Protokół Nr XXXVI.2017
z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 5 października 2017 roku

1. Otwarcie obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński o godzinie 1404
otworzył obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie oraz powitał zebranych.
Zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad i materiałami zostały radnym przekazane
do skrzynek pocztowych i e-mailem.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński po odczytaniu listy
obecności1 stwierdził quorum Rady w liczbie 13 radnych (nieobecni na sali radni: Pani
Bogumiła Januszewska, Pan Krzysztof Mościcki) i uznał prawomocność obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przedstawił porządek
obrad2 i otworzył dyskusję.
Głosowanie 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 na sali radni: Pan Krzysztof Mościcki, Pani Bogumiła Januszewska.
Porządek obrad XXXVI sesji w dniu 5 października 2017 roku:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.
5. Inwestycje gminne w pierwszym półroczu 2017 roku – poziom zaawansowania prac.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
9. Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmian w statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – Druk Nr 335
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia – Druk Nr 336
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Załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 5 października 2017 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 5 października 2017 roku.
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12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Druk Nr 337
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Druk Nr 338
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Druk Nr 339
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 – Druk Nr 340
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Halinów na 2017 rok – Druk Nr 341
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Halinów instrumentem płatniczym – Druk
Nr 342
18. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 29 czerwca
2017 roku.
19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 25 sierpnia 2017 roku.
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie sesji.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej Pan Mirosław Lesiński w imieniu
wszystkich członków OSP odczytał, a następnie wręczył podziękowania dla sołtysów Sołectw,
które podczas wrześniowych Zebrań Wiejskich związanych z podziałem funduszu sołeckiego,
część środków finansowych przekazały na rzecz OSP w Długiej Kościelnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński również
podziękował Sołectwom za przekazanie części funduszy sołeckich na rzecz OSP w Długiej
Kościelnej. Następnie mówca wyraził nadzieję, że wszystkie założenia związane z zadaniami
planowanymi do wykonania w ramach funduszy sołeckich zostaną zrealizowane.
Na salę weszła radna Pani Bogumiła Januszewska.

4. Informacja z pracy Burmistrza Halinowa
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński z uwagi na
nieobecność Burmistrza Halinowa Pana Adama Ciszkowskiego poprosił, by głos w dyskusji
zabrał Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że informacje w sprawie
działań inwestycyjnych, które miały miejsce w ostatnim okresie zostaną przedstawione
w kolejnym – 5 punkcie dotyczącym inwestycji gminnych dokonanych w I półroczu bieżącego
roku.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował o:
 Zebraniach Wiejskich Sołectw z terenu gminy Halinów, które odbyły się we wrześniu
br., tematem spotkań był podział funduszy sołeckich, mówca podziękował
pracownikom: Wydziału Administracyjno-Gospodarczego (którzy przygotowali
Zebrania i wzięli w nich udział) oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Halinowie zwłaszcza Naczelnikowi WGKI Pani Agnieszce
Księżopolskiej i jej Zastępcy Panu Jakubowi Szpetnarowi, którzy na każde spotkanie
przygotowywali sprawozdanie z zakresu realizacji funduszu sołeckiego w poprzednim
oraz bieżącym roku, ponadto Sekretarz Halinowa podziękował:
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 wszystkim sołtysom za dobrą organizację oraz współpracę,
 radnym za obecność na spotkaniach, szczególnie Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Halinowie Panu Marcinowi Pietrusińskiemu, który brał czynny udział
w Zebraniach,
 mieszkańcom, którzy uczestniczyli w Zebraniach;
dodatkowo Sekretarz Halinowa poinformował, że środki finansowe przeznaczone na
fundusz sołecki w 2018 roku wynoszą łącznie ok. 482 000,00 zł;
 o 3 pracownikach Urzędu Miejskiego w Halinowie, którzy w ostatnim czasie egzaminem
końcowym zakończyli służbę przygotowawczą;
 zamontowanych nowych kamerach wewnątrz oraz na zewnątrz Urzędu Miejskiego
w Halinowie;
 zleceniu i wykonaniu prac związanych z czyszczeniem wykładzin w pomieszczeniach
Urzędu, m. in. w sali konferencyjnej;
 przeglądzie kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie;
 wyborze zdjęć wykonanych „z lotu ptaka”, które zostaną wydrukowane i wywieszone
w budynku Urzędu;
 pracach remontowo-budowlanych, w ramach których wymienione zostaną 2 okna
i główne drzwi wejściowe w Bibliotece Publicznej od ul. Bema w Halinowie, prace
realizowane są z budżetu Biblioteki;
 inicjatywie Burmistrza Halinowa i jego Zastępcy, dzięki której na terenie gminy
Halinów pracę rozpoczęła firma BAGS realizująca kursy linii autobusowych DobreWarszawa, m. in. przez Okuniew i Michałów, dziennie kursuje 17 autobusów zarówno
w stronę Warszawy, jak i Dobrego, po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 637 planowane jest niewielkie zwiększenie dziennej ilości kursów;
 utrudnieniach związanych z przebudową ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie
– od 06.10.2017 r. przystanki w ciągu ul. Hipolitowskiej zostają tymczasowo
zawieszone, mieszkańcy proszeni są o korzystanie z przystanków przy pętli autobusowej
przy ul. Warszawskiej w Hipolitowie lub przy przystanku „Szyszkowa” na
ul. Stołecznej w Józefinie;
 organizowanej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się
w dniu 13.10.2017 r. o godz. 1300 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach;
 organizacji IV Powiatowego Przeglądu Muzycznego „Struna”, który odbędzie się
w dniach 14-15.10.2017 r. w auli Gimnazjum w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 115,
pierwszego dnia będą miały miejsca przesłuchania, zaś drugiego odbędzie się wręczenie
nagród i koncert finałowy.

5. Inwestycje gminne w pierwszym półroczu 2017 roku – poziom
zaawansowania prac
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz przedstawił informacje dotyczące
inwestycji gminnych wykonanych w pierwszym półroczu 2017 roku, a także bieżących prac
inwestycyjnych. Mówca poinformował o:
 budowie wodociągu na ulicy Brzezińskiej, zadanie realizowane jest w ramach środków
z funduszu sołeckiego miejscowości Nowy Konik, koszt dokumentacji projektowej
planowo wynosił 6 000,00 zł, po zapytaniach ofertowych kwota wyniosła ponad
11 000,00 zł, zakres zadania został rozszerzony, Zastępca Burmistrza Halinowa poprosił
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o podjęcie uchwały zmieniającej budżet, uwzględniającej zwiększenie środków na
realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
 budowie wodociągu w Grabinie, projekt jest obecnie realizowany przez firmę MASKO;
 tworzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Cisiu na ul.
Mostowej wraz z bocznymi ulicami, część zadania została zrealizowana w ubiegłym
roku – Zakład Komunalny wybudował wodociąg na ul. Piaskowej, części Mostowej;
budowa wodociągu na pozostałej części ul. Mostowej oraz ul. Leszowej i Żwirowej nie
została do tej pory wykonana z powodu problemów związanych z uzgodnieniem
dokumentacji z Generalną Dyrekcją Krajowych Dróg i Autostrad;
 wykonaniu dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym, kwota na
realizację zadania wynosiła 5 412,00 zł, inwestycja została zrealizowana; wodociąg
zostanie wybudowany przez Zakład Komunalny w Halinowie, budowę podzielono na III
etapy, w budżecie ZK jest ok. 100 000,00 zł na realizację, nie jest to kwota
wystarczająca na wykonanie całego zadania;
 wykupie sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów, na bieżąco podpisywane
są umowy z inwestorami zastępczymi;
 modernizacji drogi nr 39 w Zagórzu, planowany koszt inwestycji 291 000,00 zł,
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 141 000,00 zł, umowa na
wykonanie zadania podpisana została z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
(PBDiM) na kwotę 288 250,47 zł;
 budowie 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i Mostowej w Cisiu, zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Cisie, wiaty zostały
zamówione, montaż nastąpi do końca października br.;
 zmianie zadania polegającego na budowie wiaty przystankowej w Michałowie
Bankówce – środki z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na termomodernizację
budynku świetlicy w Michałowie;
 wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Halinów – Cisie
– Żwirówka oraz rozpoczęciu przebudowy chodnika (I etap w Cisiu na ul. Głównej
od ul. Mostowej do ul. Gwiaździstej), inwestycję realizuje firma MAR-KOP z Cisia,
koszt przedsięwzięcia 817 147,30 zł, 50% kosztów zadania pokrywa Gmina Halinów;
 modernizacji dróg gminnych, podpisano umowę z firmą PBDiM na realizację nakładek
asfaltowych, zadanie dotyczy:
 części drogi na działce nr 181/2 w Michałowie (ponad 40 000,00 zł),
 ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej (ok. 140 000,00 zł),
 części ul. Radosnej w Cisiu (32 000,00 zł),
 I etapu budowy drogi nr 28 w Wielgolesie Brzezińskim (ok. 107 000,00 zł),
 drogi w Hipolitowie pomiędzy ul. Warszawską, a Łąkową (136 000,00 zł),
 II etapu budowy ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej
(prawie 320 000,00 zł),
 ul. Kilińskiego w Halinowie (180 000,00 zł),
 ul. Prusa w Halinowie (51 000,00 zł),
 odcinka drogi „w bok” od ul. Zachodniej w Halinowie (prawie 29 000,00 zł);
 budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej od mostu w Zagórzu do drogi wojewódzkiej
nr 637, zadanie zostało zakończone, rozliczone, realizowała je firma MAR-KOP z Cisia,
koszt ok. 190 000,00 zł, na odcinku od drogi wojewódzkiej do rzeki Zązy Zarząd Dróg
Wojewódzkich wybuduje kanał deszczowy oraz nową nawierzchnie asfaltową, zadanie
zostanie zrealizowane w bieżącym roku lub na początku 2018;
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 przebudowie ul. Bema w Halinowie od ul. Kościuszki do ul. Paderewskiego, było to
zadanie niewygasające w br., umowa na wykonanie projektu podpisana jest z firmą Vette
Gembarowski, projekt nie został ukończony ze względu na uzgodnienia z PKP;
 budowie ul. Konopnickiej w Halinowie – II etap od ul. Okuniewskiej do ul. Bema, został
ogłoszony przetarg, który został unieważniony ze względu na oferowane, wysokie
koszty realizacji prac (ponad 800 000,00 zł) przekraczające środki zarezerwowane
w budżecie (600 000,00 zł) na wykonanie zadania, w bieżącym roku zostanie ogłoszony
przetarg na dwuletnią realizację zadania;
 przebudowie chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie, środki w budżecie przeznaczone do
realizacji zadania wynosiły 30 000,00 zł, wymienione zostaną stare płyty chodnikowe,
inwestycja jest już częściowo realizowana;
 budowie ul. Konopnickiej oraz przebudowie części ul. 1 Maja w Okuniewie, zadanie
zostało zrealizowane przez firmę STRABAG, koszt inwestycji – ok. 350 000,00 zł;
 modernizacji mostu na rzece Ząza w ciągu drogi gminnej Michałów
– Mrowiska/Chobot, inwestycja została zrealizowana przez firmę Janusza Saboka, koszt
przedsięwzięcia – 127 000,00 zł;
 zleceniu wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Długa
Szlachecka – Budziska – Zagórze, koszt prac wynosi ok. 30 000,00 zł, zadanie realizuje
firma Konstruktor;
 przebudowie obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu, Gmina wystąpiła
z wnioskiem o pozwolenie na budowę, mówca wyraził nadzieję, że w przyszłym roku
w budżecie Gminy znajdą się środki na zrealizowanie zadania;
 wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. Północnej w Halinowie na
odcinku od ul. 3 Maja do ul. Zastawie w Kazimierowie, projekt realizowała firma Vette,
koszt zadania – ok. 30 000,00 zł, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji
drogi w ramach przebudowy dróg lokalnych, do tej pory nabór nie został rozstrzygnięty,
jednak Gmina Halinów spełnia dużo kryteriów, zatem jest nadzieja, że uda się pozyskać
zewnętrzne fundusze, są plany połączenia ul. Zastawie z drogą powiatową ul. 3 Maja
w Halinowie;
 przebudowie drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie, Gmina Halinów otrzymała
dofinansowanie w kwocie 3 180 000,00 zł, w przetargu wyłoniona została
najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę CZYSTOŚĆ z Wołomina na kwotę
w wysokości prawie 3 700 000,00 zł, zadanie zostanie rozszerzone m. in. o wykonanie
dodatkowego odwodnienia, wymianę nawierzchni w rejonie pętli autobusowej, budowę
betonowego opornika po drugiej stronie ulicy;
 przebudowie boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach, ze względu na warunki pogodowe
prace nie zostały jeszcze ukończone, ponadto istnieje problem z ustabilizowaniem
gruntu, na którym zlokalizowane będzie boisko, zadanie realizuje konsorcjum firm
– AK SPORT i KORTBUD, koszt przedsięwzięcia to 365 310,00 zł, prawdopodobnie
dojdą dodatkowe koszty odwodnienia, które trzeba wykonać;
 trwających pracach przy przebudowie przedszkola w Okuniewie, koszt zadania to
2 875 000,00 zł, obecnie uruchamiana jest kotłownia, układane są wykładziny, mówca
wyraził nadzieję, że do końca listopada budynek zgłoszony zostanie do odbioru;
 budowie kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki ściekowej w Gminie
Halinów, inwestycja dotyczy m. in. opracowaniu projektu budowy kanalizacji na
ul. Grabińskiej w Grabinie, ul. Granicznej w Halinowie;
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 wykupie sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów, w projekcie zmiany
uchwały budżetowej zawarte jest zwiększenie środków przeznaczonych na zadanie
o 50 000,00 zł;
 budowie oświetlenia na terenie gminy Halinów, po zmianach budżetowych, kwota
w budżecie to 974 710,00 zł, podpisana została umowa z firmą ELBIS na kwotę prawie
500 000,00 zł, zadanie dotyczy Cisia (ul. Dworcowej, ul. Młynarskiej, części
ul. Środkowej od ul. Wschodniej), Hipolitowa (ul. Majowej), Józefina (części
ul. Szyszkowej), Żwirówki (w stronę Olesina), Halinowa (ul. Granicznej, ul. Pogodnej),
Brzezin (drogi wojewódzkiej nr 721), Wielgolasu Brzezińskiego (ul. Bluszczowej i część
drogi nr 28), koszt z przetargu to 468 507,00 zł, dodatkowo były podpisywane umowy
na projektowanie oświetlenia i doświetlanie ulic, ponadto kwota ok. 100 000,00 zł
to część środków, które były do wykorzystania w ubiegłym roku, a które przeszły do
bieżącego budżetu w ramach tzw. zadań niewygasających;
 przebudowie oświetlenia drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. 3 Maja
w Halinowie, projekt realizowała firma Vette na kwotę 25 000,00 zł, Gmina Halinów
zleciła przebudowę słupów TP firmie ELMO z Siedlec, według sporządzonej wyceny
przebudowa oświetlenia drogowego i słupów to koszt ok. 300 000,00 zł, jest to
wygórowana, zbyt duża cena, w związku z brakiem środków w budżecie na wykonanie
zadania, Gmina zrezygnowała z realizacji inwestycji;
 dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Halinowie – dotyczy budowy:
 sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu
(ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami), budowa sieci w Cisiu została zrealizowana
i rozliczona, natomiast w kwestii Nowego Konika, w dniu 11 października br.
odbędzie się otwarcie ofert na realizację zadania,
 kanalizacji sanitarnej w Okuniewie – ul. Chmielna, przy współudziale mieszkańców,
zadanie realizowała firma Urtech, koszt ok. 154 000,00 zł, inwestycja została
zakończona i rozliczona,
 kanalizacji sanitarnej w Krzewinie i Halinowie, w związku z modernizacją
ul. 3 Maja w Halinowie, realizatorem inwestycji była firma Urtech, koszt
– 496 000,00 zł,
 kanalizacji i pompowni w Okuniewie i Józefinie/Długiej Kościelnej, 2 pompownie,
kwota 322 000,00 zł, zadanie zostało wykonane przez firmę Urtech;
 przebudowie i doposażeniu placów zabaw zgodnie z funduszami sołeckimi, zadanie
dotyczyło placów w Józefinie, Deśnie, Krzewinie i Mrowiskach, z planowanych
inwestycji nie został jedynie wykonany plac zabaw w Kazimierowie, ponieważ teren,
na którym miał zostać zlokalizowany wymaga zasiedzenia, aktualnie sprawa jest w toku
w sądzie, ponadto przedmiotowy teren musi zostać uwzględniony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, jako teren publiczny;
 poprawie jakości powietrza na terenie gminy poprzez modernizację indywidualnych
kotłowni, w przetargu zostały złożone 2 oferty, w tym jedna nieważna, oferta ważna
została złożona przez Pana Mirosława Lesińskiego na wymianę 53 pieców gazowych,
kwota 373 000,00 zł, zaś w kwestii wymiany pieców na biomasę, nie została złożona
żadna oferta, w wyniku podjętych negocjacji została podpisana umowa na kwotę
66 939,00 zł, kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na wykonanie zadania to 359 400,00 zł;
 projekcie „Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej
„WOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – to zadanie
w bieżącym roku prawdopodobnie nie będzie wydatkowane, środki zostaną przesunięte
na następny rok budżetowy,
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 termomodernizacji budynku świetlicy w Michałowie, kwota w budżecie przeznaczona na
realizację zadania to ok. 80 000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego;
 modernizacji i przebudowie budynku Domu Kultury w Halinowie, kulturowego
przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, Gmina Halinów ogłosiła
2 przetargi na prace remontowe, niestety do obydwu postępowań przetargowych nie
zgłosiła się żadna firma, w związku z tym Gmina Halinów podjęła negocjacje w wyniku
których podpisana zostanie umowa – konieczne jest zwiększenie środków w budżecie
na realizację zadania o kwotę 105 000,00 zł, ponadto zadanie zostało dofinansowane
w kwocie 200 000,00 zł;
 modernizacji obiektu sportowego w Długiej Kościelnej, umowa na realizację zadania
została podpisana z konsorcjum firm AK SPORT i KORTBUD na kwotę 489 171,00 zł,
Gmina Halinów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację
zadania w kwocie 318 082,00 zł, zadanie zostało zgłoszone do odbioru.

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej
i omówiła sprawozdanie3 z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.
Nie było głosów w dyskusji.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Piekuciński na wstępie odniósł się do Zarządzenia Nr 86.2017 Burmistrza
Halinowa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji
publicznej oraz Zarządzenia Nr 89.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miejskim w Halinowie. Mówca zapytał:
a) jaki jest powód wzrostu stawek opłat za wydruk aktu normatywnego udostępnianego
w Urzędzie?
b) dlaczego stawki za udostępnienie informacji publicznej są identyczne ze stawkami za
wydruk dokumentu oraz dlaczego istnieje przedmiotowy cennik za udostępnianie
informacji publicznej?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w kwestii Zarządzenia odnoszącego się do ustalenia
ceny arkusza wydruku aktu normatywnego, odpowiedział, że przedmiotowa regulacja związana
jest z wydanym Rozporządzeniem. Następnie w kwestii Zarządzenia w sprawie wysokości opłat
za udostępnienie informacji publicznej Sekretarz Halinowa zwrócił uwagę, że uwzględnione
zostały różne sposoby udostępnienia, tj. wydruk czarno-biały, kolorowy, zapis na nośniku
elektronicznym. Przez dłuższy okres stawki nie były zmieniane, obecnie zostały zaktualizowane
i takie obowiązują. Dodatkowo mówca zaznaczył, że za udostępnienie informacji w formie
kserokopii lub wydruku 2 stron nie obowiązują żadne opłaty. Koszty naliczane są od większej
ilości stron.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zwrócił uwagę oraz poprosił o uzupełnienie danych na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Halinów. Według mówcy w BIP brakuje
danych środowiskowych odnoszących się m. in do wycinki drzew wydawanych od roku 2011
oraz informacji o wystąpieniach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli. Mówca
wspomniał o braku wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w związku z kontrolą prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Halinowie w okresie od lutego
3

Załącznik nr 3 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 5 października 2017 roku.

7

do maja bieżącego roku. Dodatkowo radny powiedział, że na stronie internetowej RIO
przedmiotowe wystąpienie zostało już opublikowane.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że od 2011 roku
zmieniły się przepisy i decyzje środowiskowe publikowane są na specjalnym ogólnodostępnym
portalu środowiskowym.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że informacje o przeprowadzonych
kontrolach udostępniana jest w formie tabelki. Wykaz zawierający przedmiot oraz czas trwania
kontroli jest na bieżąco uzupełniany. Mówca poinformował, że wystąpienie pokontrolne RIO
jest dokumentem wytworzonym przez tą jednostkę i jest zamieszony na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej RIO.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w nawiązaniu do tematu
przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie kontroli w Gminie
Halinów powiedział, że wystąpienie pokontrolne zostało opublikowane przez RIO oraz,
że ogólnie kontrola wypadła bardzo dobrze.
Radny Pan Dawid Wojda w swojej wypowiedzi odniósł się do planów rozszerzenia umowy
dotyczącej modernizacji ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie w zakresie przebudowy pętli
autobusowej. Mówca zapytał, co ma być wykonane w ramach rozszerzenia?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że zakres robót nie
dotyczy samej pętli autobusowej, lecz dojazdu do niej. Zmieniona zostanie m. in. organizacja
ruchu, natomiast przejście dla pieszych zostanie zlokalizowane bliżej skrzyżowania
z ul. Warszawską. Plany obejmują ułożenie kostki brukowej na skwerku, wymianę asfaltu
„na dojściach”, pośrednio wstawienie studni odwodnieniowej przy sąsiedztwie z drogą
powiatową.
Radny Pan Jan Papis na wstępie odniósł się do projektu związanego z ochroną powietrza,
a dokładniej wymianą kotłów gazowych. Mówca poinformował, że mieszkańcy Wielgolasu
Duchnowskiego podczas wrześniowego Zebrania Wiejskiego oświadczyli, że nie wiedzieli
o programie związanym z ochroną środowiska. Radny Pan Papis zapytał, czy w kolejnych latach
również prowadzone będą nabory wniosków do projektu?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że pierwszy nabór był
dosyć długi, następnie był jeszcze dodatkowy czas na składanie oraz ewentualne uzupełnianie
wniosków. Ogłoszenia o projekcie były opublikowane na stronie internetowej Gminy Halinów
oraz www.facebook.com. Dodatkowo wysyłane były sms do mieszkańców Gminy, którzy
zapisali się do SMS-owego systemu powiadamiania. Ilość złożonych wniosków nie
odzwierciedla zainteresowania, którym cieszył się projekt, jednak było ono bardzo duże.
Kwestia naborów w przyszłych latach zależy od decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli WFOŚiGW będzie ogłaszał nabór, to Gmina Halinów
z pewnością wystąpi o zgodę na udział w rekrutacji. Być może organ otworzy nabór
na składanie wniosków indywidualnie, bezpośrednio do Funduszu, ale nie jest to jeszcze
potwierdzona informacja.
Radny Pan Jan Papis zapytał, czy przy tak dużym zainteresowaniu, wniosek złożyło zaledwie
50 osób, czy były jakieś ograniczenia finansowe?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że ilość wniosków
mogła być nieograniczona. Złożonych zostało ok. 70-80 wniosków. Niestety spora część osób
wycofała się z udziału w projekcie.
Radny Pan Andrzej Piekuciński wyraził swoje niezrozumienie wobec problemu związanego
z koniecznością złożenia wraz z wnioskiem projektu przyłącza sieci gazowej lub dokumentacji
stanowiącej o jego posiadaniu. Przedstawiony warunek obowiązywał jedynie w Gminie
Halinów, natomiast WFOŚiGW nie wymagał przedmiotowej dokumentacji. Mówca zauważył,
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że zgodnie z obowiązującymi przepisami montaż i funkcjonowanie pieca gazowego nie jest
uzależnione od przyłącza gazowego – wystarczy mieć baterię, czy butlę gazową. Zdaniem
mówcy taki wymóg znacznie ograniczył ilość osób biorących udział w projekcie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że wymogi Gminy
Halinów wynikały z wymogów ustanowionych przez WFOŚiGW w Warszawie. Zgodnie
z warunkami założonymi przez Fundusz wymiana pieców wraz z rozpoczęciem ich
funkcjonowania miała nastąpić do końca listopada bieżącego roku. Wnioski dotyczyły również
osób, które deklarowały występowanie sieci gazowej w ulicy, na której mieszkali.
W takich przypadkach konieczne było zezwolenie na budowę przyłącza gazowego, dlatego też
obligatoryjne było złożenie odpowiednich dokumentów. Załatwienie wszystkich formalności
związanych z warunkami, projektem, wydaniem zezwolenia trwa od 6 do 9 miesięcy.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki stwierdził, że
niewielka ilość wniosków wynikała z błędnego rozumowania mieszkańców w zakresie
rodzajów wymiany pieców.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że w ramach projektu
można było wymienić stare piece gazowe na nowe. Wniosków dotyczących takiej wymiany
było najwięcej. Kilka wniosków dotyczyło wymiany starych pieców na pellet na nowe. Gmina
Halinów jest zobowiązana do końca listopada rozliczyć się z WFOŚiGW, w przeciwnym razie
Gmina będzie musiała zwrócić pieniądze.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński oznajmił, że
osobiście w momencie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz następnie przyłączenia do
zewnętrznej sieci, musiał posiadać dwa oddzielne pozwolenia na budowę.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że wszelkie informacje
dotyczące niezbędnych dokumentów do budowy przyłącza gazowego oraz wewnętrznej
instalacji gazowej można uzyskać w Referacie Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w nawiązaniu do
zbliżającej się zimy poprosił, by firma zajmująca się oświetleniem na terenie gminy Halinów
dokonała przeglądu latarni.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że w ostatnim czasie
zostało wysłane zgłoszenie dotyczące ok. 40 punktów, w których oświetlenie uliczne nie jest
sprawne. Dodatkowo mówca poprosił, by wszelkie nieprawidłowości związane z oświetleniem
zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Halinowie, również za pośrednictwem skrzynki mailowej
na adres halinow@halinow.pl.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zgłosił sprawę
otwartej elektrycznej skrzynki sterującej zlokalizowanej na ul. Kruczej w Budziskach.
Następnie mówca odniósł się do godzin odbioru przez Zakład Komunalny w Halinowie
nieczystości płynnych. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż wyznaczone godziny odbioru
od 7:30 do 14:30 są dla większości mieszkańców ich czasem pracy. W związku z tym mówca
poprosił, by rozważyć kwestię dwuzmianowości lub odbioru ścieków w co drugą sobotę. Wielu
mieszkańców Gminy podpisało umowy z Zakładem Komunalnym i jest zadowolonych ze
świadczonych usług, jednak godziny odbioru zanieczyszczeń są mało realne.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz na wstępie poinformował, że Zakład
Komunalny w Halinowie podpisał bardzo wiele umów dotyczących wywozu ścieków.
Nieczystości mieszkańców, którzy podpisali umowę z Zakładem muszą być oddawane
proporcjonalnie do nieczystości pozostałych osób, które korzystają z innych usługodawców.
Następnie Zastępca Burmistrza Halinowa powiedział, że obecnie Zakład jest na etapie zakupu
nowego samochodu asenizacyjnego do odbioru ścieków. Jeżeli uda się dokonać transakcji
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to być może uda się zorganizować pracę Zakładu w taki sposób, by odbiór ścieków odbywał się
także w godzinach popołudniowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w swojej kolejnej
wypowiedzi poruszył kwestię siatki znajdującej się na boisku w Długiej Szlacheckiej. Podczas
gry piłka często przelatuje przez siatkę i wpada na podwórko osób sąsiadujących z obiektem.
Młodzież nie zwracając uwagi na furtkę, przechodzi po piłkę przez ogrodzenie. Siatka
ogrodzenia się niszczy i właściciel musi ją co jakiś czas wymieniać. Przewodniczący Rady
w imieniu właściciela sąsiedniej posesji poprosił o interwencję w przedmiotowej sprawie.
Następnie mówca odniósł się do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego
tablic interaktywnych. Radny zapytał, czy szkoły z terenu gminy Halinów są tak dobrze
zaopatrzone w sprzęt techniczny, że nie widziały potrzeby udziału w projekcie? Jedynie Szkoła
Podstawowa w Chobocie dołączyła do programu i uzyskała dofinansowanie na zakup tablic
w kwocie 14 000,00 zł. Z terenu województwa mazowieckiego ponad 600 szkół otrzymało
przedmiotowe dofinansowanie, w tym bardzo wiele szkół z terenu powiatu mińskiego. Mówca
poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że w dniu 6 października br. odbędzie
się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Halinów, na którym zostanie
omówiona sprawa dotycząca ministerialnego programu. Wstępnie mówca poinformował
o problemach z dostępem do Internetu, które uniemożliwiły placówkom udział w projekcie.
Nie mniej jednak sprawa zostanie wyjaśniona, a odpowiedź przekazana Radzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński powiedział,
że z informacji, które posiada wynika, iż niektóre szkoły z Warszawy oraz terenu powiatu
mińskiego podpisały nowe umowy na usługi internetowe, które umożliwiały korzystanie
z Internetu o lepszej prędkości, czego wynikiem stały się otrzymane dotacje na zakup sprzętu
cyfrowego. Mówca zapytał, czy warunki techniczne nie pozwoliły szkołom z terenu gminy na
zwiększenie limitu Internetu?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że sprawa z pewnością zostanie
wyjaśniona.
Radny Pan Adam Rudnicki wracając do tematu wymiany pieców zapytał, co z ogrzewaniem
elektrycznym? Jest to nowa technologia wchodząca obecnie na rynek. Czy jest możliwość
otrzymania dofinansowania na wymianę pieca na taką formę ogrzewania?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w odpowiedzi poinformował, że jeżeli
ktoś zgłosiłby się z taką kwestią oraz WFOŚiGW dopuściłby taki rodzaj pieca, to być może
udałoby się pozyskać dofinansowanie. Do tej pory jeszcze nikt nie zgłosił się z podobnym
pytaniem, zatem trudno jest udzielić rzeczowej odpowiedzi. Ponadto w obecnej chwili nie
ogłoszono kolejnego naboru na wymianę pieców.
Radny Pan Adam Rudnicki dodatkowo poinformował, że wspomniany elektryczny system
ogrzewania nie wymaga żadnych projektów ani pozwoleń. Koszt zakupu takiego ogrzewania
wynosi ok. 6 000,00 zł. Pobór miesięcznych opłat za prąd będzie wynosił ok. 600-700 zł.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz zapewnił, że jeżeli pojawi się jakaś
informacja o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieca na elektryczny, to na
pewno wiadomość zostanie przekazana mieszkańcom Gminy.
Radna Pani Edyta Woźniakowska w swojej wypowiedzi poruszyła sprawę planowanej
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Cisie oraz Michałów. Zwróciła
uwagę, że w przypadku Cisia planowana inwestycja ma zostać zlokalizowana w bardzo bliskiej
zabudowie mieszkaniowej (najbliższa odległość ok. 50 m). Mówczyni zauważyła, że maszt
bazowy znajdujący się tak blisko mieszkańców może źle wpłynąć na ich zdrowie z uwagi na
silne promieniowanie elektromagnetyczne. W związku z wszystkimi aspektami budzącymi
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wątpliwość, co do budowy stacji, radna odczytała wniosek formalny4 skierowany do Burmistrza
Halinowa wyrażający sprzeciw oraz prośbę o wsparcie w przedmiotowej sprawie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w nawiązaniu do wypowiedzi
przedmówczyni poinformował, że obecnie prowadzone jest postępowanie środowiskowe
w przedstawionej sprawie. Gmina Halinów przesłała zawiadomienie do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz Sanepidu, którzy muszą wyrazić opinie w postępowaniu. Firma, która
wystąpiła do Gminy Halinów w powyższej sprawie przyjmuje stanowisko, iż zgodnie
z rozporządzeniem dotyczącym inwestycji potencjalnie oraz znacząco wpływających na
środowisko, postępowanie administracyjne w ogóle nie powinno być prowadzone, od razu
powinna zostać wydana decyzja umorzeniowa. W kwestii regulacji budowy baz, są odpowiednie
przepisy, które w związku z rozwojem takiej technologii ułatwiają przedsiębiorcom budowę
różnych stacji bazowych. W omawianej sprawie pozwolenia na budowę nie wydawał Starosta
Miński. Gmina Halinów prowadzi postępowanie środowiskowe, aktualnie można jeszcze
składać uwagi i wnioski. Na tym etapie sprawy, Zastępca Burmistrza Halinowa nie był w stanie
powiedzieć, w jaki sposób zakończy się prowadzone postępowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zaproponował,
by z pomocą Sołtysa Cisia zorganizować Zebranie Wiejskie, na którym omówiona zostałaby
przedmiotowa sprawa. Z pewnością osoby mieszkające najbliżej planowanej inwestycji wiedzą
o zaistniałej sytuacji. Największy problem stanowi lokalizacja masztu – bardzo bliska zabudowa
mieszkaniowa. W związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Cisie, sołectwo to będzie się rozwijało. Z jednej strony powstanie
stacji bazowej wpłynie pozytywnie na rozwój terenów w odległości ok. 600 m, z drugiej zaś
zahamuje rozwój obszarów w odległości 100-200 m.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że problem stanowi
również fakt, że teren pod budowę stacji bazowej nie jest własnością Firmy, która planuje jej
budowę, lecz jest miejscem wydzierżawianym. Dodatkowo najbliżsi sąsiedzi nie widzą
problemu w lokalizacji masztu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał obecną
na sali Sołtys Cisia Panią Monikę Rupniewską, czy omawiany temat jest jej znany?
Sołtys Cisia Pani Monika Rupniewska odpowiedziała, że zna sprawę. Mieszkańcy Cisia
są podzieleni – część osób jest za budową stacji, część zaś jest przeciwna.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zaproponował,
by przedmiotowy wniosek skierować również do Rady Miejskiej w Halinowie. Właściwa
merytorycznie Komisja w sposób szczegółowy omówi sprawę budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej i być może Rada podejmie stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w uzupełnieniu wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Halinowa
poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w Warszawie zajmowała się podobną sprawą.
W przepisach prawa jest luka, która umożliwia przedsiębiorcom budowy takich stacji.
W związku z tym nie ma możliwości prawnych powstrzymania takich działań inwestycyjnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował,
że jest jeszcze jeden aspekt. Niekiedy firmy budujące stacje celem ominięcia przepisów prawa,
na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę informują o strefie oddziaływania na środowisko
w przypadku jednej bazy. Być może Firma podaje tylko jedną bazę, a w rzeczywistości
oddziaływać będzie ich więcej. Mówca powiedział, że jeżeli radna Pani Edyta Woźniakowska
przekaże wniosek do Rady to na pewno sprawa zostanie przeanalizowana.
Radna Pani Edyta Woźniakowska powiedziała, że przekaże wniosek do Rady oraz oczekuje
na zajęcie się sprawą przez odpowiednią Komisję.
4

Załącznik nr 4 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 5 października 2017 roku.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował,
że sprawą najprawdopodobniej zajmie się Komisja Zagospodarowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Ewentualnie obydwie Komisje na wspólnym posiedzeniu omówią przedmiotową sprawę.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że Burmistrz Halinowa nie
będzie głównym organem rozstrzygającym w sprawie. Organem decydującym będzie organ
wydający pozwolenie na budowę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński wyraził nadzieję,
iż stanowisko Rady Miejskiej w Halinowie zmieni podejście dzierżawcy do omawianej kwestii.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik w swojej wypowiedzi zapytał o przebudowę ulicy
równoległej do ulicy Łąkowej w Hipolitowie, która miała być modernizowana w bieżącym roku
dzięki środkom z funduszu sołeckiego. Czy przebudowa będzie musiała zostać przeniesiona
na następny rok?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo,
kiedy ulica zostanie zmodernizowana. W dniu dzisiejszym miało się rozpocząć usypywanie
warstwy tłucznia. Kwestia wylania asfaltu będzie wynikała z przeprowadzonych badań
stabilizacji gruntu. Jeżeli kontrola wskaże właściwe parametry, to pierwsza warstwa zostanie
położona. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) musi dać 60 miesięcy gwarancji.
Jeżeli się nie uda, to zadanie zostanie przeniesione na kolejny rok. PBDiM dopiero co
rozpoczęło realizacje inwestycji drogowych na terenie gminy Halinów. Obecnie trwają prace
przy korytowaniu i zagęszczaniu ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej. Mówca
wyraził nadzieję, że remont ulicy w Hipolitowie zostanie zrealizowany jeszcze w bieżącym
roku.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik zapytał, co z ulicami łączącymi ulicę Hipolitowską
z ulicą Warszawską? W trakcie przebudowy ul. Hipolitowskiej ulice te są dużo częściej
użytkowane, co w konsekwencji prowadzi do ich eksploatacji. Mówca zapytał, czy wykonawca
ulicy Hipolitowskiej ma w planach ich naprawę?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz przypomniał, że ul. Hipolitowska jest
bardzo długa (ok. 3 km). Mówca poinformował, że znany jest mu problem dróg dojazdowych,
tym bardziej, że dróg objazdowych do ul. Warszawskiej praktycznie nie ma. Zastępca
Burmistrza Halinowa powiedział, że ulice o których wspomniał Pan Sukiennik będą na bieżąco
udrażniane, następnie w części poprawione przez wykonawcę.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik zapytał, co z ul. Jaworową w Hipolitowie?
Z wcześniejszych ustaleń wynikało, że droga zostanie poprawiona w ramach bieżącego
utrzymania dróg.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że ul. Jaworowa jest
wykonana z destruktu. Jedynym rozwiązaniem jest jego uzupełnienie. Tak jak kiedyś mówca
wspominał, Gmina posiada destrukt pozostały z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637.
Najgorszy problem stanowią warunki pogodowe. Gmina przyjęła ok. 100 zgłoszeń dotyczących
naprawy dróg. Ulica Jaworowa zostanie uzupełniona destruktem. Mówca wyraził swoją
aprobatę wobec przeznaczenia części środków z funduszu sołeckiego na wykonanie dużej części
nakładki asfaltowej na tej ulicy.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik podziękował za wykonanie ul. Brzozowej
w Hipolitowie. Następnie poprosił o wykoszenie poboczy na ul. Cyprysowej oraz udrożnienie
wyjazdu na tą ulicę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w nawiązaniu do
tematu modernizacji dróg zapytał, czy Gmina Halinów ma na względzie problem objazdu drogi
wojewódzkiej nr 637 oraz konieczność przeprowadzenia z wykonawcą rozmów dotyczących
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poprawy dróg objazdowych, z których obecnie korzystają wszyscy mieszkańcy, a także osoby
spoza Gminy?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz stwierdził, że Gmina Halinów
od samego początku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637 miała inny pomysł związany
z wytyczeniem dróg objazdowych (również na terenie Sulejówka). Mówca wyjaśnił wszelkie
kwestie związane z objazdem ulicą Głowackiego w Sulejówku, która jest wyznaczona jako
droga objazdowa oraz z ulicą Żelazną nie będącą drogą objazdową, z której kierowcy bardzo
często korzystają.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w nawiązaniu do spotkań sołeckich oraz bieżącego
utrzymania dróg na terenie gminy, zapytał, czy jest szansa na poprawę dróg gruntowych
(np. drogi z Mrowisk do ogródków działkowych w Chobocie) przed rozpoczęciem okresu
zimowego? Sytuacja na niektórych drogach jest krytyczna, a naprawa ulic jest bardzo ważna dla
ruchu lokalnego.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że jedyny, największy
problem stanowią warunki pogodowe. Mówca poinformował, że wszystkie pozostałe elementy
niezbędne do podjęcia działań są gotowe – materiał, sprzęt, umowy, fundusze. Dla przykładu
Zastępca Burmistrza Halinowa powiedział, że w dniu dzisiejszym ekipa naprawiająca drogi
miała rozpocząć prace w Długiej Szlacheckiej, jednak ze względu na pogodę, wyrównywanie
błota byłoby jedynie stratą pieniędzy.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski na wstępie poinformował, że podczas obrad sesji
na sali obecny jest Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie Pan Jan Kołodziejski,
który niegdyś pracował w Urzędzie Miejskim w Halinowie, a następnie w Banku Spółdzielczym
w Halinowie. Z okazji jego przejścia na emeryturę, mówca odczytał podziękowania dla Pana
Jana Kołodziejskiego, a następnie w imieniu wszystkich zebranych – radnych Rady Miejskiej
w Halinowie, sołtysów serdecznie podziękował za wszystkie lata owocnej współpracy, zarówno
zawodowej, jak i prywatnej.
Pan Jan Kołodziejski powiedział, że jest mu niezmiernie miło móc – na zaproszenie
Burmistrza Halinowa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie wziąć udział
w obradach sesji Rady. W swojej wypowiedzi mówca przypomniał, iż od 42 lat związany jest
zawodowo z Gminą Halinów – 15 lat pracy w Urzędzie oraz 27 lat w Banku, a tym 24 lata na
stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Pan Kołodziejski powiedział, że Bank zawsze ze swojej
strony wspierał działania podejmowane przez Gminę Halinów, m. in. kulturalne i sportowe.
Następnie mówca podziękował za uznanie oraz zaufanie, którym był obdarzony przez cały okres
pracy zawodowej. Pan Kołodziejski oznajmił, że w ciągu ostatnich lat swojej działalności
służbowej, kiedy to miał bardzo duży kontakt z różnymi ludźmi, zawsze mówił, że Gmina
Halinów to jednostka samorządowa nieustannie się rozwijająca. Bank Spółdzielczy w Halinowie
w ostatnich latach także dokonał zmian, dzięki którym nie jest gorszy od innych banków
komercyjnych. Dla przykładu mówca wspomniał o gruntownym remoncie budynku Banku,
a także miłej i przyjemnej atmosferze, która przyciąga coraz więcej nowych klientów.
Na zakończenie Pan Jan Kołodziejski podziękował za zaproszenie na obrady sesji oraz życzył
Gminie Halinów wszystkiego, co najlepsze.
Radny Pan Jan Papis w imieniu mieszkańców Brzezin oraz Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Brzezinach, z którymi rodzinnie związany jest Pan Jan Kołodziejski,
serdecznie podziękował za wieloletnią współpracę oraz dostrzeganie potrzeb, a także zaprosił do
odwiedzania w przyszłości szkoły w Brzezinach oraz Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął dyskusję.
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8. Sprawozdanie z prac Komisji Rady
Informacje na temat prac komisji Rady w okresie od ostatniej sesji przedstawili kolejno
przewodniczący poszczególnych komisji:
Radny Pan Jan Stankiewicz Przewodniczący KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Komisja nie obradowała w okresie 30.06.2017-04.10.2017 r.
Radny Pan Andrzej Piekuciński Przewodniczący KOMISJI BUDŻETOWEJ


03.10.2017 r. – zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Halinowie na sesję
w dniu 5 października 2017 roku.

Radny Pan Przemysław Mirosz Przewodniczący KOMISJI REGULAMINOWEJ


28.09.2017 r. – analiza Statutu Gminy Halinów.

Radna Pani Edyta Woźniakowska Przewodnicząca KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI


07.09.2017 r. – informacje na temat: budowy ścieżki rowerowej w ramach inwestycji
„Wybierzmy rower”, bieżącej działalności Spółki Eko-Inwestycja oraz omówienie
korespondencji skierowanej do Komisji;



04.10.2017 r. – omówienie stanu mienia komunalnego Gminy Halinów oraz ocena
propozycji jego zbywania w 2017 roku, zaopiniowanie projektów uchwał Rady
Miejskiej w Halinowie na sesję w dniu 5 października 2017 roku.

Radna Pani Anna Ludwiniak Przewodnicząca KOMISJI DO SPRAW MŁODZIEŻY,
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU


12.09.2017 r. – zapoznanie z organizacją oraz realizacją letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży z terenu gminy, przedstawienie propozycji i sformułowanie wniosków
do budżetu Gminy Halinów na 2018 rok związanych z zakresem działania Komisji.

Radny Pan Adam Rudnicki Przewodniczący KOMISJI REWIZYJNEJ
Komisja nie obradowała w okresie 30.06.2017-04.10.2017 r.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w uzupełnieniu swojej poprzedniej
wypowiedzi dotyczącej dofinansowania na wymianę pieców poinformował, że dołączenie
do wniosku umowy z gazownią lub pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazu
było warunkiem koniecznym do spełnienia. Ponadto wnioski na wymianę pieców można było
składać jedynie w przypadku pieców na gaz lub biomasę. W kwestii decyzji środowiskowych
dotyczących m. in. wycinki drzew mówca zapewnił, że są one publikowane na Ekoportalu.
Dodatkowo przypomniał, że od 1 stycznia br. nie wydawało się decyzji na wycinkę drzew,
w związku z tym takie decyzje nie były udostępniane.
Radna Pani Katarzyna Goździewska Wiceprzewodnicząca KOMISJI DO SPRAW
ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO


26.09.2017 r. – informacja w sprawie wykonania prac inwestycyjnych w Gminie
w I półroczu 2017 roku z zakresu spraw społecznych i bezpieczeństwa, dyskusja na
temat bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego w Gminie Halinów – efektywność
pracy służby zdrowia.
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9.

Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki poinformował,
że wraz z Sekretarzem Halinowa Panem Robertem Grubkiem uczestniczył we wszystkich
Zebraniach Wiejskich Sołectw z terenu gminy Halinów dotyczących podziału środków
z funduszu sołeckiego. Na przedmiotowych spotkaniach udzielono informacji o działaniach
Powiatu Mińskiego, a także wysłuchano próśb mieszkańców. Mówca podziękował Zastępcy
Burmistrza Halinowa Panu Adamowi Sekmistrzowi za złożenie sprawozdania z działalności
inwestycyjnej Powiatu Mińskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego
zakomunikował, że do budżetu Powiatu Mińskiego na 2018 rok złożono łącznie 304 wnioski.
Następnie wyraził nadzieję, że część środków z budżetu Powiatu zostanie przeznaczona
na wykonanie zadań inwestycyjnych w Gminie Halinów.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że Gmina Halinów złożyła
do Powiatu Mińskiego wniosek o uwzględnienie w budżecie na 2018 rok m. in.:
 II etapu budowy chodnika przy ul. Głównej w Cisiu do mostu w Halinowie, w ramach
podziału kosztów 50/50,
 wykonania projektu oraz budowy chodnika od ul. Głównej w Cisiu do Desna,
 dalszej rozbudowy ul. 3 Maja w Halinowie,
 kwestii rozważenia dalszej budowy chodnika w Kazimierowie (po wykonaniu
kanalizacji).
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek na wstępie oznajmił, że od czasu ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Halinowie, Rada Powiatu Mińskiego nie obradowała na sesjach, natomiast
najbliższa sesja odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. Następnie mówca odniósł się do
wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego Pana Ireneusza Piaseckiego oraz
Zebrań Wiejskich, które odbyły się we wrześniu. Radni Powiatowi byli obecni na spotkaniach,
informowali o pracach remontowo-budowlanych przeprowadzonych na terenie gminy Halinów
w 2016 roku, a także o sprawach bieżących i planach na przyszły rok. Sekretarz Halinowa
powiedział, że radni Rady Powiatu Mińskiego wnioski do budżetu Powiatu na 2018 rok mogą
składać do 30 września. Mówca poinformował, że razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Halinowie Panem Marcinem Pietrusińskim złożył wniosek w sprawie:
 przebudowy skrzyżowania: ul. Wyszyńskiego i ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej
oraz ul. Kochanowskiego i Spacerowej w Długiej Kościelnej,
 dalszej przebudowy ul. 3 Maja w Halinowie w kierunku Desna,
 wykonania wraz z Gminą Halinów chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej z Cisia
do Desna.
Ponadto Sekretarz Halinowa poinformował o złożonym przez siebie wniosku dotyczącym
wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński wyraził nadzieję,
że dzięki takim radnym powiatowym, Gmina Halinów będzie nieustannie piękniała i rozwijała
się infrastrukturalnie.
Radny Pan Jan Papis w swojej wypowiedzi odniósł się do Zebrań Wiejskich Sołectw:
Wielgolas Brzeziński oraz Brzeziny, na których wynikła sprawa wprowadzenia stałej
organizacji ruchu na drodze powiatowej ul. Mazowieckiej. W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców i dzieci przemieszczających się z Wielgolasu Brzezińskiego do Brzezin, mówca
poprosił o zajęcie się przedmiotową sprawą. Zdaniem radnego nakłady finansowe poniesione
w związku z realizacją wniosku nie będą duże, natomiast samo wykonanie zadania jest bardzo
istotne.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że na ul. Mazowieckiej
będzie problem z wprowadzeniem jakiejkolwiek organizacji ruchu, ponieważ niebawem
rozpocznie się budowa autostrady, która w dużej części wyłączy ul. Mazowiecką. Nie wiadomo
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nawet, czy zostanie zapewniony przejazd przez ul. Mazowiecką. Prawdopodobnie firma
POLAQUA na początku przyszłego roku rozpocznie prace ziemne. Zdaniem mówcy na czas
budowy autostrady, Powiatowi Mińskiemu nie uda się wprowadzić na wspomnianej ulicy stałej
organizacji ruchu. Ponadto Zastępca Burmistrza Halinowa powiedział, że ul. Mazowiecka po
przebudowie autostrady również w dużej części zostanie zmodernizowana. Zostanie wykonane
przejście dla pieszych, rowerzystów oraz przejazd samochodów pod autostradą.
Radny Pan Jan Papis powiedział, że jeśli w określonym miejscu będzie zwiększony ruch
pieszych, to nie widzi przeszkód, by Powiat nie wprowadził innej organizacji ruchu, w tym
zlokalizował przejścia dla pieszych w innym miejscu.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz zauważył, że aby zmienić lokalizację
przejścia dla pieszych trzeba najpierw wybudować chodnik, który połączy ul. Jagiełły z drogą
krajową nr 2. Wtedy zmiana organizacji ruchu miałaby większy sens.
Radny Pan Jan Papis zapytał, dlaczego przedmówca uważa, że nic nie da się zrobić?
Mieszkańcy wsi złożą pismo do Zarządu Dróg Powiatowych za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego w Halinowie celem rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że nie stwierdził, że nic nie
da się zrobić, lecz poinformował o ewentualnych przeszkodach w rozwiązaniu wspomnianego
problemu, wynikających z przebudowy autostrady. Gmina Halinów prowadzi rozmowy
z Powiatem Mińskim, aby po zakończeniu przebudowy autostrady, kiedy zmodernizowana
zostanie duża część ul. Mazowieckiej, wybudować chodnik do drogi krajowej nr 2.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki w uzupełnieniu
wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Halinowa poinformował, że być może zostanie wykonany
zjazd z ul. Mazowieckiej. Następnie mówca zauważył, że niezależnie od ilości wniosków,
o organizacji ruchu decyduje policja.
Radny Pan Jan Papis powiedział, że decyzje o organizacji ruchu podejmuje zarządca drogi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński powiedział,
że poprosi Burmistrza Halinowa o zorganizowanie posiedzenia Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji i zaproszenie na przedmiotowe spotkanie
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) Pana Andrzeja Solonka, celem szczegółowego
omówienia wszystkich aspektów związanych z drogami powiatowymi na terenie gminy
Halinów, a zwłaszcza kwestii przebudowy autostrady.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował, że organizację ruchu
zatwierdza Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po uzyskaniu odpowiednich opinii
odpowiednich jednostek, m. in. policji. Jeżeli opinia policji jest negatywna, to organizacja ruchu
nie zostanie zaakceptowana.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w nawiązaniu do dróg powiatowych, powiedział,
że rozmawiał z Przewodniczącą Komisji ds. inwestycji radną Panią Edytą Woźniakowską
na temat zaproszenia Dyrektora ZDP na posiedzenie Komisji. Ponadto na prośbę Pana Solonka
przedmiotowe spotkanie odbędzie się pod koniec października lub na początku listopada br.
Zaproszenie zostanie skierowane do Starosty Powiatu Mińskiego Pana Antoniego Jana
Tarczyńskiego, który deleguje swoich pracowników. Podczas spotkanie wyjaśnione zostaną
wszelkie wątpliwości.
Radny Pan Jan Papis wyraził swoje niezrozumienie wobec sprawy dotyczącej wprowadzenia
nowej organizacji ruchu na ul. Mazowieckiej. Na Zebraniach Wiejskich przedstawiciele
samorządu gminnego i powiatowego zapewnili mieszkańców danych miejscowości o zajęciu się
problemem, a tymczasem nikt nie pamięta o złożonych deklaracjach.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że to nie jest tak,
że niczego nie da się zrobić. Trzeba pamiętać, by podejmowane działania miały sens.
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Należałoby zrobić przejście dla pieszych wraz z chodnikiem, tak aby mieszkańcy nie
przemieszczali się po zarośniętych poboczach, ponieważ nie byłoby to zbyt bezpieczne.
Radna Pani Edyta Woźniakowska podziękowała radnym powiatowym za szybkie zajęcie się
sprawą dotyczącą poprawy chodnika oraz zabezpieczenia rowu melioracyjnego na ul. Powstania
Styczniowego w Długiej Kościelnej.
Radny Pan Dawid Wojda zapytał, czy w związku z przebudową ul. 3 Maja w Halinowie
(o którą wielokrotnie prosił w ubiegłych latach) zostanie wykonane wyniesione przejście dla
pieszych, czy skrzyżowanie? Z informacji, którą podała lokalna prasa wynika, że wyniesione
zostanie skrzyżowanie. Mówca poprosił o udzielenie rzetelnej odpowiedzi.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że do tej pory Powiat
Miński nie uregulował kwestii własności pasa drogowego przy drodze powiatowej ul. 3 Maja
w Halinowie. Działki zarówno po lewej, jak i prawej stronie ulicy stanowią własność osób
fizycznych. W związku z nieuporządkowaniem spraw własnościowych, na odcinku od Domu
Kultury w Halinowie do ul. Okuniewskiej w ramach przebudowy ulicy nie zostanie
wybudowany chodnik. Dodatkowo mówca powiedział, że ze względu na kwestie własnościowe
jest problem wykonania modernizacji na odcinku drogi od Domu Kultury w Halinowie
do ul. Okuniewskiej. Właściciel działki obok drogi rości sobie prawa własności do gruntu. Jeżeli
roszczenia zostaną uznane, to na wskazanym odcinku drogi, przebudowa jezdni nie zostanie
zrealizowana.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki powiedział, że jeżeli
uda się uregulować stan prawny to zostanie wyniesione przejście dla pieszych, a ewentualnie
także skrzyżowanie.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję. Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 1602.
Obrady wznowiono o godz. 1622.

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmian
w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
– Druk Nr 335
Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Sołtys Krzewiny Pani Anna Jackiewicz zauważyła, że w przedmiotowym projekcie uchwały
w § 1 ust. 2 pkt 4 brakuje litery „d” w wyrazie „podstawie”. Cały punkt 4 powinien brzmieć:
„prowadzenie spraw dotyczących ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego na
podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian w statucie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – Druk Nr 335
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.
Nieobecny na sali radny Pan Krzysztof Mościcki.
17

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia – Druk Nr 336
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował, że
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.
komunalizacji mienia – Druk Nr 336
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.
Nieobecny na sali radny Pan Krzysztof Mościcki.

12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Druk Nr 337
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Druk Nr 338
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Druk Nr 339
Projekty uchwał od punktu nr 12 do nr 14 omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam
Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji z jedną uwagą, lecz pozytywnie
zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Dawid Wojda na wstępie oznajmił, że pomimo pozytywnej opinii Komisji, ma
pewne uwagi dotyczące zaproponowanych nazw ulic. Mówca wyraził swoją wątpliwość
odnoszącą się do ilości osób, które chciałyby mieszkać na ulicy Olimpu, czy Zeusa. Radny
stwierdził, że jego zdaniem lepsza byłaby nazwa Olimpijska zamiast Olimpu.
Radny Pan Bogdan Janczarek zapytał, od kogo wpłynęły propozycje wskazanych nazw ulic?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że nazwy zostały
zaproponowane przez pracowników Urzędu na wniosek mieszkańców, którzy wystąpili
o nadanie nazw przedmiotowym ulicom. Następnie mówca zaznaczył, że zmiany nazw
w trakcie sesji są dopuszczalne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zaproponował,
by jednej w ulic nadać nazwę Hery.
Radny Pan Dawid Wojda w swojej wypowiedzi zgłosił propozycję zmiany nazwy z Olimpu
na Olimpijska oraz z Zeusa na Posejdona.
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Radny Pan Adam Rudnicki na wstępie zauważył, że od czasu nadania ulicom w Okuniewie
nazw Ateny i Afrodyty nastał pewien trend, który prowadzi do nazywania w tejże miejscowości
ulic w nawiązaniu do starożytności. Powstały kierunek działania został omówiony
i zaakceptowany przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji. Zdaniem mówcy nazwa Olimpijska nie ma nic wspólnego z nazwą Olimpu. Radny
zasugerował, by dyskutować nad różnymi propozycjami nazw, jednak takimi które odnoszą się
do starożytnej Grecji.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski oznajmił, że istnieje problem z nadawaniem
nazw ulic na terenie gminy Halinów, ponieważ bardzo wiele ulic jest już nazwanych
np. nazwiskami zasłużonych Polaków, itp., natomiast nazwy ulic nie powinny się powtarzać.
Nazwy ulic w niektórych miejscowościach dotyczą przyrody – np. nazwy zwierząt, ptaków.
Zdaniem mówcy zawarte w projektach uchwał propozycje nazw ulic są dopuszczalne, nie są
obraźliwe, czy uwłaczające czyjejś godności. Burmistrz Halinowa przypomniał, że Komisja,
która omawiała projekty uchwał zaopiniowała je pozytywnie. Ponadto mówca podtrzymał
propozycje nazw ulic uwzględnione w projektach oraz poprosił o podjęcie przedmiotowych
uchwał.
Radny Pan Bogdan Janczarek zaproponował stworzenie akcji informującej o nadanej nazwie
oraz symbolice, skierowanej zwłaszcza do osób mieszkających na omawianych ulicach
w Okuniewie.
Radny Pan Jan Papis zauważył, że Komisja rzeczywiście pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał, jednak zdania jej członków co do zaproponowanych nazw ulic były różne. Mówca
w swojej wypowiedzi w pełni poparł stanowisko radnego Pana Dawida Wojdy. Decyzję
o nadaniu nazwy ulicy podejmuje Rada, nie zaś Komisja Rady.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował, że ulica Zeusa
występuje chociażby w Warszawie, natomiast w całej Polsce nie ma jeszcze ani jednej ulicy
Olimpu.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew,
gmina Halinów – Druk Nr 337
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.
Nieobecny na sali radny Pan Krzysztof Mościcki.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew,
gmina Halinów – Druk Nr 338
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.
Nieobecny na sali radny Pan Krzysztof Mościcki.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew,
gmina Halinów – Druk Nr 339
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 2,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecny na sali radny Pan Krzysztof Mościcki.

15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028
– Druk Nr 340
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok – Druk Nr 341
Projekty uchwał od punktu nr 15 do nr 16 wraz z autopoprawkami omówiła Skarbnik
Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radny Pan Andrzej Piekuciński poinformował, że Komisja Budżetowa niejednogłośnie, lecz
pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. Następnie mówca poprosił
o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zmniejszenia środków przeznaczonych na rozliczenia
z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 385 000,00 zł oraz zwiększenia dopłaty na rzecz Spółki
Eko-Inwestycja o kwotę 240 000,00 zł.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz na wstępie wyjaśnił, że kwota
385 000,00 zł przeznaczona została na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę
Eko-Inwestycja na budowę kanalizacji w Okuniewie – był to wkład własny Gminy Halinów.
Pożyczka została poręczona wekslem in blanco. Następnie mówca poinformował, że Spółka
Eko-Inwestycja dokonała spłaty pożyczki, m. in. dzięki środkom finansowym pochodzącym
z Miasta Sulejówek (80%) oraz Gminy Halinów (20%, tj. 240 000,00 zł). Spółka
Eko-Inwestycja nie prowadzi żadnej działalności, nie posiada zatem środków własnych,
a jej ewentualne fundusze pochodzą ze środków, które pozostały z wpłat wspólników oraz
dzierżaw Zakładu Komunalnego w Halinowie oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji (MZWiK) w Sulejówku.
Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że jego wątpliwość wynika z faktu, że dopłaty do
Spółki przeznaczane są na spłaty zobowiązań, długów lub odpisów Spółki. Zdaniem mówcy
Gmina rezygnuje z gwarancji i poręczeń na rzecz Spółki nie mając wpływu na przeznaczenie
przekazywanych pieniędzy.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że Gmina Halinów ma
wpływ, na jaki cel przeznaczane są środki przekazywane dla Eko-Inwestycji. Funkcjonuje Rada
Nadzorcza Spółki, Gmina ma swoich przedstawicieli w Zarządzie Spółki. Pomimo, iż Gmina
Halinów ma zaledwie 20% udziałów to decyzje właścicieli podejmowane są wspólnie. Obecnie
trwają rozmowy na temat uregulowania udziałów w Spółce. Jeżeli rozliczenia miałyby
sprowadzać się tylko do wybudowanej sieci, to udział Gminy Halinów powinien wynosić 32%.
Radny Pan Andrzej Piekuciński poprosił o wyjaśnienie i zapytał, czy Gmina Sulejówek
ma sytuację „bliźniaczą”? Zgodnie z udziałami przekazują na rzecz Spółki 920 000,00 zł,
natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sulejówek pomniejszają środki z tytułu
poręczeń i gwarancji o kwotę 229 642,00 zł przekazaną przez Zarząd Spółki, zaś pozostałe
zobowiązania pozostają w tym samym punkcie klasyfikacji budżetowej.
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Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że Gmina Halinów
realizuje uchwały podjęte przez właścicieli Spółki Eko-Inwestycja. Następnie mówca
powiedział, że pytanie dotyczące sposobu prowadzenia polityki finansowej drugiego wspólnika
Spółki powinno być skierowane do Miasta Sulejówek.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski oznajmił, że pewne wątpliwości występują
również po stronie Gminy Halinów, nie mniej jednak Gmina Halinów, jako wspólnik udziałów
Spółki nie ma prawa niczego narzucać samorządowi Sulejówka. Gmina Sulejówek jest organem
kontrolowanym, który bierze odpowiedzialność za prowadzoną klasyfikację budżetową. Gmina
Halinów skonsultowała się w przedmiotowej sprawie z audytorami, którzy potwierdzili,
że klasyfikacja Gminy Halinów jest prawidłowa.
Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że zgodnie z umową Spółki, dopłata do Spółki
może być przeznaczona na zobowiązania finansowe (długi, odpisy) lub nowe inwestycje. Jeżeli
fundusze nie są potrzebne na takie działania, to Spółka może tworzyć kapitał zapasowy.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że środki są przeznaczone
na kapitał zapasowy.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu wyjaśnił, że środki finansowe
przekazywane na rzecz Spółki de facto przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań. Istnieją
różne możliwości spłaty, według Gminy Halinów właściwszym rozwiązaniem byłoby
pozyskanie środków na regulację zobowiązań z dzierżaw Zakładu Komunalnego w Halinowie
oraz MZWiK w Sulejówku. Niestety na takie działania nie ma zgody drugiego wspólnika.
Miasto Sulejówek zaproponowało jedyne takie rozwiązanie. Według audytorów jest to
dopuszczalne jednak lepiej byłoby pozyskiwać pieniądze z dzierżaw. Burmistrz Halinowa
zgodził się z podejściem radnego Pana Andrzeja Piekucińskiego jednak przypomniał, że Spółka
Eko-Inwestycja należy nie tylko do Gminy Halinów, lecz także do Miasta Sulejówek, zatem
konieczne jest wspólne podejmowanie decyzji oraz szacunek względem drugiego wspólnika.
Radny Pan Andrzej Piekuciński odniósł się do 4 zarządzeń Burmistrza Halinowa wydanych
w ostatnim czasie dotyczących zmiany uchwały budżetowej Gminy. Następnie mówca poprosił
o wyjaśnienie, w jakim celu „uwolnione” zostały środki z budżetu Gminy w kwocie
41 000,00 zł, przeznaczone na rezerwę?
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń odpowiedziała, że jeżeli chodzi o rezerwy celowe to
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wymaga od Gminy uzasadnień, co do
podejmowanych działań. W związku z tym szczegółowe uzasadnienie, na co zostały
rozdysponowane środki finansowe w kwocie 41 000,00 zł zostało zawarte w odpowiednich
zarządzeniach.
Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że pytanie dotyczyło rezerwy ogólnej.
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń odpowiedziała, że wszystkie zmiany wymagają
uzasadnienia – zarówno w przypadku rezerwy ogólnej, jak i celowej. Wspomniane uzasadnienia
zawarte są w zarządzeniach.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2017-2028 – Druk Nr 340
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
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Uchwała została podjęta.
Nieobecny na sali radny Pan Krzysztof Mościcki.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Halinów na 2017 rok – Druk Nr 341
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.
Nieobecny na sali radny Pan Krzysztof Mościcki.

17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Halinów
instrumentem płatniczym – Druk Nr 342
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radny Pan Andrzej Piekuciński poinformował, że w przypadku omówionego projektu
uchwały członkowie Komisji również mieli wątpliwości, jednak Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat
stanowiących dochody budżetu Gminy Halinów instrumentem płatniczym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Następnie powiedział, że w niektórych Gminach wprowadzone zostały terminale płatnicze,
jednak uchwały Rady Gminy nie były podejmowane. Mówca zapytał, czy jest konieczność
podejmowania uchwały w przedmiotowej sprawie?
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń odpowiedziała, że jej zdaniem jest to błędne
rozumowanie, ponieważ według art. 61a § 1 Ordynacji podatkowej, rada gminy w drodze
uchwały może dopuścić zapłatę podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, czy
płatności będzie można dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego, która zajmuje się na parterze
Urzędu, czy w punkcie informacyjnym Urzędu?
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń odpowiedziała, że płatności będą dokonywane poza
Bankiem, najprawdopodobniej w biurze obsługi mieszkańców.
Radny Pan Andrzej Piekuciński sprecyzował wątpliwości, o których wspomniał w swojej
poprzedniej wypowiedzi. Mówca oznajmił, że co do tytułu uchwały nie ma zastrzeżeń, jednak
co do treści § 1, tak. Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń przytoczyła na posiedzeniu Komisji
zapis art. 61a ordynacji podatkowej, który odnosi się jedynie do zapłaty podatków. W treści
projektu uchwały zawarty został także zapis dotyczący opłat lokalnych. W ordynacji
podatkowej opłata również stanowi podatek, ale jest to uwzględnione w art. 3 ust. 3 ordynacji.
Co do zasady, jeśli dany przepis jest przytaczany, to powinien być cytowany zgodnie z ustawą.
Następnie radny zapytał, jakimi konkretnie instrumentami płatniczymi będzie można regulować
zobowiązania podatkowe? Czy jeżeli ktoś będzie chciał zapłacić czekiem lub blikiem,
to zostanie obsłużony?
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń odpowiedziała, że prawdopodobieństwo wystąpienia
sytuacji, w których podatnik będzie chciał zapłacić czekiem lub blikiem, co spowodowałoby
problemy techniczne jest praktycznie zerowe. Ponadto w uzasadnieniu uchwały zawarte jest
pewne ukierunkowanie na instrument płatniczy, którym jest karta płatnicza.
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Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że uzasadnienie nie będzie dosyć widoczne.
Mówca zasugerował, że niektóre podejmowane uchwały dokładnie precyzują – za co, i czym
będzie można płacić. Następnie radny poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie kwestii
§ 1 projektu uchwały.
Radca Prawny Pan Piotr Zakrzewski na wstępie podziękował radnemu Panu Andrzejowi
Piekucińskiemu za czujność oraz zwrócenie uwagi na wszystkie aspekty formalne.
Przedmiotowy projekt uchwały przywołuje treść przepisów ordynacji podatkowej. Mówca
powiedział, że nie widzi zastrzeżeń, co do treści projektu uchwały. Pan Zakrzewski dodał,
że treść uchwały nie jest cytowaniem ustawy, zaś art. 61a jest jedynie wskazaniem przepisu
prawa, na podstawie którego podejmowana jest omawiana uchwała. Zdaniem mówcy w zakresie
treści § 1 projektu uchwały nie ma żadnego błędu.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz przypomniał, że wszystkie uchwały
objęte są nadzorem prawnym Wojewody Mazowieckiego. W związku z tym niebawem okaże
się, czy organ nadzorczy będzie miał jakieś zastrzeżenia.
Radny Pan Jan Papis poprosił o wyjaśnienie, czy jeśli mieszkaniec danej miejscowości będzie
chciał zapłacić kartą płatniczą u Sołtysa, to będzie mógł dokonać takiej płatności?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński odpowiedział, że
terminal płatniczy będzie się znajdował w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń dodatkowo wyjaśniła, że zapis uchwały „Dopuszcza się
zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy (…)” uwzględnia regulację opłat
lokalnych celem ułatwienia mieszkańcom ich zapłaty.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Halinów instrumentem płatniczym – Druk Nr 342
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 na sali radni: Pan Krzysztof Mościcki, Pan Mirosław Szmurło.

18. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 29 czerwca 2017 roku
Nie było uwag do projektu protokołu.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 1.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pan Krzysztof Mościcki, Pan Mirosław Szmurło.
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19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Halinowie w dniu 25 sierpnia 2017 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Halinowie w dniu 25 sierpnia 2017 roku.
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 na sali radni: Pan Krzysztof Mościcki, Pan Mirosław Szmurło.

20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Nie było głosów w dyskusji.

21. Zamknięcie sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński w dniu 5 października 2017 roku o godz. 1715 zamknął obrady XXXVI sesji Rady
Miejskiej w Halinowie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Marcin Pietrusiński

Protokół sporządziła:
/-/ Klaudia Szulim

Wykaz załącznikówi do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
5 października 2017 roku:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
5 października 2017 roku.
2. Załącznik nr 2 – zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
5 października 2017 roku.
3. Załącznik nr 3 – prezentacja multimedialna dotycząca sprawozdania z realizacji budżetu
za I półrocze 2017 roku.
4. Załącznik nr 4 – wniosek formalny radnej Rady Miejskiej w Halinowie Pani Edyty
Woźniakowskiej.
1 Wykaz

załączników dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Halinowie.
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