską. Następnie Sekretarz Halinowa
poinformował, iż w trakcie obrad sesji rozpatrzono również skargę na Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych (ZDP) w Mińsku Mazowieckim. Skarga dotyczyła niewykonania przez ZDP progu
zwalniającego. Ponadto radnym Rady Powiatu Mińskiego przedstawione zostało sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z planu kontroli za pierwsze półrocze 2020 roku. Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek
poinformował także, że wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Mińskiego Panem Ireneuszem
Piaseckim wystąpił o pomoc finansową z budżetu Powiatu Mińskiego dla Parafii Św. Anny w Długiej
Kościelnej przy renowacji zabytkowej dzwonnicy. Dofinansowanie niebawem zostanie przekazane,
a prace rozpoczęte. Do końca roku zadanie powinno zostać zrealizowane. Dzwonnica, która ocalała
podczas pożaru kościoła w Długiej Kościelnej była remontowana ponad 13 lat temu i obecnie wymaga
zabezpieczenia. W swojej wypowiedzi mówca poinformował także o:

 licznych dyskusjach na temat odbudowywania dróg po budowie autostrady A2 na terenie gminy
Halinów, interwencji w tej sprawie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim oraz
jednym z ostatnich spotkań z Dyrektorem ZDP w Mińsku Mazowieckim, a także radnym Rady
Miejskiej w Halinowie Panem Janem Papisem w sprawie dróg powiatowych w Cisiu
i Wielgolesie Brzezińskim;
 interwencji Sołtysa sołectwa Cisie Pani Moniki Rupniewskiej dotyczącej ustaleń w sprawie
zaprojektowania i budowy sieci gazowej w Cisiu.
Sołtys Chobotu Pan Adam Ludwiniak zadał następujące pytania:
 czy Rada Powiatu Mińskiego bądź jej merytoryczne Komisje zajmowały się kwestią
ewentualnego podziału Województwa Mazowieckiego?;
 czy są jakiekolwiek plany budowy chodnika w Chobocie? Czy istnieje szansa, by chodnik
w Chobocie mógł został w przyszłym roku zaprojektowany, a następnie wykonany?;
 czy część drogi z Chobotu do drogi wojewódzkiej nr 637, na której nie został położony asfalt
zostanie zrealizowana? Czy brakujący asfalt zostanie uzupełniony?.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że kwestia podziału Województwa
Mazowieckiego została omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady. Radni zobowiązali
Zarząd do przygotowania stanowiska/uchwały w tej sprawie. Projekt uchwały w niniejszej sprawie został
przedstawiony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Mińskiego, Rada opowiedziała się przeciw
podziałowi Województwa.
Sołtys Chobotu Pan Adam Ludwiniak zapytał, czy Rada głosowała nad tą kwestią i czy Sekretarz
Halinowa pamięta, jaki był wynik głosowania?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że funkcje radnych w Radzie Powiatu Mińskiego
sprawowane są przez członków trzech ugrupowań. Mówca poinformował, że przedstawiciele partii Prawo
i Sprawiedliwość (PiS) byli za podziałem Województwa, natomiast członkowie Polskiego Stronnictwa
Ludowego (PSL) oraz Platformy Obywatelskiej (PO) byli przeciwni podziałowi. Następnie mówca
odpowiadając na kolejne pytanie Sołtysa sołectwa Chobot powiedział, że sprawy związane z budową
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chodników wiążą się z porozumieniem o współfinansowaniu (50/50) pomiędzy Powiatem, a Gminą,
na terenie której miałby być budowany chodnik. Zgłoszony temat wymaga spotkania i rozmowy.
Nie ulega jednak wątpliwości, że cała droga z Kazimierowa do Chobotu wymaga modernizacji. W dalszej
części wypowiedzi Sekretarz Halinowa odpowiedział na ostatnie zadane przez Pana Adama Ludwiniaka
pytanie. Mówca powiedział, iż rozmawiał z Dyrektorem ZDP w Mińsku Mazowieckim oraz
Kierownikiem Rejonu Panem Henrykiem Malinowskim na temat usunięcia suchych konarów drzew.
W okresie późno jesiennym wykonana zostanie wycinka starych konarów zagrażających bezpieczeństwu
mieszkańców. Rozmowa w tej sprawie została przeprowadzona również na prośbę Sołtysa Sołectwa
Mrowiska Pana Stanisława Dobosiewicza.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki poinformował, iż została
sporządzona dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej (ZRID) na odcinku drogi od skrzyżowania ulicy Pustelnickiej z Cyganką w kierunku
Chobotu (do kapliczki).
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował także, iż brak asfaltu na drodze z Chobotu
do drogi wojewódzkiej nr 637 wynika z nieuregulowanego stanu prawnego.
Sołtys Sołectwa Chobot Pan Adam Ludwiniak pochwalił Pana Malinowskiego oraz Zarząd Dróg
Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, którzy niezwłocznie zareagowali i wycięli przeszkadzające
na drodze krzaki.
Radny Pan Jan Papis w swojej wypowiedzi nawiązał do tematu ul. Kościelnej w Wielgolesie
Brzezińskim. Mówca podkreślił, iż podczas budowy autostrady A2 na terenie gminy, ul. Kościelna
ucierpiała najbardziej, a wykonane naprawy nie satysfakcjonują mieszkańców. Radny odnosząc się
do spotkania z Dyrektorem ZDP w Mińsku Mazowieckim Panem Michałem Serwinowskim oraz
Sekretarzem Halinowa Panem Robertem Grubkiem powiedział o problemach związanych z modernizacją
ul. Kościelnej oraz firmą POLAQUA realizującą budowę autostrady, której zdaniem budowa ścieżki
rowerowej również przyczyniła się do pogorszenia stanu ulicy. Jednocześnie mówca podziękował
za możliwość udziału w spotkaniu.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że po wybudowaniu ścieżki
rowerowej Powiat Miński nie miał uwag do odtworzenia ul. Kościelnej w Wielgolesie Brzezińskim.
Radny Pan Jan Papis serdecznie poprosił, by radni powiatowi wystąpili do Powiatu Mińskiego
o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na przyszły rok środków na poprawę stanu ul. Kościelnej
w Wielgolesie Brzezińskim.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, iż składając razem z radnym Panem Ireneuszem
Piaseckim wnioski do budżetu Powiatu na 2021 rok uwzględnią modernizację wskazanej ulicy.
Radny Pan Marcin Sukiennik nawiązując do złożonego przez siebie w sierpniu br. wniosku
o modernizację ul. Warszawskiej w Hipolitowie zapytał, czy są szanse na ułożenie nowej nakładki
asfaltowej?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki odpowiedział, że do tej pory
wniosek nie był omawiany przez radnych Rady Powiatu Mińskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poprosił, by skan/zdjęcie
wniosku zostało przesłane do radnych Rady Powiatu Mińskiego z terenu gminy Halinów.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że zapozna się ze złożonym wnioskiem i wtedy
udzieli odpowiedzi. W obecnej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, nie mniej jednak
podkreślił, iż również chciałby, aby na ul. Warszawskiej w Hipolitowie powstała nowa nakładka
asfaltowa. Jednocześnie Sekretarz Halinowa zauważył, że drogi na terenie gminy Halinów w porównaniu
z sąsiednimi Gminami, w tym m. in. z Gminą Dębe Wielkie są w naprawdę dobrym stanie, co nie oznacza,
że radni powiatowi nie będą starali się o kolejne inwestycje drogowe w Gminie Halinów.
Radna Pani Edyta Woźniakowska wyraziła swoje negatywne stanowisko na temat odtworzonych dróg
na terenie gminy Halinów zniszczonych podczas budowy autostrady A2. Ponadto mówczyni serdecznie
podziękowała radnym powiatowym, Zastępcy Burmistrza Halinowa oraz pracownikom Urzędu
Miejskiego w Halinowie za wykonanie części chodnika od skrzyżowania ul. Mostowej i ul. Głównej
do budynku szkoły w Cisiu.
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Sołtys Sołectwa Cisie Pani Monika Rupniewska nawiązując do wypowiedzi przedmówców dotyczących
odtworzonych dróg powiatowych zgłosiła problem zatrzymywania się wody i tworzenia się ogromnych
kałuż na ulicy Mostowej w Cisiu. Mówczyni poprosiła radnych powiatowych o pomoc w tej sprawie.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował, iż podczas ostatniego spotkania z Dyrektorem
ZDP w Mińsku Mazowieckim, Dyrektor powiedział, że usterki zostaną poprawione.
Sołtys Sołectwa Cisie Pani Monika Rupniewska w imieniu swoim, a także wszystkich mieszkańców
Cisia również podziękowała włodarzom Gminy Halinów oraz radnym powiatowym za wykonanie odcinka
chodnika od skrzyżowania ul. Mostowej i ul. Głównej do budynku szkoły w Cisiu.
Radny Pan Mirosław Szmurło zapytał, jakie środki finansowe zostaną przez Powiat Miński przekazane
na remont dzwonnicy przy Kościele w Długiej Kościelnej?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że jest to kwota w wysokości 21 500,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na prace renowacyjne, konserwację, malowanie, zabezpieczanie oraz
częściową wymianę niektórych elementów.
Radny Pan Mirosław Szmurło zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu ul. Stołecznej w Józefinie.
Mówca poinformował, iż na niedawno zmodernizowanej drodze powiatowej widoczne są duże pęknięcia
asfaltu. Zdaniem radnego dobrze byłoby wykonać prace naprawcze jeszcze przed zimą.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki poinformował, że ubytki
w jezdniach są na bieżąco usuwane.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek wyraził nadzieję, że zabezpieczenie dróg nastąpi jeszcze przed
zimą.
Sołtys Sołectwa Długa Kościelna Pan Robert Kwiatkowski zapytał o wykonanie przejścia dla pieszych
na ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej (przy ul. Mickiewicza w Halinowie), a także
o modernizację ul. Kochanowskiego w Długiej Kościelnej?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński odpowiadając na pytanie
dotyczące modernizacji ul. Kochanowskiego w Długiej Kościelnej odpowiedział, że na początku sesji
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki poinformował wszystkich
o stworzonej dokumentacji projektowej oraz planach złożenia wniosku o decyzję w ramach ZRID.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiadając na pytanie o przejście dla pieszych powiedział,
że obecnie jest opracowywana organizacja ruchu.
Sołtys Sołectwa Desno Pan Leszek Gomulski podziękował włodarzom Gminy Halinów oraz radnym
powiatowym za wykonanie kolejnego odcinka chodnika z Cisia do Desna. Następnie mówca zapytał,
jak wygląda sytuacja naprawy drogi powiatowej z Halinowa w kierunku Desna przez Krzewinę? Sołtys
zauważył, że stan drogi jest bardzo zły.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że Gmina Halinów planuje
rozszerzyć sieć kanalizacyjną Cisia, Desna i Krzewiny, a zatem modernizacja drogi Halinów-Desno
najprawdopodobniej byłaby zrealizowana dopiero po wybudowaniu kanalizacji. Ponadto Polska Spółka
Gazownictwa (PSG) zajmuje się projektowaniem na tym terenie sieci gazowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poprosił Przewodniczącą
Komisji Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska Panią Edytę Woźniakowską o zorganizowanie
posiedzenia Komisji w celu omówienia sytuacji dróg powiatowych na terenie gminy Halinów.
Sołtys Sołectwa Chobot Pan Adam Ludwiniak również poprosił o organizację takiego posiedzenia.

7.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia średniej ceny jednostek
paliwa w Gminie Halinów na rok szkolny 2020/2021 – Druk Nr 233

Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Halinów
na rok szkolny 2020/2021 – Druk Nr 233
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 Krystyna Sęk oraz radny Pan Jan Stankiewicz.

8.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmian w statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – Druk Nr 234

Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie – Druk Nr 234
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 Krystyna Sęk oraz radny Pan Jan Stankiewicz.

9.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę nr XIII.133.2019 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 w sprawie utworzenia "Klubu Senior +"
w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności – Druk Nr 235

10.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” – Druk Nr 236

Projekty uchwał od druku nr 235 do 236 wraz z autopoprawką do druku nr 235 omówił Sekretarz
Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Radni nie wnosili uwag do projektów uchwał.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką zmieniającej uchwałę nr XIII.133.2019 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Halinowie
oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności – Druk Nr 235
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 Krystyna Sęk.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w „Klubie Senior+” – Druk Nr 236
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 Krystyna Sęk.

11.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przyjęcia dokumentu
pn.: „Strategia Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2020-2035” – Druk Nr 237

Projekt uchwały omówili Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek oraz Pan Krzysztof Lasyk, który
sporządził strategię elektromobilności.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska szczegółowo omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia Elektromobilności Gminy
Halinów na lata 2020-2035” – Druk Nr 237
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 7,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 7.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Krystyna Sęk.

12.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Halinów, gmina Halinów – Druk Nr 238

13.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów – Druk Nr 239

Projekty uchwał od druku nr 238 do 239 omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Radni nie wnosili uwag do projektów uchwał.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Halinów, gmina Halinów
– Druk Nr 238
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 Krystyna Sęk.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński,
gmina Halinów – Druk Nr 239
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
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W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Krystyna Sęk.

14.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 – Druk Nr 240

15.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Halinów na 2020 rok – Druk Nr 241

Projekty uchwał od druku nr 240 do 241 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, a następnie
poprosił o omówienie na jednym z posiedzeń komisji Rady kryteriów wyboru sołectw, dla których Gmina
ubiega się o pozyskanie środków z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Ponadto mówca poprosił
o wyjaśnienie, dlaczego na remont świetlicy w Długiej Szlacheckiej została przeznaczona kwota
o 4 500,00 zł mniejsza niż pierwotnie zakładano?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że środki z PSE dotyczą przede
wszystkim sołectw, na terenie których występują linie wysokiego napięcia. Dotychczasowe
dofinansowania obejmowały głównie budowę, rozbudowę lub modernizację placów zabaw, zwłaszcza
w tych sołectwach, dla których środki z budżetu Gminy były mniejsze. Mówca poinformował, że nie ma
żadnych kryteriów, to Gmina Halinów decyduje, co i gdzie można byłoby zrealizować za pozyskane
z PSE fundusze. Obecnie złożone są dwa wnioski, ale nie ma pewności, że obydwa zostaną rozpatrzone
pozytywnie. Następnie mówca odnosząc się do kwestii środków na remont świetlicy w Długiej
Szlacheckiej wyjaśnił, że łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł
i jest zgodna z pierwotnymi założeniami.
Radny Pan Marcin Sukiennik odnosząc się do zwrotu VAT zapytał, za jakie lata budowy kanalizacji jest
to zwrot?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że są to pierwsze zwroty VAT
za budowę sieci, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie została przekazana Zakładowi
Komunalnemu w Halinowie Sp. z o. o. Z wybudowanej sieci kanalizacyjnej jeszcze 3 odcinki nie zostały
przekazane Spółce. Po przekazaniu nowo wybudowanej sieci, będzie można ubiegać się o zwrot podatku
VAT.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, czy środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł
na zagospodarowanie terenu działki w Długiej Kościelnej na plac zabaw, dotyczą terenu przy Kościele?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że tak. Ponadto jest to zadanie,
na którego realizację Gmina Halinów otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł.
Radny Pan Marcin Sukiennik odnosząc się do nowego zadania – budowy budynku oświatowego
w Wielgolesie Brzezińskim, na którego realizację planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości
30 000,00 zł zapytał, czego dokładnie ma dotyczyć to zadanie?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiadając na pytanie powiedział, że zadanie
ma dotyczyć opracowania koncepcji budowy szkoły w Wielgolesie Brzezińskim liczącej 700 dzieci.
Opracowanie miałoby wykazać m. in. jak duży teren byłby potrzebny do zrealizowania inwestycji.
Radny Pan Marcin Sukiennik wyraził swoje zdziwienie wobec wprowadzonego zadania. Według
mówcy podjęcie decyzji o lokalizacji nowej placówki oświatowej jest krokiem strategicznych, wiążącym
się w przyszłości z dużymi nakładami finansowymi i w związku z tym, powinno zostać poprzedzone
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głęboką analizą demograficzną, a także obwodów szkolnych. Radny przypomniał, że zostały wykonane
koncepcje rozbudowy szkoły w Cisiu oraz Brzezinach, natomiast żadna decyzja w tym kierunku nie
została podjęta. Jednocześnie mówca zauważył, że zgłaszał potrzebę budowy nowej placówki oświatowej
w Hipolitowie. Radny Pan Marcin Sukiennik powiedział, że jego zdaniem decyzja o wprowadzeniu
do budżetu środków na wykonanie koncepcji budowy szkoły w Wielgolesie Duchnowskim jest zbyt
pochopna.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że koncepcja jest częścią analizy.
Poza tym decyzja o zakupieniu działki w Wielgolesie Brzezińskim została podjęta w ubiegłym roku,
zatem wprowadzenie do budżetu środków na wykonanie koncepcji nie jest decyzją pochopną.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zauważył, że słusznym byłoby
dokonanie analizy rozmieszczenia szkół na terenie gminy Halinów. Mówca podkreślił również jak ważne
jest, by Gmina zakupiła dodatkowe grunty. Według Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie
Gmina w pierwszej kolejności powinna nabyć tereny pod usługi publiczne, a dopiero później realizować
odpowiednie koncepcje. Ponadto radny stwierdził, że w Gminie Halinów prężnie rozwijają się także takie
miejscowości jak Długa Szlachecka, Długa Kościelna, Budziska, Stary i Nowy Konik, a także Józefin
i Hipolitów i w związku z tym, na terenie działki gminnej w Józefinie mogłaby powstać placówka
oświatowa, do której uczęszczałyby dzieci m. in. z wymienionych miejscowości.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że obecnie działka w Józefinie nie
ma dojazdu od strony Hipolitowa, a droga prowadząca do działki gminnej od ul. Stołecznej w Józefinie
jest za wąska. Jednocześnie mówca podkreślił, iż tworzony jest plan dla działki gminnej w Hipolitowie,
który będzie umożliwiał stworzenie nowego obiektu oświatowego. Ponadto stworzenie koncepcji budowy
szkoły w Wielgolesie Brzezińskim jest również formą analizy możliwości zagospodarowania terenu.
Radny Pan Marcin Sukiennik powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Halinowie. Ponadto mówca przypomniał o terenie w Hipolitowie, który idealnie nadaje się
do budowy nowej placówki oświatowej w Gminie Halinów. Radny wspomniał także o Przewodniczącej
Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Annie Ludwiniak, która podczas jednego z ostatnich
posiedzeń Komisji powiedziała, że szkoła w Halinowie jest już przepełniona, natomiast prawie 1/3
uczęszczających do niej dzieci to dzieci z Hipolitowa. Mówca zgłosił wniosek formalny w sprawie
budowy budynku oświatowego w Hipolitowie i przeznaczenia 15 000,00 zł na realizację zadnia oraz
pomniejszenia o kwotę 15 000,00 zł środków z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim”.
Radny Pan Dawid Wojda odnosząc się do decyzji poprzednich Rad dotyczących sprzedaży gminnych
gruntów, zauważył, jak krótkowzroczne były działania ówczesnej władzy Gminy Halinów. Sprzedano
bardzo dużo działek, które obecnie mogłyby się przydać. Mówca podkreślił, iż Gmina potrzebuje bardzo
dużych terenów na potrzeby placówek oświatowych. Według radnego teren w Hipolitowie jest zbyt mały,
a decyzja o budowie szkoły lub przedszkola na terenie gminy Halinów, również ze względów finansowych
powinna zostać podjęta jak najszybciej.
Radny Pan Przemysław Mirosz przychylił się do wypowiedzi radnego Pana Marcina Sukiennika
dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na działkę gminną w Hipolitowie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że w ramach przeznaczenia środków
na działkę w Hipolitowie Gmina Halinów opracowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego
na potrzeby budowy nowego przedszkola w Hipolitowie.
Radna Pani Anna Ludwiniak na wstępie zauważyła, że wszystkie podejmowane przez Gminę decyzje
są uprzednio przedyskutowane. Problem przeludnienia szkoły w Halinowie jest omawiany od wielu lat.
Szkoła w Halinowie przez 20 lat pracowała w systemie dwuzmianowym. Kwestia dwuzmianowości
w szkole w Cisiu nie jest dla mówczyni zaskoczeniem. Jednostka oświatowa w Brzezinach również bardzo
się rozwinęła i uczęszcza do niej zdecydowanie więcej dzieci niż kiedyś. Wstępna analiza przedstawia,
iż ogrom nowych budynków powstaje głównie w Cisiu oraz Wielgolesie Brzezińskim. W dalszej części
wypowiedzi mówczyni przyznała, iż bardzo duża część dzieci ze szkoły w Halinowie to przedszkolaki.
Według radnej należałoby patrzeć przyszłościowo, bowiem zanim Gmina wybuduje nową placówkę
oświatową w Wielgolesie Brzezińskim, upłynie dużo czasu, zwłaszcza, iż wymaga to ogromnych
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nakładów finansowych. Jednocześnie przy budowie szkoły włodarze Gminy będą myśleć także o budowie
przedszkola, które również jest niezbędne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński powiedział, że jego zdaniem
budowa nowej szkoły w Wielgolesie Brzezińskim nie odciąży szkoły w Halinowie.
Radna Pani Anna Ludwiniak powiedziała, że nie jest przeciwna budowie nowego przedszkola, wręcz
przeciwnie. Budowa przedszkola jest konieczna, nie mniej jednak zdaniem mówczyni należy patrzeć
perspektywicznie i myśleć również o budowie nowej szkoły.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński stwierdził, iż perspektywiczne
byłyby – projekt przedszkola na terenie Józefina i koncepcja budowy szkoły w Wielgolesie Brzezińskim.
Według mówcy biorąc pod uwagę ogromne koszty budowy szkoły wynoszące ok. 15-20 mln zł,
należałoby podejmować działania dwutorowo. Być może budowa przedszkola w systemie modułowym
(na przykładzie budowy gminnego żłobka) byłaby tańsza od budowy szkoły, a odciążyłaby szkołę
w Halinowie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz podkreślił, iż wykonanie koncepcji budowy
szkoły w Wielgolesie Brzezińskim umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na realizację zadania.
Odnosząc się do budowy przedszkola w Hipolitowie, mówca powiedział, że należy tylko zmienić
przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bowiem Gmina
na podstawie wybudowanych uprzednio przedszkoli, posiada koncepcje placówek, które trzeba jedynie
dostosować do odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci.
Radny Pan Dawid Wojda podkreślił, że w prowadzonej dyskusji trzeba być bardziej precyzyjnym
pod kątem finansowym. Mówca powiedział, że biorąc pod uwagę wielkość planowanej do wybudowania
szkoły – liczącej 700 uczniów, koszt inwestycji będzie wynosił ok. 25 mln zł.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że w obecnej chwili koszt budowy
takiej placówki wynosiłby ok. 30 mln zł.
Sołtys Cisia Pani Monika Rupniewska zauważyła, że istnieje możliwość rozbudowy szkoły w Cisiu.
Teren pod budynkiem starej szkoły w Cisiu odpowiada możliwościom rozbudowy obecnie użytkowanej
placówki. W każdej szkole prowadzonej przez Gminę Halinów brakuje sal lekcyjnych dla dzieci.
Sołtys Brzezin Pan Marek Kulas podkreślił, że perspektywa budowy placówki oświatowej na terenie
gminy jest konieczna. Według mówcy koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach byłaby zasadna
i bliższa realizacji ze względu m. in. na posiadany teren. W swojej wypowiedzi Pan Marek Kulas
stwierdził, że lepszym i tańszym rozwiązaniem byłoby podjęcie działań zmierzających do realizacji
opracowanych już koncepcji rozbudowy szkoły w Cisiu oraz Brzezinach.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, iż rozbudowa dwóch placówek
oświatowych niekoniecznie musiałaby być tańsza od budowy jednej, większej szkoły. Po opracowaniu
koncepcji budowy szkoły w Wielgolesie Brzezińskim zostanie ona przedstawiona i porównana
z przygotowanymi wcześniej koncepcjami rozbudowy szkoły w Cisiu i Brzezinach.
Radny Pan Jan Papis powiedział, iż patrząc perspektywicznie, ze względu na dynamiczny rozwój
zarówno Cisia, Brzezin, Wielgolasu Brzezińskiego, jak i Wielgolasu Duchnowskiego taki obiekt
oświatowy powinien powstać w zaproponowanym miejscu. Mówca wyraził swoją pozytywną opinię
wobec propozycji budowy szkoły w Wielgolesie Brzezińskim.
Sołtys Chobotu Pan Adam Ludwiniak zapytał o dokładną lokalizację zaproponowanej do budowy
szkoły w Wielgolesie Brzezińskim?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że teren pod ewentualną budowę
szkoły znajduje się w niedalekim sąsiedztwie z Kościołem w Wielgolesie Brzezińskim i stacją kolejową
w Cisiu.
Sołtys Chobotu Pan Adam Ludwiniak powiedział, że jego zdaniem najpierw należy przeznaczyć środki
na wykonanie koncepcji, następnie stworzyć dokument i przystąpić do dalszych działań.
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Sołtys Józefina Pani Katarzyna Targońska poinformowała, że w Gminie Halinów potrzebne
są 2 przedszkola mieszczące po 250 dzieci. To jest sprawa bardzo ważna, ponieważ duże części szkół
zajmują przedszkolaki.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował, iż obecnie Gmina Halinów
pracuje nad trzema projektami:




budową budynku oświatowego we wschodniej części Gminy Halinów (w Wielgolesie
Brzezińskim),
budową przedszkola w Hipolitowie,
rozbudową szkoły w Okuniewie.

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego dotyczącego koncepcji budowy budynku oświatowego
w Hipolitowie i przeznaczenia 15 000,00 zł na realizację zadania oraz pomniejszenia o kwotę 15 000,00 zł
środków z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim”.
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 4,
przeciw – 9,
wstrzymujących się – 1.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Krystyna Sęk.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów
na lata 2020-2033 – Druk Nr 240
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 1,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Krystyna Sęk.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
– Druk Nr 241
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 1,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Krystyna Sęk.

16.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przekazania skargi
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie – Druk Nr 242

Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu
w Warszawie – Druk Nr 242
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
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za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 2.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Krystyna Sęk.

17.

Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
18 maja 2020 roku

Radni nie wnosili uwag do projektu protokołu.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 18 maja 2020 roku
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Protokół został przyjęty.
W głosowaniu nie brał udziału radny Pan Przemysław Jeznach. Nieobecna podczas głosowania – radna
Pani Krystyna Sęk.

18.

Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
28 maja 2020 roku

Radni nie wnosili uwag do projektu protokołu.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 28 maja 2020 roku
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Protokół został przyjęty.
Nieobecna podczas głosowania – radna Pani Krystyna Sęk.
Radna Pani Edyta Woźniakowska w imieniu własnym, a także Sołtysa sołectwa Cisie Pani Moniki
Rupniewskiej serdecznie zaprosiła na imprezę charytatywną w dniu 12 września 2020 r. organizowaną
na rzecz mieszkanki Cisia.

19.

Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński w dniu 10 września 2020 roku o godz. 1818 zamknął obrady XXIII sesji Rady Miejskiej
w Halinowie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Marcin Pietrusiński
Protokół sporządziła:
/-/ Klaudia Szulim
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Wykaz załącznikówi do protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 10 września 2020
roku:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 10 września 2020
roku.
2. Załącznik nr 2 – zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 10 września 2020 roku.

1

Wykaz załączników dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Halinowie.
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