Protokół Nr XXXII.2021
z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 29 czerwca 2021 roku

1.

Otwarcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował, że obrady sesji
Rady Miejskiej w Halinowie są rejestrowane i transmitowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz
i dźwięk. Osoby uczestniczące w sesji wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych
osobowych, zgodnie z zapisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński o godzinie 1507 otworzył
obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie, która miała miejsce w budynku gminnym w Michałowie
oraz powitał zebranych.
Zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad i materiałami zostały radnym przekazane elektronicznie
za pośrednictwem skrzynki e-mailowej oraz systemu eSesja.

2.

Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poprosił radnych Rady
Miejskiej w Halinowie o potwierdzenie obecności w systemie eSesja. 1 Następnie stwierdził quorum Rady
w liczbie 11 radnych (nieobecni radni: Pan Bogdan Janczarek oraz Pani Edyta Woźniakowska) i uznał
prawomocność obrad. Radna Pani Anna Ludwiniak oraz Pani Krystyna Sęk, były obecne na sali obrad,
jednak z przyczyn technicznych nie potwierdziły swojej obecności w systemie eSesja.

3.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przedstawił porządek obrad 2
i otworzył dyskusję.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek zwrócił się z prośbą o dodanie do porządku obrad sesji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie:
 wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Halinów działki numer 45/2
położonej w Wielgolesie Brzezińskim – Druk Nr 340, jako punkt nr 22;
 zmiany Uchwały Nr XXVI.258.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Halinów – Druk Nr 341, jako punkt nr 23;
 przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania
na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023” – Druk Nr 342, jako punkt
nr 24.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował,
że zaproponowane do wprowadzenia do porządku obrad przez Sekretarza Halinowa Pana Roberta Grubka
projekty uchwał, zostały omówione podczas wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej
w Halinowie w dniu 28 czerwca br. Następnie w wyniku braku pytań, mówca zamknął dyskusję oraz
poprosił o przystąpienie do głosowania.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 11,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
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Załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 29 czerwca 2021 roku.
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Porządek obrad został przyjęty.
Nieobecni radni: Pan Bogdan Janczarek oraz Pani Edyta Woźniakowska.
Z uwagi na problemu techniczne, w głosowaniu nie brały udziały: radna Pani Anna Ludwiniak oraz Pani
Krystyna Sęk.
Porządek obrad XXXII sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku:
1.
2.
3.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.
Przyjęcie porządku obrad.

4.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.

5.
6.
7.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
Sprawozdanie radnych z działalności Rady Powiatu Mińskiego.
Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – sprawozdanie z działalności w 2020 roku.

8.
9.

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Halinów.
Debata nad raportem o stanie Gminy Halinów.

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa wotum
zaufania – Druk Nr 328
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok – Druk
Nr 329
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – Druk Nr 330
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Halinów na lata 2021-2033 – Druk Nr 331
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów
na 2021 rok – Druk Nr 332
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Grabina, gmina Halinów – Druk Nr 333
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Desno, gmina
Halinów – Druk Nr 334
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Michałów,
gmina Halinów – Druk Nr 335
18. 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 2020-20233” – Druk Nr 336
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchylenia uchwały nr XXX.292.2021 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2021 roku – Druk
Nr 337
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa
w Gminie Halinów na rok szkolny 2021/2022 – Druk Nr 338
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – Druk Nr 339
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego
nabycia na rzecz Gminy Halinów działki numer 45/2 położonej w Wielgolesie Brzezińskim – Druk
Nr 340
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23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.258.2020 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji
Halinów – Druk Nr 341
24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji
na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy
Halinów 2021-2023” – Druk Nr 342
25. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przed przystąpieniem
do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, serdecznie przywitał Pana Kacpra Sakowicza Szefa
Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego
Pana Piotra Glińskiego.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski na wstępie powiedział, że podczas dzisiejszej, pierwszej
od kilkunastu miesięcy, normalnej sesji Rady Miejskiej w Halinowie, chciałby złożyć szczególne
podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Gminy Halinów, Pani Jadwidze Dudek – Dyrektorowi
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów.
Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury, Sportu i Dziedzictwa
Narodowego Pana Piotra Glińskiego Pan Kacper Sakowicz z okazji jubileuszu 50-lecia pracy
na stanowisku Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Halinów, wręczył Pani Jadwidze Dudek odznakę
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w uznaniu dla jej działalności na rzecz kultury polskiej
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania czytelnictwa w Gminie Halinów.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odczytał list gratulacyjny skierowany do Pani Jadwigi
Dudek obchodzącej jubileusz 50-lecia funkcjonowania na stanowisku kierownika i dyrektora Biblioteki
Publicznej Gminy Halinów.
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Halinów Pani Jadwiga Dudek serdecznie podziękowała
za ogromne wyróżnienie i otrzymany medal.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski podziękował Premierowi RP Panu Piotrowi Glińskiemu
za odznaczenie Pani Jadwigi Dudek oraz podkreślił jej ogromne zasługi na rzecz Gminy Halinów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński korzystając z obecności
przedstawiciela Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu samorządu gminnego
podziękował za dotychczasową pomoc przy realizacji gminnych projektów oraz wyraził nadzieję,
iż ta współpraca w kolejnych latach będzie się układała tak, jak dotychczas.
Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury, Sportu i Dziedzictwa
Narodowego Pana Piotra Glińskiego Pan Kacper Sakowicz zadeklarował, że podziękowania na pewno
zostaną przekazane Premierowi RP Panu Piotrowi Glińskiemu. Ponadto mówca pogratulował
mieszkańcom Gminy Halinów aktywności samorządu, przedsięwzięć, które są realizowane, zarówno
w obszarze kultury, jak i sportu. Pan Kacper Sakowicz powiedział, iż ma nadzieję, że jeszcze nie raz
Ministerstwo będzie mogło wesprzeć Gminę Halinów w realizacji ambitnych projektów.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski podziękował Panu Kacprowi Sakowiczowi za wizytę
podczas sesji Rady Miejskiej w Halinowie. Następnie mówca podziękował za wkład pracy na rzecz
rozwoju edukacji oświaty w Gminie Halinów, a także szkoły w Brzezinach, Panu Erykowi Łukasikowi
oraz Pani Wioletcie Śledziewskiej, którzy pełnili funkcję Dyrektora oraz Wicedyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Brzezinach.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach Pan Eryk Łukasik serdecznie podziękował
włodarzom Gminy Halinów za dotychczasową, dwuletnią współpracę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński sprawdził obecność sołtysów
sołectw z terenu gminy Halinów.
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4.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa

Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz poinformował o:
 ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Halinów, przetarg dotyczy działki położonej w Okuniewie (cena wywoławcza 173 000,00 zł)
oraz w Wielgolesie Brzezińskim (cena wywoławcza 2 099 000,00 zł), przetarg odbędzie się w dniu
14 września 2021 r. o godz. 1000, do dnia 10 września 2021 r. osoby zainteresowane muszą dokonać
wpłaty wadium;
 podpisaniu umowy na modernizację dróg na terenie gminy Halinów poprzez wykonanie nakładek
asfaltowych, zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska
Mazowieckiego, koszt zadania wynosi ponad 1 000 000,00 zł; obecnie zrealizowano pierwszą
warstwę nakładki na ulicy: Cisowej, Królowej Jadwigi w Wielgolesie Brzezińskim, Nadrzecznej
w Budziskach, Kawki i Lisiej w Zagórzu, Ananasowej w Kazimierowie; dwie warstwy położono
na ul. Imbirowej w Grabinie; do wykonania nakładek pozostało: ul. Królewska w Józefinie, ulica
na osiedlu przy drodze krajowej w Starym Koniku, ul. Zacisze i Kozacka w Okuniewie, ul. Polanki
w Hipolitowie, ulica odchodząca od drogi powiatowej w Mrowiskach, część ul. Zapaśników
w Nowym Koniku, ul. Sosnowa i Projektowana w Okuniewie;
 ogłoszeniu przetargu, wyborze oferty i podpisaniu umowy na przebudowę ul. Spokojnej w Długiej
Kościelnej (na odcinku od kapliczki do cmentarza), zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego (PBDiM), na to zadanie Gmina Halinów przeznaczyła
kwotę 752 153,00 zł;
 podpisaniu umowy na wymianę pieców na piece gazowe, zadanie zrealizuje firma Rzońca,
która złożyła najtańszą ofertę na kwotę ponad 777 000,00 zł; w przetargu wpłynęło 6 ofert;
w ramach umowy zostanie wymienionych 48 pieców gazowych, 2 kotły na pellet oraz wykonane
zostaną 4 instalacje kolektorów słonecznych;
 otwarciu przetargu na budowę kanalizacji w ul. Starej Baśni, Przygranicznej, Kubusia Puchatka,
części ul. Granicznej (od strony ul. Powstania Styczniowego do granicy z Cisiem); na realizację tego
zadania udało się pozyskać środki finansowe w ramach programu Poprawa Gospodarki Ściekowej
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; w przetargu wpłynęły
4 oferty, najtańsza na kwotę ok. 2 200 000,00 zł; jest to kwota, która mieści się w budżecie Gminy
Halinów na wykonanie tego zadania; Gmina Halinów będzie procedowała do podpisania z firmą
umowy, a także będzie się starała o kolejne inwestycje na terenie gminy;
 trwającej przebudowie oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, obecnie cały czas trwa
uruchamianie nowych reaktorów oraz remont starych; zadanie realizuje firma T4B na kwotę ponad
22 000 000,00 zł; termin realizacji został wydłużony do 31 lipca br.;
 rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy
Halinów w przejezdności, zadanie będzie realizowała firma MAR-KOP z Cisia; koszt realizacji
zadania opiewa na kwotę ok. 522 000,00 zł;
 otwarciu ofert w przetargu na budowę oświetlenia na terenie gminy Halinów, w przetargu wpłynęło
13 ofert, budowa oświetlenia dotyczy ulic: Ateny i Afrodyty oraz Łąkowej w Okuniewie; łączny
koszt zadania wynosi ponad 120 000,00 zł;
 wysłaniu zapytań ofertowych na realizację placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Długiej
Kościelnej (przy kościele), umowa na wykonanie urządzeń zabawowych na skwerze zostanie
podpisana
z firmą BUGLO Play Sp. z o.o. z Koszalina na kwotę 145 000,00 zł;
 wysłaniu zapytań ofertowych na opracowanie projektu budowlanego na realizację budynków
socjalnych na terenie Długiej Kościelnej, na działce gminnej; wpłynęły 4 oferty, najtańsza firmy
Hepamos na kwotę 145 140,00 zł; Gmina jest na etapie wyboru oferty.
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Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski złożył sprawozdanie z działalności w okresie od 24 marca
do 28 czerwca 2021 roku. W wyżej wymienionym okresie podpisano 95 umów oraz 39 zarządzeń.
Najważniejsze wydarzenia oraz spotkania:
 03.04.2021 r. – Akcja „Koszyczek Wielkanocny” – przekazanie pakietów świątecznych dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Halinów;
 15.04.2021 r. – Spotkanie w Senacie z Panią Marią Koc Senatorem RP, wspólnie z delegacją
samorządową; spotkanie zainicjowało powstanie projektu stworzenia dofinansowania dla
modernizacji dróg lokalnych;
 15.04.2021 r. – Przekazanie medali okolicznościowych z okazji złotych godów parom z Gminy
Halinów, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego;
 20.04.2021 r. – Gmina Halinów uzyskała zgodę na rozszerzenie zakresu projektu „Poprawa
gospodarki ściekowej w Gminie Halinów; jednostka samorządowa otrzymała półtora miliona
złotych na budowę sieci kanalizacyjnej w Halinowie (łączna długość sieci to ok. 2 km);
 21.04.2021 r. – Spotkanie z Panem Antonim Janem Tarczyńskim Starostą Powiatu Mińskiego
dotyczące inwestycji, którą Powiat ma realizować w ramach środków z Funduszu Inicjatyw
Lokalnych, tj. przebudowy ul. Okuniewskiej w Halinowie, Kochanowskiego w Długiej Kościelnej
i Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej;
 21.04.2021 r. – Gmina Halinów uzyskała promesę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie
ponad 2 200 000,00 zł na kompleksową przebudowę części ulicy Bema w Halinowie;
 23.04.2021 r. – Spotkanie z Panem Mariuszem Chrzanowskim Prezydentem Łomży dotyczące m. in.
współpracy w zakresie Erasmusa;
 30.04.2021 r. – Gmina Halinów otrzymała informację o pozyskaniu kolejnych środków
zewnętrznych na dokończenie modernizacji Domu Kultury w Halinowie; dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego wynosi niecałe pół miliona złotych;
 05.05.2021 r. – Spotkanie na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczące
nowych rozwiązań kwestii bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych; przedstawiony został
ciekawy projekt trójwymiarowego malowania przejść;
 06.05.2021 r. – Podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim na realizację programu „Opieka
wytchnieniowa” ze środków Funduszu Solidarnościowego; środki dla podopiecznych będzie
przekazywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie; dofinansowanie wynosi ponad
70 000,00 zł;
 10.05.2021 r. – Spotkanie z Panem Łukaszem Konarskim Prezydentem Zawiercia w sprawie
funduszy dla samorządów oraz wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami;
 28.05.2021 r. – Konferencja w Senacie zorganizowana przez Panią Marię Koc Senatora RP
dotycząca wpływu uszczelniania systemu finansów publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce;
 04.06.2021 r. – Uroczystość odsłonięcia pomnika Premiera RP Jana Olszewskiego w Okuniewie;
Burmistrz Halinowa podziękował wszystkim samorządowcom, którzy byli obecni podczas
uroczystości, a także pracownikom Urzędu Miejskiego w Halinowie za sprawne zagospodarowanie
terenu wokół pomnika oraz dopilnowanie, by montaż pomnika zrealizowany był na czas. Mówca
podziękował również inicjatorom pomysłu budowy pomnika, wszystkim mieszkańcom Okuniewa oraz
rodzinie Pana Jana Olszewskiego, która w Okuniewie mieszka do dnia dzisiejszego.
 14.06.2021 r. – Gminę Halinów odwiedził Pan Mateusz Morawiecki Premier RP, który złożył
kwiaty pod pomnikiem Pana Jana Olszewskiego Premiera RP;
 16.06.2021 r. – Spotkanie z delegacją Polskich Kolei Państwowych (PKP) w sprawie budowy
dwóch dodatkowych torów do Mińska Mazowieckiego (od Warszawy przez teren gminy Halinów),
a także omówienia koncepcji przejazdów bezkolizyjnych w Gminie Halinów i utworzenia
przystanku kolejowego w Józefinie;
 24-25.06.2021 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Halinów;
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 25.06.2021 r. – Piknik Klubu Sportowego Halinów zorganizowany na boisku w Długiej Kościelnej
(klub awansował do ligi okręgowej – jest to najwyższy szczebel, na którym znalazła się drużyna
piłkarska w Gminie Halinów).
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował o:
 trwającym Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 oraz utworzonym w celu
realizacji spisu – Gminnym Biurze Spisowym; mówca wymienił członków Biura, wspomniał
o 2 stanowiskach do spisu zorganizowanych w Urzędzie Miejskim w Halinowie, a także wskazał
na termin spisu – od 1 kwietnia do 30 września br. (6 miesięcy); członkowie Biura pomagają
mieszkańcom spisywać się w Urzędzie; ponadto mówca zachęcił do realizacji spisu przez Internet;
 kontroli Wojewody Mazowieckiego dotyczącej realizowania zadań przez Radę Miejską
w Halinowie w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg; kontrola rozpoczęła się 23 czerwca
i potrwa do 2 lipca;
 naborach na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Halinowie; na stanowisko:
podinspektora ds. ochrony środowiska została wybrana Pani Beata Pokrzywnicka, podinspektora
ds. koordynowania i rozliczania projektów z Funduszy Europejskich – Pani Justyna Gańko; ponadto
trzykrotnie ogłaszany był nabór na stanowisko ds. obsługi Biura Rady, obecnie rozpatrywany
jest trzeci nabór;
 przygotowaniach do drobnych remontów w Urzędzie, w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu
oraz dla zapewnienia pracownikom i mieszkańcom dobrych warunków pracy i obsługi;
 dotychczasowej organizacji pracy Urzędu i obsługi mieszkańców, z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu swojej poprzedniej wypowiedzi zwrócił się
z prośbą do Rady Miejskiej w Halinowie o podjęcie podczas kolejnej sesji Rady, stanowiska dotyczącego
planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawy, prowadzącej do nowego Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Ponadto mówca wspomniał o planach przedstawienia Radzie projektu utworzenia
Centrum Usług Wspólnych (CUW), obejmującego wspólną księgowość szkół podległych Gminie
Halinów. Być może CUW obejmowałby także wspólną administrację tych jednostek.
Radny Pan Dawid Wojda w odniesieniu do planów budowy sieci kanalizacyjnej w Halinowie, o których
w swojej wypowiedzi wspomniał Zastępca Burmistrza Halinowa, zapytał, czy kwotę ok. 700 000,00 zł,
wynikającą z różnicy wartości realizacji zadania, a sumy dofinansowania, Gmina Halinów będzie musiała
dołożyć z własnych środków?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że obecnie w przetargu
na realizację zadania wpłynęły 4 oferty – najtańsza na kwotę 2 272 000,00 zł. Przetarg nie został jeszcze
rozstrzygnięty. Dofinansowanie opiewa w kwocie półtora miliona złotych. Pieniądze na to zadanie zostały
zabezpieczone w budżecie Gminy już na poprzednich sesjach w ramach oszczędności wynikających
z realizacji programu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.
Radny Pan Dawid Wojda w nawiązaniu do informacji o otwarciu przetargu na modernizację ciągu drogi
powiatowej Halinów-Długa Kościelna-Długa Szlachecka, zapytał o kwoty ofert złożonych w przetargu,
a także czy Gmina Halinów będzie partycypowała w realizacji przez Powiat Miński tego zadania?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski powiedział, że zadanie zostanie wykonane możliwie jak
najszybciej. Powiat nie zamierza partycypować w kosztach tej inwestycji, ewentualna pomoc może
opiewać w kwocie 500 000,00 zł i wynikać z przesunięcia środków przeznaczonych dla Gminy Halinów
na inne zadania inwestycyjne. Gmina Halinów otrzymała od Powiatu Mińskiego pismo informujące
o najkorzystniejszej ofercie wykonania tego zadania przez firmę STRABAG w kwocie
ok. 11 000 000,00 zł. W tym momencie Gmina Halinów nie dysponuje wolnymi środkami w wysokości
3 mln złotych. Mówca powiedział, że zaproponował włodarzom Powiatu Mińskiego oraz Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych ewentualne powtórzenie przetargu. Burmistrz Halinowa wyraził nadzieję,
iż dofinansowanie Powiatu Mińskiego będzie większe. Ponadto Gmina Halinów na pewno będzie szukała
środków ze swojego budżetu, by tą inwestycję udało się zrealizować.
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Mieszkanka Gminy Halinów zapytała, kiedy Urząd Miejski w Halinowie zostanie otwarty
dla interesantów, tak, by można było złożyć dokument i otrzymać potwierdzenie jego złożenia?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że Urząd jest otwarty dla mieszkańców.
Występują pewne ograniczenia, ale wynikają one z przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
zarówno pracowników Urzędu, jak również interesantów. Ponadto, wizytę w Urzędzie można uprzednio
umówić telefonicznie lub e-mailowo, nie mniej, osoby które się nie umówiły, również są obsługiwane.
Mieszkanka Gminy Halinów zwróciła uwagę na nieaktualną podstawę prawną zarządzenia Burmistrza
Halinowa dotyczącego zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał, na kiedy jest planowane ogłoszenie przetargu na budowę
przedszkola w Hipolitowie?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że przetarg na budowę przedszkola
zostanie ogłoszony, po ogłoszeniu i wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki, na której ma powstać przedszkole. Ponadto z uwagi na ograniczone środki finansowe, Gmina
Halinów wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę
zakresu zadania polegającą na budowie przedszkola dla 200 dzieci z możliwością rozbudowy o 100
miejsc, a nie dla 300 dzieci, tak jak pierwotnie planowano. Podsumowując mówca poinformował,
że najprawdopodobniej przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
Radny Pan Marcin Sukiennik w odniesieniu do spotkania włodarzy Gminy Halinów z Polskimi
Kolejami Państwowymi (PKP) zapytał, czy zapadły jakieś konkretne rozstrzygnięcia?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski powiedział, że spotkanie miało charakter wstępnych
ustaleń. PKP opracowuje koncepcję – dokumentację projektową. Aktualnie są na etapie uzgodnień, zatem
podczas tego spotkania nie zapadły żadne wiążące decyzje. Dodatkowo mówca wspomniał, iż PKP dąży
do tego, by wszystkie przejazdy na linii Warszawa – Mińsk Mazowiecki, były bezkolizyjne.
Prawdopodobnie pozostaną przejścia dla pieszych i rowerzystów, natomiast przejazdy będą bezkolizyjne.
Radny Pan Bogdan Janczarek poprosił o informację na temat drugiej części ścieżki rowerowej łączącej
Halinów z Okuniewem.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że droga łącząca Halinów
z Okuniewem jest drogą powiatową i tą prośbę należy kierować do radnych Rady Powiatu Mińskiego.
Jednocześnie mówca dodał, że Gminie Halinów bardzo zależy, żeby ta ścieżka powstała – chociażby
w bieżącym roku. Gmina zadeklarowała Powiatowi Mińskiemu partycypację w kosztach budowy ścieżki.
Obecnie Gmina oczekuje na decyzję Powiatu.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski dodał, iż zaproponował Powiatowi Mińskiemu złożenie
wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o pozyskanie dofinansowania.

5.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady

Informacje na temat prac Komisji Rady w okresie od ostatniej sesji przedstawili kolejno Przewodniczący
poszczególnych Komisji:
Radny Pan Jan Papis Przewodniczący KOMISJI REWIZYJNEJ
 31.05.2021 r. – Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok
w zakresie wydatków;
 01.06.2021 r. – Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok
w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów; rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy
Halinów za 2020 rok; podjęcie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Halinowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok.
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Radna Pani Anna Ludwiniak Przewodnicząca KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH
W okresie od ostatniej sesji zwyczajnej Komisja obradowała wspólnie z pozostałymi Komisjami Rady
Miejskiej w Halinowie.
Radny Pan Adam Rudnicki Przewodniczący KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 14.06.2021 r. – Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował o wspólnych
posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Halinowie, które odbyły się w dniach 15 oraz
28 czerwca 2021 r. Podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca br. radni omówili raport o stanie Gminy
za 2020 rok. Natomiast w trakcie posiedzenia w dniu 28 czerwca br. radni zajęli się omówieniem
i zaopiniowaniem projektów uchwał na sesję.
Radny Pan Dawid Wojda Wiceprzewodniczący KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU I OCHRONY
ŚRODOWISKA
 31.05.2021 r. – Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok
w zakresie wydatków;
 01.06.2021 r. – Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok
w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów; rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy
Halinów za 2020 rok; podjęcie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Halinowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok.

6.

Sprawozdanie radnych z działalności Rady Powiatu Mińskiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki na wstępie zauważył, że bardzo
duży problem dla Powiatu Mińskiego stanowi znalezienie w budżecie 3 mln zł i wydatkowanie
na modernizację drogi powiatowej biegnącej z Halinowa do Okuniewa. Następnie mówca poinformował
o podpisaniu umowy na:
 realizację III etapu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2203W
Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie. Kosztorys inwestorski opiewał
na kwotę 581 356,00 zł, wartość realizacji zadania zgodnie z wybraną w przetargu ofertą wynosi
367 294,30 zł;
 przebudowę przepustu w ciągu drogi nr 2202W Stary Konik-Chobot, wartość zadania wynosi
88 849,05 zł.
Pan Ireneusz Piasecki potwierdzając poprzednie wypowiedzi, poinformował o otwarciu przetargu na
przebudowę drogi powiatowej Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2. Najtańsza oferta firmy STRABAG
Sp. z o.o. wynosi 11 031 113,02 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia przypada na dzień 31 października
2022 r. W dalszej części swojej wypowiedzi mówca poinformował o planach stworzenia dokumentacji
projektowej na budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy
drodze powiatowej Halinów-Okuniew do granicy z Powiatem Wołomińskim. Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Mińskiego dodał, iż dofinansowanie Gminy Halinów do budowy ścieżki rowerowej wynosi
200 000,00 zł.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy powiedział,
że termin realizacji prac, o którym wspomniał Pan Ireneusz Piasecki nie jest tożsamy z oddaniem drogi
do użytku, a z zafakturowaniem i rozliczeniem środków wydatkowanych na to zadanie, stanowiących
dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ok. 8 000 000,00 zł. Ponadto mówca poprosił wszystkich radnych
Rady Powiatu Mińskiego z terenu gminy Halinów o wsparcie w zakresie rozmów na temat realizacji
inwestycji.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że w pełni popiera stanowisko Gminy Halinów
w sprawie modernizacji drogi powiatowej Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2. Przebudowa tej drogi
jest konieczna. W odniesieniu do kwestii ścieżki rowerowej mówca powiedział, że temat jest otwarty.
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Nie mniej również wyraził swoje niezrozumienie wobec braku zaangażowania i chęci złożenia przez
Powiat Miński wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.
Radna Rady Powiatu Mińskiego Pani Katarzyna Goździewska w swojej wypowiedzi oznajmiła,
iż radni powiatowi z Gminy Halinów będą robili wszystko, by środki na realizację modernizacji drogi
powiatowej z Halinowa do Okuniewa się znalazły i inwestycja została wykonana.
Radny Pan Jan Papis odniósł się do dwóch dróg powiatowych znajdujących się w Wielgolesie
Brzezińskim, które w trakcie budowy autostrady bardzo ucierpiały. Mówca wspomniał, iż wprawdzie
drogi te zostały częściowo poprawione, jednak ich stan nie jest zadowalający. Radny poprosił,
by podczas ustalania strategii modernizacji dróg na kolejne lata, radni powiatowi wzięli pod uwagę
również te dwie drogi, ponieważ ruch na tych drogach jest naprawdę duży. Ponadto mówca wskazał na
problem wynikający z opadów deszczu oraz zbyt wysokich kantów dróg, które uniemożliwiają spływanie
nagromadzonej wody. Dla osób korzystających z dróg jest to sytuacja uciążliwa, a także powodująca
niszczenie się nawierzchni ulic. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki w nawiązaniu do wypowiedzi
przedmówcy poinformował o złożeniu przez radnych Rady Powiatu Mińskiego z terenu gminy Halinów
wniosku o kapitalny remont ul. Mazowieckiej w Wielgolesie Brzezińskim wraz z budową chodnika oraz
ścieżki rowerowej. Ponadto w zakresie ul. Kościelnej w Wielgolesie Brzezińskim mówca poinformował,
że radni również będą się starali o położenie nowej nakładki asfaltowej.
Sołtys Krzewiny Pan Anna Jackiewicz zwróciła uwagę na dziury w nowo wybudowanej ul. 3 Maja
w Halinowie i poprosiła o zainteresowanie się sprawą.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki podziękował za informację oraz
przyjął zgłoszenie do wiadomości.
Radny Pan Marcin Sukiennik w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni ulicy
Warszawskiej w Hipolitowie, która stanowi drogę dojazdową do autostrady. Mówca poprosił radnych
powiatowych o spojrzenie na tę kwestię przychylnym okiem.

7.

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o. o. – sprawozdanie z działalności w 2020 roku

Pani Alicja Boguszewska p. o. Prezesa Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o. przedstawiła
sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 roku.
Radny Pan Adam Rudnicki poprosił o informację, jaki jest procent poboru wody z gminnych stacji
uzdatniania wody oraz, czy z uwagi na upalne dni i zwiększoną ilość pobieranej wody nie ma zagrożenia
dla mieszkańców braku dostępu do wody?
Pani Alicja Boguszewska p. o. Prezesa Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o. odpowiedziała,
że oczywiście w miesiącach letnich widoczny jest wzrost poboru wody, jednak nie ma żadnego zagrożenia
związanego z ewentualnym brakiem wody. Obecnie na podstawie pozwoleń wodnoprawnych
wykorzystuje się maksymalnie 70% wody. Kilka lat temu problem braku wody w okresach letnich
występował w Okuniewie oraz Michałowie, jednak od 2 lat w wyniku połączenia sieci wodociągowych,
Michałów zasilany jest ze stacji w Mrowiskach, natomiast stacja w Okuniewie zasila jedynie
gospodarstwa domowe w Okuniewie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz wspomniał również o niezrealizowanym
połączeniu drugiej nitki wodociągowej z Mrowisk do Michałowa. Projekt jest na etapie uzyskiwania
pozwoleń. Ponadto mówca poinformował o otrzymanym pozwoleniu na rozbudowę stacji uzdatniania
wody w Okuniewie, która jest uzależniona od przebudowy transformatora znajdującego się na terenie
stacji przez PGE.
Radny Pan Jan Stankiewicz w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na występujące problemy z ciśnieniem
wody w Michałowie.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że kwestia spadku ciśnienia wody nie
musi być spowodowana problemem podania wody, lecz mogą występować zatory na sieci. Mówca dodał,
że takie sytuacje trzeba na bieżąco zgłaszać do konserwatora Zakładu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, ile było wykrytych
nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych bądź nałożonych opłat za takie działania?
Pani Alicja Boguszewska p. o. Prezesa Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o. odpowiedziała,
że na ten moment wie o 11 takich przyłączach. Niestety mówczyni stwierdziła, że nie wie, czy ta liczba
dotyczy samego 2020 roku, czy też 2020 i pierwszego półrocza bieżącego roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, w jaki sposób
naliczana jest opłata za takie korzystanie z sieci?
Pani Alicja Boguszewska p. o. Prezesa Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o. powiedziała,
że z takimi mieszkańcami są podpisywane umowy ugody i opłaty są naliczane od samego początku
oddania sieci do użytku na podstawie zużycia wody lub zapisów ustawy, o ile nie było zainstalowanego
wodomierza, a także naliczana jest kara w wysokości 2 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał o stan techniczny nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej – czy występują usterki, czy raczej wszystko jest w porządku?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że aktualnie największe usterki,
które były ujęte w sprawozdaniu, występują na kanalizacji podciśnieniowej w Hipolitowie.
Mówca wyjaśnił, że do wybudowanej sieci nie zostali jeszcze podłączeni wszyscy mieszkańcy.
Podłączenia będą mogły być zrealizowane po ukończeniu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Długiej
Kościelnej. Ponadto mówca powiedział, że obecnie za mało jest ścieków, by przepompownie mogły
prawidłowo funkcjonować.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, czy wprowadzenie
opłaty za odbiór śmieci w zależności od zużycia wody, miało wpływ na zwiększenie wniosków
o zakładanie podliczników na wodę przeznaczoną na podlewanie ogrodów, czy pojenie zwierząt?
Pani Alicja Boguszewska p. o. Prezesa Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o. odpowiedziała,
że tak. Zmiana systemu naliczania opłat za śmieci w odniesieniu do poboru wody zwiększyła ilość
wniosków w zakresie montażu podliczników.
Radny Pan Jan Papis zapytał, czy:
 modernizowana oczyszczalnia ścieków w Długiej Kościelnej będzie przystosowana do odbioru
ścieków z biologicznych oczyszczalni funkcjonujących na terenie gminy?
 zakres prac wykonywanych przez Spółkę realizowany jest jedynie przez pracowników Spółki,
czy też przez pracowników zewnętrznych? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że wprawdzie Zakład Komunalny
w Halinowie Sp. z o.o. uczestniczy w modernizacji oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, jednak
zadanie prowadzi jednostka realizująca projekt pod przewodnictwem Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Mówca poinformował, iż przyjmowanie przez oczyszczalnię ścieków z przydomowych oczyszczalni
jest możliwe, nie mniej jest uzależnione od jakości ścieków i ich stężenia.
Radna Pani Edyta Woźniakowska odnosząc się do przedstawionego sprawozdania za 2020 rok,
zapytała, czy pojawiły się dodatkowe koszty dla budżetu Spółki, wynikające z trwającej pandemii?
Pani Alicja Boguszewska p. o. Prezesa Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o. odpowiedziała,
że dodatkowe koszty spowodowane pandemią dotyczyły głównie środków ochrony osobistej. Były to
m. in. maseczki i środki do dezynfekcji. Wspomniała również, iż została zakupiona ozonatorka w celu
ozonowania pomieszczeń, dezynfekcji dróg i samochodów oraz w biurze Zakładu powstały dodatkowe
szklane drzwi, poprzez które mogą wchodzić tylko pracownicy.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski zwrócił się do sołtysów oraz radnych z prośbą
o przekonywanie mieszkańców Gminy do zapisywania się do elektronicznego systemu obsługi, który
zapewnia Zakład Komunalny Sp. z o.o.
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8.

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Halinów

Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek na wstępie przedstawił podstawę prawną sporządzenia raportu
o stanie Gminy Halinów za 2020 rok 3 oraz proces tworzenia sprawozdania. Mówca poinformował,
iż raport został szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady
Miejskiej w Halinowie w dniu 15 czerwca 2021 r. Następnie omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące
funkcjonowania Gminy Halinów i Urzędu Miejskiego w Halinowie, ujęte w opracowanym dokumencie.
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń uzupełniła wypowiedź przedmówcy o informacje finansowe
zawarte w sporządzonym raporcie o stanie Gminy.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w ramach uzupełnienia przedstawił informacje
związane m. in. ze zrealizowanymi inwestycjami, z systemem gospodarki odpadami, gospodarką ściekową
w Gminie Halinów, postępowaniami o zamówienia publiczne oraz planowaniem przestrzennym.
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń przedstawiła kolejne informacje finansowe zawarte
w raporcie dotyczące podatków i opłat lokalnych.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz uzupełnił wypowiedź przedmówczyni
przestawiając informacje finansowe dotyczące geodezji i planowania przestrzennego.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w ramach uzupełnienia przedstawił również informacje
o edukacji i polityce społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej, kultury i sportu, bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, a także transporcie publicznym. Ponadto mówca poinformował, iż raport został umieszczony
na stronie Gminy Halinów w dniu 17 czerwca 2021 roku, a także wspomniał o zasadach brania udziału
w debacie nad raportem.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował, iż raport został
omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez radnych Rady Miejskiej w Halinowie podczas wspólnego
posiedzenia wszystkich Komisji Rady w dniu 15 czerwca 2021 r.

9.

Debata nad raportem o stanie Gminy Halinów

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, czy ktoś z radnych
chciałby zabrać głos w debacie?
Radny Pan Przemysław Jeznach zadał pytanie, czy działka nr 247 w Długiej Kościelnej, w sprawie
której Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą jej nabycia, została nabyta przez Gminę?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w ramach wyjaśnienia powiedział, że Rada
Miejska w Halinowie podjętą uchwałą upoważniła Burmistrza Halinowa do ewentualnego nabycia działki
nr 247 w Długiej Kościelnej. Nie mniej jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, działka
dotychczas nie została przez Gminę zakupiona.
Radny Pan Jan Papis w imieniu swoim oraz pozostałych radnych Rady Miejskiej w Halinowie
podziękował Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi Ciszkowskiemu, Zastępcy Burmistrza Halinowa
Panu Adamowi Sekmistrzowi, Skarbnikowi Halinowa Pani Anecie Leleń oraz Sekretarzowi Halinowa
Panu Robertowi Grubkowi za pracę na rzecz Gminy, rzetelność i gospodarność, a także wszelki rozwój
Gminy Halinów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął debatę nad raportem
o stanie Gminy Halinów.

3

Załącznik nr 3 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 29 czerwca 2021 roku.
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10.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Halinowa wotum zaufania – Druk Nr 328

Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa wotum zaufania – Druk
Nr 328
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 15,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński o godz. 1745 ogłosił przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 1805.

11.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Halinów
za 2020 rok – Druk Nr 329

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok – Druk Nr 329
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

12.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Halinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – Druk Nr 330

Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski na wstępie podziękował za wcześniejsze głosowania,
które przy stuprocentowej frekwencji, były jednogłośne. Mówca wspomniał o problemach związanych
z wirusem Covid-19, z którymi w ubiegłym roku borykał się Urząd Miejski w Halinowie. Burmistrz
Halinowa w swojej wypowiedzi po krótce opowiedział o zrealizowanych w 2020 roku inwestycjach.
Mówca zwrócił również uwagę na dużą ilość dofinansowań zewnętrznych, dzięki którym zostało
wykonanych wiele zadań inwestycyjnych. Pan Adam Ciszkowski opowiedział także o planach
inwestycyjnych na przyszłość, w tym m. in. o potrzebie rozbudowy infrastruktury oświatowej oraz sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów. Na zakończenie mówca poprosił o podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium.
Radny Pan Marcin Sukiennik przyznał, iż wszystko, co powiedział Burmistrz Halinowa jest prawdą,
aczkolwiek mówca wyraził nadzieję, iż jego przedmówca pamięta także o konieczności utworzenia
cmentarza komunalnego, i taka inwestycja powstanie w Gminie Halinów w przyszłym roku.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski przyznał, iż kwestia budowy cmentarza komunalnego
należy do strategicznych zadań Gminy Halinów. Mówca powiedział, że termin uruchomienia cmentarza
nie zależy od niego, a wszystkie związane z tą sprawą procedury wymagają czasu. Niemniej Burmistrz
Halinowa powiedział, że cmentarz komunalny musi powstać w wyznaczonym miejscu w Długiej
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Kościelnej oraz Długiej Szlacheckiej i zostać niezwłocznie oddany do użytku. Mówca powiedział, że nie
jest jeszcze wiadome, kto będzie zarządzał cmentarzem. Być może będzie to gminna spółka zajmująca się
działalnością wodno-kanalizacyjną, jednak takie rozwiązanie nie jest zalecane z uwagi na różnego rodzaju
trudności, które mogą występować przy rozliczeniach spółki. Na zakończenie swojej wypowiedzi
Burmistrz Halinowa podziękował za słuszną uwagę i za podpowiedź uzupełniającą.
Radny Pan Dawid Wojda odnosząc się do wieloletniej pracy Burmistrza Halinowa i pracowników
Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz ich skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, serdecznie
podziękował za wspaniałą pracę i dobrze wydatkowane pieniądze, z pożytkiem na rzecz mieszkańców
Gminy Halinów.
Radny Pan Adam Rudnicki poinformował, że Komisja Rewizyjna podczas swoich posiedzeń, bardzo
szczegółowo omówiła wykonanie budżetu Gminy Halinów za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w swojej wypowiedzi zwrócił
uwagę na bardzo dobrą umiejętność pozyskiwania przez Burmistrza Halinowa środków zewnętrznych
na różnego rodzaju zadania inwestycyjne. Mówca wspomniał o zrealizowaniu przez Gminę Halinów
największej dotychczas inwestycji, którą jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz
rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
powiedział o planach utworzenia cmentarza komunalnego w Gminie Halinów. Mówca podkreślił także,
jak ważne dla całej Gminy było stworzenie tzw. ekipy sprzątającej. Gdyby nie praca pracowników
porządkowych, Gmina Halinów nie byłaby tak czysta i zadbana. Pan Marcin Pietrusiński stwierdził,
że w Gminie Halinów wszystko robione jest tak, jak trzeba i będzie służyło mieszkańcom na długie lata.
Na zakończenie swojej wypowiedzi mówca, w imieniu własnym oraz pozostałych radnych Rady Miejskiej
w Halinowie i sołtysów z terenu gminy Halinów, którzy również bardzo wspierają samorząd gminny,
serdecznie podziękował włodarzom Gminy Halinów za ich ciężką pracę oraz zadeklarował, iż będzie
głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Halinowa.
Radny Pan Jan Papis poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili żadnych uwag
do sprawozdań oraz jednogłośnie stwierdzili, że działania podejmowane przez Burmistrza Halinowa
przyczyniają się do rozwoju Gminy Halinów i poprawy jakości życia mieszkańców. Mówca w imieniu
własnym oraz pozostałych radnych Rady Miejskiej w Halinowie podziękował Burmistrzowi Halinowa
za jego pracę na rzecz Gminy Halinów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid Wojda odczytał Uchwałę
Nr 3.e./198/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Warszawie z dnia
21 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Halinów
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2020 rok.
Radny Pan Jan Papis, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sporządzony w dniu
1 czerwca 2021 r., wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Halinowa z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Dawid Wojda odczytał Uchwałę
Nr 3.f./311/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca
2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Halinowa za 2020 rok.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok – Druk Nr 330
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.
13

13.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033 – Druk Nr 331

14.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Halinów na 2021 rok – Druk Nr 332

Projekty uchwał od druku nr 331 do 332 omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Radni nie wnosili uwag do projektów uchwał.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów
na lata 2021-2033 – Druk Nr 331
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok
– Druk Nr 332
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

15.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Grabina, gmina Halinów – Druk Nr 333

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektów uchwał.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabina, gmina Halinów
– Druk Nr 333
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.
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16.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Desno, gmina Halinów – Druk Nr 334

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Desno, gmina Halinów – Druk
Nr 334
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

17.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Michałów, gmina Halinów – Druk Nr 335

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Michałów, gmina Halinów
– Druk Nr 335
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

18.

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 2020-2033” – Druk Nr 336

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy Halinów w latach 2020-2033”
– Druk Nr 336
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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.
W głosowaniu nie brał udziału radny Pan Jan Stankiewicz.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

19.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchylenia uchwały
nr XXX.292.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Halinów w 2021 roku – Druk Nr 337

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX.292.2021 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2021 roku – Druk Nr 337
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.
W głosowaniu nie brał udziału radny Pan Jan Stankiewicz.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

20.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w Gminie Halinów na rok szkolny 2021/2022 – Druk Nr 338

Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Halinów
na rok szkolny 2021/2022 – Druk Nr 338
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.
W głosowaniu nie brał udziału radny Pan Jan Stankiewicz.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.
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21.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – Druk Nr 339

Projekt uchwały omówili Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek oraz radny Pan Adam Rudnicki.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski stwierdził, iż złożona skarga wynika ze sporów wewnątrz
rodzinnych. Mówca poinformował, iż Pani Lidia Kołakowska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
działała w dobrej wierze oraz zgodnie z przepisami prawa.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Halinowie – Druk Nr 339
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 11,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 1.
Uchwała została podjęta.
W głosowaniu nie brał udziału radny Pan Marcin Sukiennik.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

22.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Halinów działki numer 45/2 położonej w Wielgolesie
Brzezińskim – Druk Nr 340

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na rzecz
Gminy Halinów działki numer 45/2 położonej w Wielgolesie Brzezińskim – Druk Nr 304
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

23.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI.258.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Halinów – Druk Nr 341

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.258.2020 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Halinów
– Druk Nr 341
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
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przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.

24.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przyjęcia „Regulaminu
przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne
ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023” – Druk Nr 342

Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony
Środowiska omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski wniósł komentarz, mówiąc o programie Gminnym oraz o
rządowym programie „Czyste Powietrze”.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz uzupełnił wypowiedź Burmistrza Halinowa
o informację, iż w okolicznych gminach, a także w większych miastach dotacja na wymianę kotła wynosi
od pięciu do sześciu tysięcy złotych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zasugerował, by w kolejnym
roku Urząd Miejski w Halinowie rozważył dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że na obecną chwilę priorytetem
jest wymiana starych pieców grzewczych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, czy program będzie
obejmował wymiany pieców, które już się odbyły?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, iż program będzie obejmował
wymiany pieców dopiero od dnia wejścia w życie regulaminu i nie będzie obejmował starych wymian.
Mówca dodał, iż osoby które będą chciały uzyskać dofinansowanie będą musiały złożyć wniosek. Ponadto
poinformował również, że informacja o programie zostanie podana do publicznej wiadomości, a w
przypadku większego zainteresowania, pozytywne rozpatrzenie wniosków będzie uzależnione od ilości
środków w budżecie.
Radny Pan Marcin Sukiennik zapytał o termin podpisania umowy Gminy Halinów z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz
powstania punktu wspierającego mieszkańców w wypełnianiu wniosków o uzyskanie dotacji?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odpowiedział, że niniejsza umowa została podpisana.
Następnie poinformował także, że w Urzędzie została wyznaczona osoba, która będzie się tym zajmowała,
natomiast w chwili obecnej przechodzi niezbędne szkolenia.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrza Halinowa
poinformował, że pracownik Urzędu przeszedł kolejne szkolenie, a w chwili obecnej trwają prace nad
ulotką dotyczącą obsługi w tym zakresie, mieszkańców Gminy. Oszacował również, że w okresie lipiecsierpień pracownik będzie w pełni gotowy do wykonywania powierzonych mu obowiązków.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na wymianę
kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023”
– 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 podczas głosowania: Pan Lesław Królak oraz Pan Przemysław Mirosz.
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25.

Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 1938 zamknął obrady XXXII sesji Rady Miejskiej
w Halinowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Marcin Pietrusiński
Protokół sporządziła:
/-/ Klaudia Szulim
Wykaz załącznikówi do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 29 czerwca 2021
roku:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 29 czerwca 2021
roku.
2. Załącznik nr 2 – zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 29 czerwca 2021 roku.
3. Załącznik nr 3 – raport o stanie Gminy Halinów za 2020 rok.
1

Załączniki dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Halinowie.
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