Protokół Nr XXXVII.2017
z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 30 października 2017 roku

1. Otwarcie obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński o godzinie 1405
otworzył obrady XXXVII 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 14 radnych (nieobecna na sali radna Pani Edyta
Woźniakowska) i uznał prawomocność obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przedstawił porządek
obrad2 i otworzył dyskusję.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek zwrócił się z wnioskiem o:
 zdjęcie z porządku obrad punktu nr:
 5 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017,
 19 – Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia wysokości
stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych na 2018 rok;


wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie:
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata
2017-2028, jako punkt nr 19,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, jako punkt
nr 20,
 zmieniającej uchwałę Nr XXXIV.306.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę
Halinów w 2017 roku, jako punkt nr 21,
 w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy Halinów w latach
2013-2020”, jako punkt nr 22,
 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie
skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., jako
punkt nr 23.

Radny Pan Andrzej Piekuciński zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie:

1
2



określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 350,



określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 351,

Załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 30 października 2017 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 30 października 2017 roku.
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wprowadzenia na terenie gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości jej
opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa – Druk Nr 353.

Mówca przypomniał, że od dnia 15 listopada br. rozpoczną się prace związane z opiniowaniem
projektu budżetu Gminy Halinów na 2018 rok. Stawki podatkowe są bardzo istotne zwłaszcza
podczas dyskusji nad projektem budżetu, którego w obecnej chwili jeszcze nie ma.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odnosząc się do wniosku radnego Pana Andrzeja
Piekucińskiego poprosił, aby utrzymać porządek obrad w zaproponowanej formie wraz
z poprawkami wniesionymi przez Sekretarza Halinowa Pana Roberta Grubka. Mówca poprosił,
by podczas obrad sesji procedować nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Na salę weszła radna Pani Edyta Woźniakowska.
Głosowanie wniosku Sekretarza Halinowa Pana Roberta Grubka
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Wniosek został przyjęty.
Głosowanie wniosku radnego Pana Andrzeja Piekucińskiego
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 1,
przeciw – 11,
wstrzymujących się – 3.
Wniosek nie został przyjęty.
Głosowanie porządku obrad z uwzględnieniem wniosku Sekretarza Halinowa
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Nowy porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad XXXVII sesji w dniu 30 października 2017 roku po zmianach:
1.

Otwarcie obrad sesji.

2.

Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.

5.

Analiza oświadczeń majątkowych.

6.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

7.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady.

8.

Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego.

9.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów – Druk Nr 343
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10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów – Druk Nr 344
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. VII Obwodu AK „Obroża”
w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. VII Obwodu AK „Obroża” w Brzezinach wchodzącą
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach – Druk Nr 345
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chobocie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Chobocie – Druk Nr 346
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Cisiu wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cisiu wchodzącą
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – Druk Nr 347
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Halinowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie wchodzącą
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – Druk Nr 348
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Okuniewie
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Brzechwy w Okuniewie wchodzącą w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Okuniewie – Druk Nr 349
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 350
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia zwolnień z podatku
od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 351
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wprowadzenia na terenie gminy
Halinów opłaty targowej, określenia wysokości jej opłaty oraz zarządzenia jej poboru
w drodze inkasa – Druk Nr 353
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 – Druk Nr 354
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Halinów na 2017 rok – Druk Nr 355
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę Nr XXXIV.306.2017
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu
długoterminowego przez Gminę Halinów w 2017 roku – Druk Nr 356
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta
i gminy Halinów w latach 2013-2020” – Druk Nr 357
23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przekazania Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. – Druk Nr 358
24. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
25. Zamknięcie sesji.
3

4. Informacja z pracy Burmistrza Halinowa
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski na podstawie § 67 Statutu Gminy Halinów,
złożył sprawozdanie z działalności Burmistrza Halinowa w okresie od 5 października 2017 roku
do 29 października 2017 roku. W wyżej wymienionym okresie podpisano 18 umów oraz
12 zarządzeń.
Najważniejsze wydarzenia oraz spotkania:
 02.10.2017 r. – Uroczysta zbiórka w związku z objęciem przez młodszego aspiranta Pana
Sławomira Rogowskiego obowiązków Komendanta Policji w Mińsku Mazowieckim,
 07.10.2017 r. – Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Seniorów,
 12.10.2017 r. – Jubileusz 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mińsku Mazowieckim,
 13.10.2017 r. – Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz 90-lecia Szkoły
Podstawowej w Brzezinach,
 14.10.2017 r. – IV Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2017”,
organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Halinowie przy wsparciu ze środków
Powiatu Mińskiego,
 18.10.2017 r. – Spotkanie poświęcone metropolii warszawskiej zorganizowane przez
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, Gminę Halinów reprezentował Sekretarz
Halinowa Pan Robert Grubek,
 21.10.2017 r. – Obchody Międzynarodowego Dnia Seniorów organizowane
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej przez członków Koła Seniorów
nr II w Halinowie,
 25-26.10.2017 r. – Forum Rozwoju Mazowsza organizowane przez Mazowiecki Urząd
Marszałkowski,
 26.10.2017 r. – „Wieczór gier” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach
organizowany w ramach projektu „Matematyka To Logika”,
Ponadto Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski opowiedział o ważnych dla Gminy
Halinów inwestycjach finansowanych ze środków zewnętrznych. Poinformował
o dofinansowaniu:
 z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi nr 39 w Zagórzu w wysokości
141 000,00 zł;
 budowy boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach ze środków Ministerstwa Sportu, koszt
zadania to ok. 360 000,00 zł, natomiast dofinansowanie wynosi niecałe 50%;
 modernizacji boiska w Długiej Kościelnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) w kwocie 318 000,00 zł, koszt całego projektu opiewał na kwotę
489 000,00 zł;
 przebudowy ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie – koszt całego zadania to łącznie
ok. 4 000 000,00 zł z czego 80% to dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji;
 na wymianę kotłów w ramach poprawy powietrza, do projektu zgłosiło się kilkadziesiąt
mieszkańców, część zrezygnowała, finalnie prawie 60 osób wymieniło swój stary piec,
dofinansowanie wyniosło łącznie ok. 350 000,00 zł; mówca wyraził nadzieję,
iż w następnych latach również uda się pozyskać środki finansowe na taką działalność
proekologiczną.
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Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz przedstawił informacje dotyczące
działań inwestycyjnych, które miały miejsce w ostatnim okresie. Poinformował m.in. o:
 zakończeniu budowy boiska w Długiej Kościelnej, zadanie zostało odebrane i rozliczone,
koszt zadania to ok. 490 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 318 000,00 zł,
wykonawcą przedsięwzięcia było konsorcjum firm AK Sport i KORTBUD z Okuniewa;
 kończeniu prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach, realizatorem
zadania jest konsorcjum firm AK Sport i KORTBUD z Okuniewa, koszt realizacji
inwestycji to ponad 360 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 165 000,00 zł;
 realizacji nakładek asfaltowych na terenie gminy, wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego, ze względu na
niesprzyjające warunki pogodowe, termin realizacji zadań wynikających z podpisanej
z firmą umowy ulega wydłużeniu, w ramach przedsięwzięcia zrealizowano:
 drogę w Michałowie – koszt ponad 40 000,00 zł,
 ul. Radosną w Cisiu – ponad 30 000,00 zł,
 ul. Kilińskiego w Halinowie – ponad 180 000,00 zł,
 sięgacz w bok od ul. Zachodniej w Halinowie – 28 000,00 zł,
 drogę nr 39 w Zagórzu – ponad 280 000,00 zł;
ponadto do wykonania pozostało:
 ul. Prusa w Halinowie – koszt ponad 50 000,00 zł,
 ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej (II etap) – ponad 320 000,00 zł,
 droga łącząca ul. Hipolitowską z Warszawską w Hipolitowie – ponad 135 000,00 zł,
 I etap drogi nr 28 w Wielgolesie Brzezińskim (ok. 400 m) – ponad 100 000,00 zł,
 ul. Leśna w Długiej Szlacheckiej – ok. 140 000,00 zł,
mówca poinformował, że łączna kwota środków finansowych przeznaczona na inwestycje
drogowe wynosi 1 323 676,00 zł, w tym 141 000,00 zł to dofinansowanie na drogę
w Zagórzu;
 przebudowie ul. Hipolitowskiej w Hipolitowe, zadanie realizuje firma CZYSTOŚĆ
z Wołomina, obecnie koszt inwestycji to ok. 3 700 000,00 zł, dodatkowo wykonany
zostanie opornik po drugiej stronie ulicy Hipolitowskiej, który w ramach oszczędności
przetargu został wynegocjowany z wykonawcą. Gmina Halinów otrzymała promesę
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80% kosztów inwestycji,
w ramach modernizacji wykonano korytowanie ulicy, stabilizację gruntu, termin
na wykonanie zadania upływa 20 grudnia br., zaś na rozliczenie z Ministerstwem
– 29 grudnia br.;
 trwających w Okuniewie pracach polegających na przestawieniu słupów telekomunikacji
oraz niskiego napięcia i oświetleniowych w drodze wojewódzkiej nr 637;
 termomodernizacji budynku świetlicy w Michałowie, w ramach realizacji zadania
wykonywana zostanie elewacja oraz chodnik wokół budynku, prace powinny zakończyć
się mniej więcej do połowy listopada;
 dostarczaniu kotłów w ramach projektu dotyczącego poprawy powietrza poprzez
modernizację kotłowni, łącznie wymienionych zostanie 58 pieców, w tym 53 kotły na gaz
oraz 5 na pellet, w przypadku pieców gazowych zadanie wykonuje firma Pana Mirosława
Lesińskiego, kwota umowy to 373 277,30 zł, wymianą kotłów na pellet zajmuje się Pan
Franciszek Raciborski, kwota umowy – 66 939,00 zł, inwestycja jest realizowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
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 budowie oświetlenia na terenie gminy Halinów, inwestycję realizuje Firma ELBIS
z Wołomina, łączny koszt zadania wynosi ponad 650 000,00 zł, dodatkowo oświetlenie
ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej to koszt ok. 80 000,00 zł; większość prac jest już
zrealizowana, problem budowy oświetlenia występuje na ul. Bluszczowej w Wielgolesie
Brzezińskim, ponieważ występują tam słupy aluminiowe, wykonawca otrzymał
zapewnianie z firmy produkującej słupy, że zostaną one przekazane w marcu przyszłego
roku;
 ogłoszeniu przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania Poprawa
gospodarki ściekowej w Gminie Halinów, zadanie dofinansowywane jest z Funduszu
Spójności, termin otwarcia ofert to 14.11.2017 r.;
 realizacji wraz z Powiatem Mińskim budowy chodnika w Cisiu przy ul. Głównej na
odcinku od ul. Mostowej do ul. Gwiaździstej w Cisiu, podział kosztów 50/50, zadanie
wykonuje firma MARKOP z Cisia, koszt inwestycji to 817 000,00 zł;
 przebudowie ul. 3 Maja w Halinowie przez Powiat Miński, realizatorem zadania jest firma
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) w Mińsku Mazowieckim, koszt
zadania opiewa na kwotę ok. 1 200 000,00 zł, ze względu m. in. na niekorzystne warunki
pogodowe, prace przy modernizacji ulicy były wstrzymywane, obecnie prace zostały
wznowione;
 ogłoszeniu przetargu i otwarciu ofert na zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg
gminnych, w przetargu wpłynęły 2 oferty – jedna Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR)
w Halinowie na kwotę 328 000,00 zł oraz druga, firmy ELWIX z Sulejówka na kwotę
342 000,00 zł, aktualnie trwa ocena ofert, wykonawcy wzywani są do uzupełnienia ofert,
w Powiecie zimowym utrzymaniem dróg będzie się zajmowała Spółdzielnia Kółek
Rolniczych z Halinowa.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował o:
 wymianie drzwi wejściowych oraz 2 okien w Bibliotece Publicznej w Halinowie;
 ogłoszeniu 2 naborów na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Halinowie na stanowiska
do spraw ochrony środowiska oraz prowadzenia systemu gospodarki odpadami;
 planach powołania Zespołu ds. aktualizacji strony internetowej Gminy Halinów oraz
Biuletynu Informacji Publicznej, powyższe strony będą nowoczesne, bardziej przyjazne
dla mieszkańców, w ramach aktualizacji strony zostaną wykonane zdjęcia
przedstawiające radnych Rady Miejskiej w Halinowie oraz sołtysów, które zostaną
opublikowane na stronie www Gminy Halinów;
 planowanych obchodach upamiętniających rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości – 11 listopada 2017 r. o godz. 11:00 odprawiona zostanie msza św.
w Kościele pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie, po mszy nastąpi przemarsz
na cmentarz parafialny w Okuniewie, mówca zaprosił wszystkich obecnych
na uroczystości.

5. Analiza oświadczeń majątkowych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przedstawił
informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2016 rok
przez radnych oraz Burmistrza Halinowa:
a) zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Przewodniczący Rady przedstawił wyniki analizy
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oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2016, tj. radni złożyli oświadczenia
w komplecie i terminie, wyniki analizy oświadczeń – bez uwag;
b) Wojewody Mazowieckiego, który po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych nie
stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach Burmistrza Halinowa Pana Adama
Ciszkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie Pana Marcina
Pietrusińskiego;
c) Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, który po dokonaniu analizy oświadczeń
o stanie majątkowym nie stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych
złożonych przez radnych.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w imieniu Burmistrza Halinowa przedstawił
informacje na temat następujących podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych
złożonych za rok 2016 przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających
decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Halinowa:
a) zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Burmistrz Halinowa przedstawił wyniki analizy
oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób
wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Halinowa złożonych za rok
2016, tj. wszystkie oświadczenia majątkowe wpłynęły w terminie i w komplecie, wyniki
analizy oświadczeń – bez uwag;
b) Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, który po dokonaniu analizy oświadczeń
o stanie majątkowym stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych
złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie: Pana Roberta
Żórawskiego oraz Pani Krystyny Skwarek, w przypadku oświadczeń złożonych przez
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Halinów organ nie stwierdził
nieprawidłowości;
c) Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, który po dokonaniu analizy oświadczenia
majątkowego Pani Agnieszki Mikulskiej, złożonego w wyniku rozwiązania umowy
o pracę, stwierdził nieprawidłowość w powyższym oświadczeniu;
d) Urzędu Skarbowego w Otwocku, który po dokonaniu analizy oświadczeń o stanie
majątkowym nie stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym Pani
Wioletty Ceglińskiej oraz Pani Marzeny Wiśniarskiej, nieprawidłowości stwierdzono
w oświadczeniach: Pani Alicji Boguszewskiej (pracownicy Zakładu Komunalnego
w Halinowie), Pani Lidii Kołakowskiej oraz Pani Anety Leleń;
e) Urzędu Skarbowego Warszawa Praga-Południe, który po dokonaniu analizy
oświadczenia majątkowego Pani Barbary Czułowskiej, nie stwierdził nieprawidłowości;
f) Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, który po dokonaniu analizy nie stwierdził
istotnych rozbieżności w oświadczeniu majątkowym Pani Kamili Murawskiej-Heleszko.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Jan Papis w swojej wypowiedzi odniósł się do schadzek nieznanej młodzieży
na terenie pętli autobusowej autobusu 730 w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brzezinach. Mówca zwrócił uwagę na nieodpowiednie zachowanie młodych osób – palenie
gum w samochodzie oraz ogólne zakłócanie porządku publicznego. W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy Halinów, a także w obawie o mienie gminne, radny poprosił o częstsze
patrole policji we wskazanym rejonie.
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Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski poprosił, by wypowiedź radnego Pana Jana
Papisa została zapisana w protokole z sesji. Następnie mówca powiedział, że w przedstawionej
sprawie zostanie wystosowane pismo do Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie.
Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa Burmistrz Halinowa wspomniał o planach instalacji
monitoringu w miejscach stwarzających zagrożenie dla mieszkańców.
Radny Pan Andrzej Piekuciński na wstępie odniósł się do pytań zadanych podczas
poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Halinowie dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP) Gminy Halinów. Następnie mówca zapytał, czy BIP zostanie uzupełniony o wymagane
informacje, czy też znajdą się one w nowotworzonym biuletynie?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek stwierdził, że obecna strona internetowa Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Halinów zawiera bardzo wiele informacji w porównaniu do
biuletynów innych gmin. W BIP Halinowa publikowane są nie tylko niezbędne materiały, ale
także dodatkowe informacje. Mówca poprosił swojego przedmówcę o przedstawienie
konkretnych uwag dotyczących funkcjonowania strony.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski również poprosił o wskazanie konkretnych uwag.
Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że na poprzedniej sesji prosił o uzupełnienie
wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. Ponadto mówca
zauważył, że uchwały Rady Miejskiej w Halinowie są publikowane wg dat podjęcia, natomiast
publikacja uchwał wg wykonywanych zadań publicznych została zaprzestana w roku 2010 lub
2011. Zdaniem radnego dodatkowa segregacja uchwał wg konkretnej tematyki umożliwiłaby
łatwiejsze wyszukiwanie potrzebnych informacji.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował, że do pomocy
w wyszukiwaniu informacji służy wyszukiwarka umieszczona w prawym górnym rogu
na stronie internetowej Biuletynu.
Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że wspomniana wyszukiwarka jest bezużyteczna,
ponieważ nie pomaga odnaleźć szukanych informacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński stwierdził, że
rozwiązaniem problemu jest zmiana sposobu podpisywania i indeksowania plików
zamieszczanych na stronie Biuletynu.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik w nawiązaniu do przebudowy ulicy Hipolitowskiej
w Hipolitowie zapytał, czy istnieje możliwość rozważenia kwestii budowy progów
zwalniających na remontowanej drodze jeszcze przed zakończeniem prac?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że zgodnie z ustaloną
organizacją ruchu, w ramach budowy drogi nie przewiduje się wybudowania na ulicy
Hipolitowskiej progów zwalniających. Planowana organizacja ruchu została zatwierdzona przez
Starostwo Powiatowe i Policję w Mińsku Mazowieckim oraz dołączona do projektu
dofinansowania. Jeżeli w przyszłości wpłyną wnioski podpisane przez mieszkańców o budowę
progów zwalniających i uzyskają one akceptację Wydziału Ruchu Drogowego Policji z Mińska
Mazowieckiego oraz zostaną zatwierdzone przez Starostę Powiatu Mińskiego to będzie możliwa
zmiana organizacji ruchu.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik zapytał, czy istnieje możliwość naprawy ulic
dojazdowych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Warszawską i Hipolitowską? Z uwagi na
warunki pogodowe oraz budowę ulicy Hipolitowskiej niektóre drogi są w fatalnym stanie
technicznym.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że w miarę możliwości
ulice dojazdowe są naprawiane na bieżąco. W obecnej chwili największe utrudnienia stanowią
warunki pogodowe. Mówca podkreślił, że na odcinku ulicy Hipolitowskiej (do Majowej) została
położona pierwsza warstwa nawierzchni, tak aby umożliwić mieszkańcom swobodny dojazd
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do posesji. Ponadto z uwagi na nadmierne gromadzenie się wody przy łączniku ulicy Łąkowej
i ulicy do niej równoległej oraz dzięki uprzejmości mieszkańców ulicy Hipolitowskiej
na prywatnej działce zostanie wykonany odcinek drenażu melioracyjnego. Zastępca Burmistrza
Halinowa serdecznie podziękował za pomoc w rozwiązaniu problemu z odwodnieniem
wskazanego miejsca.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik zaproponował miejscowe wyrównanie lub
zasypanie powstałych dołków.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz stwierdził, że zasypanie dziur nie
przyniesie oczekiwanych rezultatów. Mówca zauważył, że ze względu na panujące warunki
pogodowe – ciągłe opady deszczu, uprzednio wykonane naprawy nie odniosły spodziewanych
skutków. Gmina Halinów dąży do posiadania jak największej ilości dróg asfaltowych na swoim
terenie. Zostały rozpoczęte prace na ulicy Jaworowej w Hipolitowie, jednak z powodu pogody
nie mogły zostać ukończone.
Radny Pan Dawid Wojda zapytał, na jakim etapie są prace rewitalizacyjne Domu Kultury
w Halinowie oraz w jakim tempie postępują?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że Gmina Halinów
otrzymała zgodę z Ministerstwa Kultury na zmianę harmonogramu prac. Ze względu na brak
możliwości ukończenia prac do końca br. oraz w ramach prowadzonych negocjacji
z wykonawcą, Gmina Halinów zwróciła się z prośbą do Ministerstwa o wydłużenie terminu
realizacji prac, tak aby nie stracić dofinansowania. Do dnia 20 grudnia br. zostaną wykonane
tynki i instalacje. W przypadku Domu Kultury również dużą rolę w prowadzeniu prac odgrywa
pogoda.
Radny Pan Krzysztof Mościcki podziękował włodarzom Gminy Halinów oraz Dyrektorowi
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Panu Mariuszowi Kozera za spełnienie
oczekiwań mieszkańców Okuniewa dotyczących wymiany słupów energetycznych w ciągu
modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 637.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz oznajmił, że do dnia 7 listopada br.
w Okuniewie będzie obowiązywała dwukierunkowa organizacja ruchu. W ramach przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 637 do wykonania pozostał jeszcze odcinek drogi od ulicy Zabranieckiej
w stronę Michałowa oraz skrzyżowanie z ulicą Długą. Ponadto mówca poinformował
o stopniowym ograniczaniu organizacji ruchu.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zapytał o możliwość dokończenia w bieżącym roku budowy
drogi do posesji 1/4 w Deśnie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że w obecnych
warunkach pogodowych nie ma takiej możliwości.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął dyskusję.

7. 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


26.10.2017 r. – poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy – przeanalizowanie
postępu prac budowy sieci oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków, plany rozbudowy
wodociągów na terenie gminy Halinów, omówienie korespondencji skierowanej
do Komisji.
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Mówca poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po
przeanalizowaniu pism dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Cisiu
wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec planowanej inwestycji. Ponadto Komisja wniosła
o podjęcie przez Radę Miejską w Halinowie stanowiska wyrażającego sprzeciw dla inwestycji
zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie z zabudową mieszkaniową. Radny Pan Jan Stankiewicz
powiedział, iż ma nadzieję, że pozostali radni niebędący członkami Komisji uznają stanowisko
Komisji za słuszne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przypomniał, że
wniosek został sporządzony na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji i dotyczył także wsparcia ze strony Burmistrza Halinowa w przygotowaniu
stanowiska Rady oraz sprzeciwieniu się planowanej budowy. Mówca powiedział, że stanowisko
Rady w przedmiotowej sprawie zostanie przygotowane na kolejną sesję.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że sprawa musi zostać
przeanalizowana pod kątem prawnym, bowiem stanowisko Rady nie może wykraczać poza
ustawowe uprawnienia.
Radny Pan Andrzej Piekuciński Przewodniczący KOMISJI BUDŻETOWEJ


26.10.2017 r. – zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Halinowie na sesję
w dniu 30 października 2017 roku.

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


26.10.2017 r. – informacja dotycząca uzyskania oraz wykorzystania środków
zewnętrznych dla Gminy Halinów, zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
w Halinowie na sesję w dniu 30 października 2017 roku, omówienie korespondencji
skierowanej do Komisji.

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


25.10.2017 r. – informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2016/2017, zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Halinowie na sesję
w dniu 30 października 2017 roku, w sprawach różnych omówiono korespondencję
skierowaną do Komisji – pismo Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Chobocie.

Mówczyni po krótce opowiedziała, czego dotyczyło pismo oraz udzieliła ustnej odpowiedzi.
Ponadto powiedziała, że odpowiedź zostanie przekazana również w formie pisemnej.
Radny Pan Krzysztof Mościcki Przewodniczący KOMISJI DO SPRAW ZDROWIA,
SPRAW SPOŁECZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO


27.10.2017 r. – gminne zarządzanie kryzysowe w zakresie
przeciwpowodziowego i obrony cywilnej na terenie gminy Halinów.

zabezpieczenia

W trakcie wypowiedzi radnego Pana Krzysztofa Mościckiego salę opuścił Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński. Prowadzenie obrad sesji powierzył
Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Dawidowi Wojdzie.
Radny Pan Adam Rudnicki Przewodniczący KOMISJI REWIZYJNEJ


18.10.2017 r. – analiza kosztów wydatkowanych przez Gminne Centrum Kultury
w Halinowie na działalność statutową.
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8.

Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki na wstępie
poinformował o sesji Rady Powiatu Mińskiego, która odbyła się w dniu 25 października 2017 r.
Następnie mówca opowiedział o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Halinów na koniec
bieżącego roku. Powiat Miński liczy prawie 493 km dróg powiatowych oraz 39 obiektów
mostowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg naprawiane zostaną drogi: OkuniewHalinów-Brzeziny, Stary Konik-Chobot, Halinów-Krzewina-Desno. Po przeglądzie obiektów
mostowych ustalono, że przebudowany zostanie most zlokalizowany na ul. 3 Maja w Halinowie.
W przypadku mostu tymczasowego w Wielgolesie Brzezińskim mówca poinformował, że
sprawa tego obiektu nie została jeszcze uregulowana. Ponadto Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Mińskiego powiedział, że drogi powiatowe są zaliczane do 4, 5 i 6 standardu
odśnieżania. Pan Piasecki krótko scharakteryzował wszystkie 3 stopnie zaszeregowania dróg
oraz podał przykłady ulic na terenie gminy, które określone są danymi standardami. W okresie
zimowym opiekę nad drogami powiatowymi będzie sprawowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych
(SKR) z Halinowa. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego poinformował
o 340 wnioskach do budżetu Powiatu Mińskiego. Mówca wyraził nadzieję, że wszystkie
postulaty dotyczące Gminy Halinów zostaną uwzględnione w projekcie budżetu Powiatu na
2018 rok.
Radny Rady Powiatu Mińskiego Pan Piotr Wieczorek na wstępie również wyraził nadzieję,
iż wszystkie wnioski złożone do budżetu Powiatu Mińskiego zostaną zrealizowane. Następnie
poinformował, że w kwestii nowych nakładek asfaltowych na terenie gminy Halinów, sprawa
zostanie jeszcze dokładnie przeanalizowana. Mówca zauważył, że współpraca Powiatu
Mińskiego z Gminą Halinów jest bardzo dobra. Wiele inwestycji jest realizowanych wspólnie.
Dzięki wspólnym działaniu udało się wykonać np. chodnik w Cisiu. Obecnie modernizowana
jest ulica 3 Maja w Halinowie. Pan Wieczorek poinformował o planach: złożenia przez Powiat
wniosku o dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu
na ulicy 3 Maja w Halinowie, a także modernizacji kolejnej części ulicy 3 Maja.
Sołtys Krzewiny Pani Anna Jackiewicz zapytała, kiedy może zostać ukończona modernizacja
całej ulicy 3 Maja w Halinowie?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Rady
Powiatu Mińskiego Pana Piotra Wieczorka odniósł się do przebudowy ulicy 3 Maja
w Halinowie. Mówca poinformował o rozmowach dotyczących przebudowy drogi
prowadzonych ze Starostą Powiatu Mińskiego oraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
(ZDP) w Mińsku Mazowieckim Panem Andrzejem Solonkiem. Remont drogi uzależniony jest
od budżetu Powiatu Mińskiego, który na chwilę obecną nie jest sporządzony. Burmistrz
Halinowa wyraził nadzieję, że II etap prac będzie obejmował odcinek drogi od ulicy Granicznej
(obok Krzewiny) w stronę Halinowa. Natomiast III etap zaplanowany do realizacji w 2019 roku
obejmowałby przebudowę mostu. Zadaniem priorytetowym jest, aby w budżecie Powiatu
Mińskiego na 2018 r. znalazły się środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji
mostu n ulicy 3 Maja w Halinowie.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w uzupełnieniu wypowiedzi radnych powiatowych
dotyczących zimowego utrzymania dróg, podał numery telefonów komórkowych do osób
prowadzących nadzór nad prawidłowym realizowaniem umowy oraz przypomniał, że firma,
która będzie się zajmowała odśnieżaniem ulic to miejscowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych
(SKR) z Halinowa. Następnie mówca poinformował o spotkaniu w dniu 19 października br.
ze Starostą Powiatu Mińskiego Panem Antonim Janem Tarczyńskim, które dotyczyło spraw
związanych z budżetem Powiatu na 2018 rok. Sekretarz Halinowa podczas spotkania wspomniał
o potrzebie: dalszej modernizacji ulicy 3 Maja w Halinowie, budowy chodnika od ulicy
Mostowej w Cisiu do Desna, budowy wyniesionych skrzyżowań ulic: Spacerowej
i Kochanowskiego w Długiej Kościelnej oraz Warszawskiej i prym. Wyszyńskiego w Długiej
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Szlacheckiej. Mówca zwrócił uwagę, iż wyniesione skrzyżowania dają poczucie bezpieczeństwa
i są stosowane w calu spowolnienia ruchu. Ponadto Pan Robert Grubek przekazał informację
o stanie dróg w zakresie wypadków, do których doszło w ostatnich latach na terenie powiatu.
Najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w 2010 roku – 65, najmniej zaś w 2016 – 28.
Według stanu na dzień 30 sierpnia 2017 r. na terenie powiatu mińskiego doszło do
16 wypadków, w tym 3 zdarzenia miały miejsce na terenie gminy Halinów. Następnie Sekretarz
Halinowa poinformował o podjętej przez Radę Powiatu Mińskiego uchwale, dotyczącej
obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego
z drogi. Dla przykładu mówca podał kilka wartości określonych w poniższej tabeli:
Koszt usunięcia pojazdu

Koszt każdej rozpoczętej doby
przechowywania pojazdu

Rower

113 zł

20 zł

Motocykl

223 zł

27 zł

Pojazd o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t

486 zł

40 zł

Pojazd o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej
3,5 t do 7,5 t

606 zł

52 zł

Pojazd

Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu dyskusji dotyczącej modernizacji
ulicy 3 Maja w Halinowie, poinformował o złożeniu przez Gminę Halinów wniosku na
dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Północnej w Halinowie. Ulica Północna
stanowi długi odcinek drogi, której remont wymaga dużych nakładów finansowych. Wniosek
o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę ulicy Północnej przeszedł już pierwszy
etap oceny formalnej. W związku z tym istnieje nadzieja, że uda się otrzymać przedmiotowe
dofinansowanie.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zapytał:
a) o właściwą klasyfikację dróg na terenie gminy Halinów, po których jeżdżą autobusy
szkolne,
b) czy nakładka asfaltowa na ulicy 3 Maja w Halinowie zostanie wykonana jeszcze
w bieżącym roku?
c) o odwodnienie ulicy Głównej w Cisiu, na której obecnie budowany jest chodnik.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w kwestii ulicy 3 Maja w Halinowie
powiedział, że na wskazanej drodze nie jest wykonywana nakładka asfaltowa, lecz wykonywany
jest jej generalny remont. Gdyby naprawa ulicy dotyczyła ułożenia nowej nakładki, to koszt
takiej inwestycji wynosiłby ok. 100 000,00 zł i sprawa byłaby już zakończona. Przedmiotowa
ulica jest budowana od nowa i kwota tej inwestycji wynosi ponad 1 000 000,00 zł. Ze względu
na panujące warunki pogodowe mówca nie był w stanie powiedzieć, czy zadanie zostanie
zrealizowane do końca bieżącego roku. Prawdopodobnie inwestycja zostanie wykonana w 2018
roku. Ponadto Zastępca Burmistrza Halinowa zwrócił uwagę, iż w przypadku modernizacji ulicy
Hipolitowskiej Gmina Halinów nie może samodzielnie decydować o terminach realizacji prac.
W odniesieniu do budowy chodnika w Cisiu mówca przyznał, że wraz z Zastępcą Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie Panem
Jakubem Szpetnarem zmienił projekt realizowanej inwestycji. Poprzedni projekt przewidywał
przejścia poprzeczne na jezdni do rowów, których w rzeczywistości nie ma lub nie funkcjonują.
Obecnie pod chodnikiem wykonywany jest drenaż, który miejscami będzie odprowadzał wodę.
Następnie w kwestii klasyfikacji dróg Pan Adam Sekmistrz powiedział, że ze względu m. in. na
autobusy szkolne Gmina Halinów wnioskowała do Powiatu Mińskiego o ujednolicenie kategorii
12

dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Halinów. Niestety Powiat Miński
podzielił drogi powiatowe na terenie gminy Halinów na 3 różne klasy. Mówca podkreślił, że nie
wyobraża sobie sytuacji, w której Gmina Halinów musiałaby kontaktować się z firmą zajmującą
się zimowym utrzymaniem dróg w celu przypomnienia o odśnieżeniu dróg powiatowych
stanowiących dojazd do szkół.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, o standard
odśnieżania skrzyżowania ulicy Warszawskiej i prym. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej
zwłaszcza w okresie, kiedy ruch w Okuniewie będzie jednokierunkowy?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie
dojdzie do sytuacji, w której zimowym utrzymaniem dróg zarówno w Powiecie Mińskim,
jak i w Gminie Halinów będzie zajmowała się jedna firma. Dla Powiatu priorytetem są drogi
powiatowe, dla Gminy – gminne. Gmina Halinów oczekuje, iż odśnieżanie ulic będzie
realizowane równocześnie na drogach gminnych i powiatowych. W przypadku wskazanego
skrzyżowania Zastępca Burmistrza Halinowa wyraził nadzieję, iż nie dojdzie do większych
problemów. Niekiedy pracownicy Urzędu Miejskiego w Halinowie dodatkowo sypali piach
na tym skrzyżowaniu. Ponadto mówca wspomniał, iż niebawem w Okuniewie zostanie
wznowiony ruch dwukierunkowy.
Radny Pan Jan Papis powiedział, że po opadach deszczu na drogach powiatowych (i nie tylko)
tworzą się zastoiska wodne. Przyczyną takich sytuacji są wyższe od krawędzi drogi pobocza.
Mówca zapytał, czy Starostwo Powiatowe posiada sprzęt, który wyrównuje pobocza z drogami?
Radny poprosił radnych Rady Powiatu Mińskiego o zasygnalizowanie w Powiecie
przedstawionego problemu. Następnie Pan Jan Papis odniósł się do drogi powiatowej
w Wielgolesie Duchnowskim, przy której ok. 50 lat temu został wybudowany most. W ostatnim
czasie radny otrzymał informację, że kwestia statusu prawnego drogi i mostu została
uregulowana. Z informacji podanych na trwającej sesji wynika, że problem nie został jednak
rozwiązany. Mówca poprosił o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poprosił, by nie
zmieniać obrad sesji Rady Miejskiej w Halinowie w obrady sesji Rady Powiatu Mińskiego.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że w listopadzie br. odbędzie się
spotkanie radnych Rady Miejskiej w Halinowie z Dyrektorem ZDP w Mińsku Mazowieckim
Panem Andrzejem Solonkiem w sprawie sytuacji drogowej na terenie gminy Halinów.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki oznajmił, że
na następnej sesji Rady Miejskiej w Halinowie zostanie udzielona odpowiedź dotycząca drogi
w Wielgolesie Duchnowskim.
W wyniku braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid
Wojda zamknął dyskusję. Następnie Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 1604.
Obrady wznowiono o godz. 1626.

9.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów – Druk
Nr 343

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów – Druk
Nr 344
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid Wojda powiedział,
że przedmiotowe projekty uchwał zostały omówione i zaopiniowane pozytywnie podczas
posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
w dniu 26 października 2017 r. Następnie mówca otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Piekuciński odniósł się do ustaleń dotyczących nadawania różnych nazw
ulic na terenie gminy Halinów, tak aby nazwy się nie powtarzały. Mówca zapytał, czy nazwa
ulicy Kościelna występuje już na terenie gminy?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że taka nazwa ulicy
występuje w miejscowości Okuniew. Z uwagi na specyficzny charakter ulicy oraz
uwzględniając wniosek radnego Rady Miejskiej w Halinowie Pana Jana Papisa i mieszkańców
Wielgolasu Brzezińskiego, mówca poprosił o nadanie nazwy ulicy w brzmieniu określonym
w projekcie uchwały.
Radny Pan Jan Papis zauważył, że rzeczywiście nazwa ulicy Kościelna występuje już na
terenie gminy jednak jest ona położona w miejscowości Okuniew, tam zaś jest inny kod
pocztowy niż dla Wielgolasu Brzezińskiego.
W wyniku braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid
Wojda zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
Brzeziński, gmina Halinów – Druk Nr 343
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 na sali radna Pani Edyta Woźniakowska.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
Duchnowski, gmina Halinów – Druk Nr 344
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 na sali radna Pani Edyta Woźniakowska.

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
VII Obwodu AK „Obroża” w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. VII Obwodu AK „Obroża” w Brzezinach wchodzącą w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach – Druk Nr 345
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Chobocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chobocie – Druk
Nr 346
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13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Cisiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cisiu wchodzącą w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – Druk Nr 347
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Halinowie wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie wchodzącą w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – Druk Nr 348
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Okuniewie wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Okuniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Jana Brzechwy w Okuniewie wchodzącą w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Okuniewie – Druk Nr 349
Projekty uchwał od punktu nr 11 do nr 15 omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury
i Sportu omówiła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedstawione projekty uchwał.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. VII Obwodu AK „Obroża” w Brzezinach wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. VII Obwodu AK „Obroża” w Brzezinach wchodzącą w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Brzezinach – Druk Nr 345
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 Marcin Pietrusiński, Pani Edyta Woźniakowska.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chobocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chobocie
– Druk Nr 346
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 11,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pan Bogdan Janczarek, Pan Jan Stankiewicz, Pan Marcin Pietrusiński,
Pani Edyta Woźniakowska.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Cisiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Cisiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cisiu wchodzącą w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Cisiu – Druk Nr 347
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 11,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pan Bogdan Janczarek, Pan Jan Stankiewicz, Pan Marcin Pietrusiński,
Pani Edyta Woźniakowska.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Halinowie – Druk Nr 348
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 2 osoby nie
brały udziału w głosowaniu (Pan Jan Stankiewicz, Pani Edyta Woźniakowska).
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecny na sali radny Pan Marcin Pietrusiński.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Okuniewie wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy
w Okuniewie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie – Druk Nr 349
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 Marcin Pietrusiński.

16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 350
Projekty uchwał od punktu nr 16 do nr 17 wraz z autopoprawkami omówił Kierownik Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych Pan Robert Żórawski.
W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały Sołtys Krzewiny Pani Anna
Jackiewicz zapytała o stawkę dotyczącą terenów objętych rewitalizacją.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że gminne obszary
rewitalizacji wyznaczone przez Gminę Halinów zostały określone na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym. Zobowiązanie podatkowe wynikające z podatku od gruntów
niezabudowanych objętych rewitalizacją istniałoby w przypadku wyznaczenia obszarów
rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid Wojda otworzył dyskusję.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski na wstępie poinformował, że przedmiotowy
projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Mówca zauważył,
że dyskusja nad projektem była burzliwa, a znalezienie kompromisu było dosyć trudne.
Burmistrz Halinowa wyjaśnił przyczyny zmian dokonanych w projekcie uchwały. Następnie
podał zaproponowane przez członków Komisji Budżetowej wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2018 rok. Jedna z propozycji dotyczyła wzrostu podatku o nie więcej niż
2% w stosunku do stawek podatku na 2017 rok. Drugi postulat dotyczył wzrostu podatku o 3 %
względem stawek podatku na bieżący rok. Trzeci zaś wniosek radnego Pana Andrzeja
Piekucińskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowej dotyczył maksymalnego wzrostu
stawek podatku od nieruchomości. Burmistrz Halinowa powiedział, że organy Gminy Halinów
powinny wspólnie podjąć kompromisową decyzję w sprawie wysokości stawek podatków.
Większość radnych Rady Miejskiej w Halinowie opowiada się za wzrostem stawki podatku
o 2% lub 3% w przypadku każdej stawki podatku od nieruchomości (od gruntów i budynków
zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych). Celem ustalenia kompromisowej stawki,
Burmistrz Halinowa zaproponował ogólną podwyżkę podatków o stopień inflacji, tj. o 2,3%.
Mówca poprosił o poparcie, a następnie odniósł się do propozycji maksymalnego zwiększenia
wysokości podatków. Burmistrz Halinowa oznajmił, iż nie może zarekomendować tak dużych
podatków, ponieważ zostałoby to źle odebrane przez mieszkańców Gminy. Ponadto mówca
wypowiedział się w kwestii uchwały dotyczącej stawek podatku od środków transportowych.
Pomiędzy radnymi Rady Miejskiej w Halinowie, a Burmistrzem Halinowa nie udało się
odnaleźć konsensusu. Mówca podkreślił, że w przypadku stawek podatków od środków
transportowych należy ustalić kierunek działania.
Sołtys Kazimierowa Pan Sławomir Kostka poprosił o wyjaśnienie kwestii stawki podatku
od budowli oraz maksymalnego wzrostu podatków.
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Pan Robert Żórawski odpowiedział,
że budowle są to wszystkie obiekty, które nie są zakwalifikowane jako budynek, np. wiaty
śmietnikowe, teren utwardzony kostką. Wartość stawki (2%) wynika z ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
Podczas obrad sesji wywiązała się dyskusja na temat zobowiązań podatkowych wynikających
z podatku od budowli.
Radny Pan Andrzej Piekuciński poinformował, że z uwagi na odmienne zdania członków
Komisji Budżetowej przedstawiony na sesji projekt uchwały zawiera inne propozycje stawek
podatku od nieruchomości niż projekt omówiony przez Komisję Budżetową. Mówca przyznał,
że zaproponował stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 95% stawki maksymalnej
określonej przez Ministra Finansów. Zdaniem radnego obecny system podatkowy promuje
przedsiębiorców, a osoby fizyczne traktuje inaczej. Mówca zacytował fragment opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odnoszący się do obniżenia stawek
podatkowych, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia dochodów budżetu Gminy
o ok. 2 000 000,00 zł. Pan Andrzej Piekuciński uzasadnił swoją prośbę dotyczącą zdjęcia
z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały. Według radnego wysokości stawek
podatkowych powinny być ustalane na etapie prac nad projektem budżetu na kolejny rok
budżetowy. Mówca przedstawił analizę danych liczbowych sporządzoną zgodnie
z proponowanymi maksymalnymi stawkami podatków oraz stawkami zaproponowanymi przez
Burmistrza Halinowa.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odniósł się do danych liczbowych, które
analizowała Komisja Budżetowa. Zwiększenie stawek podatku od nieruchomości będzie dla
mieszkańców Gminy znaczną podwyżką. Mówca powiedział, że rozumie podejście
przedmówcy, jednak nie wyraża zgody na tak wysokie podatki. Jeżeli większość radnych
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przychyli się do propozycji radnego Pana Andrzeja Piekucińskiego to mówca przyjmie taki
kierunek działań do widomości.
Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że jeżeli w uzasadnieniu będzie napisane,
że uchwała nie wywołuje skutków prawnych, to będzie to nieprawda. Jeżeli zostanie podjęta
uchwała zawierająca propozycje stawek Burmistrza Halinowa lub innych niż maksymalne,
to mówca poprosił o literalne uwzględnienie, jaki jest skutek finansowy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński powiedział, że nie
jest to pierwsza uchwała dotycząca stawek podatków od nieruchomości. Skutki finansowe
są szacunkowe i będą uwzględnione w projekcie budżetu Gminy Halinów na 2018 rok.
Radny Pan Jan Papis w swojej wypowiedzi stwierdził, że to bardzo dobrze, kiedy promowani
są przedsiębiorcy. W każdej Gminie takie osoby są „motorami dalszego rozwoju”. Zdaniem
mówcy każdy jest ważny – zarówno przykładowy Jan Kowalski, jak i przedsiębiorcy, którzy
swoje usługi oferują pozostałym obywatelom. Na zakończenie radny powiedział, że w pełni
popiera stanowisko Burmistrza Halinowa oraz poprosił o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Sołtys Kazimierowa Pan Sławomir Kostka zapytał, jaki jest procent nieściągalności podatków
oraz jakie są kwoty nieuregulowanych zobowiązań podatkowych?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski powiedział, że Skarbnik Halinowa Pani Aneta
Leleń przygotuje odpowiedź, która zostanie udzielona w tym lub w kolejnym punkcie
dotyczącym odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Ponadto mówca powiedział,
że ściągalność podatków poprawiła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Niekiedy mieszkańcy
Gminy z różnych względów nie są w stanie w danym momencie zapłacić należności. Czasami
Burmistrz Halinowa udziela ulg podatkowych, rozkłada zobowiązania podatkowe na raty
i częściowo umarza zaległości. Ponadto mówca zauważył, że zdarzają się też sytuacje,
w których podatnicy nie są w stanie zapłacić podatków, ale nie występują do Burmistrza
Halinowa o ulgi, czy umorzenia. W takich przypadkach wystawiane są upomnienia, a następnie
tytuły egzekucyjne.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował, że nie ma możliwości,
aby podatnik przez wiele lat nie płacił podatków. Na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze
i komornik w miarę możliwości ściąga należny podatek. Czasami zdarza się, że komornik nie
jest w stanie wyegzekwować zobowiązań podatkowych. W przypadku zaś niektórych
przedsiębiorców dochodzi do sytuacji, w której nieruchomości wystawiane są na licytacje.
Radny Pan Andrzej Piekuciński stwierdził, że budżet Gminy finansuje się jedynie
z podatków. Zdaniem mówcy, jeżeli podatki nie zostaną podniesione, to w budżecie Gminy
powstanie deficyt.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid Wojda podsumowując
dyskusję na temat stawek podatków powiedział, że takie rozmowy są bardzo potrzebne. Każdy
ma prawo wypracować swoje własne zdanie na dany temat. Dzięki takim dyskusjom radni uczą
się tolerancji i zrozumienia. Następnie w wyniku braku pytań Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 350
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.
Nieobecny na sali radny Pan Adam Rudnicki.
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17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia
zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 351
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid Wojda otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zapytał, jakie są skutki finansowe wprowadzenia określonych
w projekcie uchwały zwolnień? Ponadto mówca poprosił o wyjaśnienie zapisu § 1 ust. 1 pkt 4
odnoszącego się do zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w odniesieniu do obowiązującej w 2017 roku
uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości powiedział, że w skali roku różnica
wynikająca z dodania w § 1 ust. 1 punktu 4 wynosi ok. 5 000,00 zł.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zauważył, że cała wartość zwolnień oscyluje w kwocie
ok. 1 000 000,00 zł.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski powiedział, że przedmiotowa uchwała, która
dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości jest podejmowana przez Radę każdego roku
i kwota 1 000 000,00 zł wyrażająca ogólną wartość zwolnień różni się od poprzednich lat
jedynie kwotą ok. 5 000,00 zł. Ponadto Burmistrz Halinowa wyjaśnił, że kwota 1 000 000,00 zł
wynika głównie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości Zakładu Komunalnego
w Halinowie. Opodatkowanie Zakładu Komunalnego (ZK) spowoduje dla mieszkańców Gminy
znaczny wzrost opłat za wodę. Oprócz ZK z podatku zwolnione są także Ochotnicze Straże
Pożarne. Następnie Burmistrz Halinowa powiedział, że tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
zostały uwzględnione w przedmiotowym projekcie uchwały, ponieważ są ogólnodostępnym
miejscem publicznym, z którego korzystają mieszkańcy Gminy. Mówca wyjaśnił, że głównym
obszarem, który dzięki omawianej uchwale zostałby zwolniony z podatku jest teren parku
w Okuniewie. Radni Rady Miejskiej w Halinowie z okręgu Okuniewa również wnioskowali
o zwolnienie wspomnianego terenu z opłat. Burmistrz Halinowa powiedział, że nie widzi
prawnych przeciwwskazań do podjęcia uchwały w zaproponowanej formie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w uzupełnieniu wypowiedzi
przedmówcy powiedział, że głównymi użytkownikami terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
są mieszkańcy Gminy Halinów. Przez teren parku w Okuniewie przechodzi główna ścieżka
prowadząca do szkoły w Okuniewie. Gmina Halinów wielokrotnie rozważała możliwości
przejęcia danego terenu na własność. Przejście przez park jest dla dzieci najlepszą drogą do
szkoły. Gmina dba o teren, zajmuje się infrastrukturą oświetleniową, odśnieża chodnik.
Właściciel nie korzysta ze swojej posesji. Ponadto teren parku jest podzielony na dwie części
– jedna od ruin pałacu w stronę szkoły należy do osoby prywatnej, druga zaś nie ma
uregulowanego stanu prawnego. Gmina Halinów stara się o przejęcie we władanie drugiej
części parku.
Radny Pan Andrzej Piekuciński wspominając o kwotach chciał przedstawić, jakich kwot
dotyczy przedmiotowy projekt uchwały. W przypadku przejścia do szkoły radny przypomniał,
że teren ten zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się
w obszarze chronionym.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że dla terenu parku nie
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwała w sprawie planu
została uchylona wyrokiem sądu. W kwestii warunków ochrony konserwatorskiej mówca
powiedział, że zostały one określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
W wyniku braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid
Wojda zamknął dyskusję.
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Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie określenia zwolnień
z podatku od nieruchomości na 2018 rok – Druk Nr 351
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 11,
przeciw – 1,
wstrzymujących się – 1.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Adam Rudnicki.

18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wprowadzenia
na terenie gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości jej
opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa – Druk Nr 353
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Lokalnych Pan Robert Żórawski.
Radny Pan Andrzej Piekuciński poinformował, że Komisja Budżetowa omówiła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w formie przedstawionej przez Kierownika RPOL.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie wprowadzenia na terenie
gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości jej opłaty oraz zarządzenia jej poboru
w drodze inkasa – Druk Nr 353
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: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Adam Rudnicki.

19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028
– Druk Nr 354
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok – Druk Nr 355
Projekty uchwał od punktu nr 19 do nr 20 omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2017-2028 – Druk Nr 354
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: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Adam Rudnicki.
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017
rok – Druk Nr 355
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Adam Rudnicki, Pan Mirosław
Szmurło.

21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę
Nr XXXIV.306.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę
Halinów w 2017 roku – Druk Nr 356
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV.306.2017 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
przez Gminę Halinów w 2017 roku – Druk Nr 356
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Adam Rudnicki, Pan Mirosław
Szmurło.

22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany
„Wieloletniego
Planu
Rozwoju
i
Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy
Halinów w latach 2013-2020” – Druk Nr 357
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy
Halinów w latach 2013-2020” – Druk Nr 357
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: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Adam Rudnicki.
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23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przekazania
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
– Druk Nr 358
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Warszawie skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st.
Warszawie Sp. z o.o. – Druk Nr 358
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: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Adam Rudnicki.

24. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej zaległości
podatkowych powiedziała, że zgodnie ze stanem na dzień 30 września br. są one na poziomie
1 100 000,00 zł i stanowią ok. 13% planowanych dochodów budżetu Gminy Halinów.
Na wysokość zobowiązań podatników mają wpływ także skumulowane zaległości podatkowe,
które pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, do tej pory nie zostały
uregulowane.
Radny Pan Jan Papis zapytał, czy wysokość zobowiązań podatkowych wynika również
z modernizacji gruntów przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim?
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń odpowiedziała, że tak.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w odniesieniu do spotkania z Dyrektorami Szkół
z terenu gminy Halinów w sprawie udziału w projekcie „Aktywna tablica” poinformował,
że szkoły posiadają wystarczającą ilość tablic interaktywnych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid Wojda podziękował za
możliwość poprowadzenia obrad sesji oraz przeprosił za wszelkie niedoskonałości.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki w swojej wypowiedzi
odniósł się do organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Halinowie „Powiatowego
Przeglądu Piosenki Znanej i Nieznanej”. Mówca zwrócił uwagę, że konkurs ten jest znany
na terenie całego Powiatu Mińskiego. Poziom występów jest bardzo wysoki.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego podziękował za zorganizowanie konkursu
w Gminie Halinów.
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25. Zamknięcie sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan
Dawid Wojda w dniu 30 października 2017 roku o godz. 1830 zamknął obrady XXXVII sesji
Rady Miejskiej w Halinowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Marcin Pietrusiński

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Dawid Wojda

Protokół sporządziła:
/-/ Klaudia Szulim

Wykaz załącznikówi do protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
30 października 2017 roku:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
30 października 2017 roku.
2. Załącznik nr 2 – zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
30 października 2017 roku.
1 Wykaz

załączników dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Halinowie.
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