Protokół Nr XXXIX.2017
z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 28 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński o godzinie 1210
otworzył obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Halinowie oraz powitał zebranych.
Zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad i materiałami zostały radnym przekazane
do skrzynek pocztowych i e-mailem.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński po odczytaniu listy
obecności1 stwierdził quorum Rady w liczbie 13 radnych (nieobecni na sali radni: Pani
Bogumiła Januszewska, Pani Katarzyna Goździewska) 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:


wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie:
 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów, jako punkt
nr 12,
 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetu Gminy Halinów,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, jako punkt nr 19;

 zdjęcie z porządku obrad punktu nr:
 18 – ,,Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
5 października 2017 roku”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął dyskusje.
Głosowanie zmian w porządku obrad
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Nowy porządek obrad został przyjęty.
Nieobecni na sali radni: Pani Bogumiła Januszewska, Pani Katarzyna Goździewska.
Porządek obrad XXXIX sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku po zmianach:
1.

Otwarcie obrad sesji.

2.

Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

1
2

Załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 28 grudnia 2017 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 28 grudnia 2017 roku.
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4.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.

5.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady.

7.

Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego.

8.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2033 – Druk Nr 378

9.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Halinów na 2017 rok – Druk Nr 379

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Halinów na lata 2018-2033 – Druk Nr 380
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Halinów na 2018 rok – Druk Nr 381
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Józefin, gmina Halinów – Druk Nr 388
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna część B, gmina Halinów
– Druk Nr 382
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów – Druk
Nr 383
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów – Druk Nr 384
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 r. – Druk Nr 385
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę nr XXXIII.294.2017
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zasad korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych – Druk Nr 386
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie planowanego przekształcenia
Zakładu Komunalnego w Halinowie w celu utworzenia spółki prawa handlowego – Druk
Nr 387
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie ustalenia wykazu i planu
finansowego wydatków budżetu Gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017 – Druk Nr 389
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie sesji.

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 30 października
2017 roku do 27 grudnia 2017 roku. W wyżej wymienionym okresie podpisano 150 umów oraz
37 zarządzeń.
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Najważniejsze wydarzenia oraz spotkania:
 03.11.2017 r. – Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego,
 08.11.2017 r. – Spotkanie koordynacyjne grupy Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych zorganizowane w ramach projektu budowy ścieżek rowerowych,
 11.11.2017 r. – Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się
w Okuniewie,
 14.10.2017 r. – IV Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2017”,
 22.11.2017 r. – Spotkanie z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych Panem Piotrem
Majerczykiem dotyczące przejazdów kolejowych w Halinowie i Cisiu oraz bezpiecznych
przejść przez przejazdy,
 27.11.2017 r. – Dzień Pracownika Socjalnego współorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w Mińsku Mazowieckim,
 30.11.2017 r. – Msza Święta Powitania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii
Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej w Halinowie,
 01.12.2017 r. – Jubileusz pożycia małżeńskiego, tzw. „Złote Gody”,
 04.12.2017 r. – Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej,
 06.12.2017 r. – Spotkanie grupy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie
Miejskim w Halinowie w sprawie budowy ścieżek rowerowych m. in. na terenie gminy
Halinów,
 09.12.2017 r.:
 Kiermasz świąteczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu,
 Wspólna Wigilia z mieszkańcami Gminy Halinów,
 16.12.2017 r. – Wspólna Wigilia z Kołem Seniorów,
 17.12.2017 r.:
 Wspólna Wigilia ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„KUBUŚ”,
 Msza Święta w intencji samorządowców z Gminy Halinów,
 20.12.2017 r.:
 Jasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie,
 Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu policyjnego w Komendzie
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim,
 21.12.2017 r. – Jasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu,
 22.12.2017 r. – Jasełka i Wigilia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach.
Następnie Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski poprosił, aby Zastępca Burmistrza
Halinowa Pan Adam Sekmistrz uzupełnił sprawozdanie z pracy Burmistrza Halinowa
o informacje dotyczące działań inwestycyjnych, które miały miejsce w ostatnim okresie
w punkcie nr 20 – ,,Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.” Dodatkowo mówca
wspomniał o uruchomieniu procedur przetargowych dla części inwestycji realizowanych
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów. Burmistrz Halinowa
zapewnił, że wszystkie zadania wykonywane są zgodnie z zaktualizowanym planem działania.
Na salę weszła radna Pani Katarzyna Goździewska.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował o:
 podpisaniu umowy na zakup dekoracji świątecznej w centrum Halinowa, łącznie
zamontowano 25 dekoracji oświetleniowych; ponadto mówca podziękował mieszkance
ul. Okuniewskiej w Halinowie, która ofiarowała piękny świerk stanowiący ozdobę placu
przed Urzędem Miejskim w Halinowie;
 zakupieniu mikrofonów na salę konferencyjną;
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 planach zakończenia umowy z firmą obsługującą dotychczasowe strony internetowe
Gminy Halinów oraz uruchomienia nowej strony Gminy Halinów, a także Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) Gminy Halinów; mówca uprzedził, że w pierwszych dniach
funkcjonowania nowych stron mogą występować pewne komplikacje; dodatkowo
Sekretarz Halinowa powiedział, że na nowej stronie BIP będzie zakładka umożliwiająca
przejście do danych zawartych w dotychczasowym Biuletynie;
 podpisaniu przez Burmistrza Halinowa Zarządzenia dotyczącego instrukcji korzystania
z terminala płatniczego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie; mówca
powiedział o pozyskaniu z Programu rządowego terminala płatniczego, dzięki któremu
mieszkańcy Gminy będą mogli regulować wszelkie administracyjne zobowiązania
za pomocą kart płatniczych (m. in. podatki, opłaty lokalne);
 uczestnictwie w dniu 13.12.2017 r. w imieniu Burmistrza Halinowa Pana Adama
Ciszkowskiego w Konferencji Rynku Pracy;
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w nawiązaniu do Konferencji, w której brał udział
poinformował o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
wg stanu na dzień 30.11.2017 r. – 2 585 osób. Stopa procentowa bezrobocia na terenie powiatu
mińskiego na koniec listopada wynosiła 5,4%, w województwie mazowieckim – 5,6%,
natomiast w skali całego kraju bezrobocie wynosiło 6,6%. Następnie mówca podał informację
o bezrobotnych z terenu gminy Halinów. W 2016 roku liczba bezrobotnych z Gminy Halinów
wynosiła 321 osób, zaś na koniec listopada br. – 274 osoby. Liczba osób długotrwale
bezrobotnych wynosiła 127 osób.
 planach wymiany centrali telefonicznej w celu lepszego kontaktowania się mieszkańców
z Urzędem Miejskim w Halinowie;
 wizycie dzieci z Fundacji Otwarte Serca; mówca w imieniu przedstawicieli Fundacji
złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia noworoczne;
 kalendarzach przygotowanych dla radnych Rady Miejskiej w Halinowie i sołtysów.

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Dawid Wojda zapytał, czego dotyczą postępowania nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego wszczęte wobec uchwał podjętych podczas ostatniej sesji Rady?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w odpowiedzi poinformował, że kwestie
nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczą miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński i Chobot. Wojewoda Mazowiecki wszczął
postępowania nadzorcze oraz poprosił o udzielenie dodatkowych informacji na temat
miejscowych planów. Mówca wyraził nadzieję, iż po złożeniu wyjaśnień sprawa zostanie
rozstrzygnięta pozytywnie. Dodatkowo Burmistrz Halinowa powiedział, że w przypadku
Chobotu wątpliwości Wojewody dotyczyły zapisów odnoszących się do terenu ogrodów
działkowych w odniesieniu do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Natomiast
w kwestii Wielgolasu Brzezińskiego Wojewoda zwrócił uwagę na zastosowanie wskaźnika
powierzchni biologicznie czynnej na terenach mieszkaniowo-usługowych, które według organu
nadzorczego jest niezgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Halinów.
Radny Pan Krzysztof Mościcki poinformował, że w dniu 11 grudnia br. złożył w imieniu
252 mieszkańców Okuniewa pismo skierowane do Burmistrza Halinowa oraz przekazane
do wiadomości Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Powiatowych Pana Mariusza Kozery
w sprawie poparcia wniosku o zmianę planowanej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej
nr 637. Planowana organizacja przewiduje ograniczenie wjazdu z drogi wojewódzkiej
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na ul. Rynek w Okuniewie. Mieszkańcy Okuniewa, a także okolicznych wsi sprzeciwiają
się takiej organizacji ruchu. Na zakończenie swojej wypowiedzi mówca podkreślił,
że przedstawiona sprawa jest dla mieszkańców Sołectwa Okuniew bardzo ważna.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odpowiedział, że Gmina Halinów popiera
inicjatywę podjętą przez mieszkańców Okuniewa. Następnie mówca powiedział, że organizacja
ruchu na drodze wojewódzkiej nie jest zależna od Urzędu Miejskiego w Halinowie. Zgłoszone
postulaty mogą zostać przekazane do Mazowieckiego Zarządu Drów Wojewódzkich. Burmistrz
Halinowa wyraził nadzieję, iż przynajmniej część postulatów zostanie w najbliższym czasie
zrealizowana.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik na wstępie swojej wypowiedzi odniósł się do pisma
Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie dotyczącego właściwego oznakowania
nieruchomości. Mówca poprosił o informację, jak mają wyglądać tabliczki przedstawiające
numer posesji oraz w jaki sposób przedmiotowe numery powinny być oświetlone.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że w dniu 29 listopada br. Gmina
Halinów otrzymała pismo od Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie z prośbą,
by przekazać mieszkańcom Gminy informację o konieczności oznaczania budynków (wraz
z podświetleniem). Mówca oznajmił, iż najważniejsze jest, by w ogóle numeracja porządkowa
była umieszczona na budynkach, czy ogrodzeniach. W kwestii pytania sołtysa Sołectwa
Hipolitów Sekretarz Halinowa powiedział, że Rada Miejska w Halinowie nie podjęła uchwały
w sprawie określenia wzoru tabliczki z numerem porządkowym. Nie mniej jednak obowiązek
posiadania numeracji wynika z art. 47b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie
ze wspomnianym przepisem „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym. Ponadto na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających
ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również
na ogrodzeniu.” Dodatkowo Sekretarz Halinowa po przeprowadzeniu rozmowy z Komendantem
Komisariatu Policji w Halinowie poinformował, że jeżeli przy budynku znajduje się latarnia,
która oświetla posesję i numer porządkowy jest widoczny, to takie oznakowanie będzie dla
Policji wystarczające. Przedmiotowa sprawa jest ważna z uwagi na służby ratunkowe, które
powinny bez żadnego problemu zlokalizować miejsce wystąpienia danego zdarzenia. Ponadto
mówca wspomniał o możliwości upomnienia, a także nałożenia kary grzywny w przypadku nie
zastosowania się do obowiązujących przepisów.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik zgodził się z wypowiedzią Sekretarza Halinowa
Pana Roberta Grubka. Nie mniej jednak mówca zasugerował, by na terenie gminy ujednolicić
tabliczki z numerami porządkowymi posesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński stwierdził, by nie
narzucać mieszkańcom Gminy konkretnego rodzaju tabliczek, a ewentualnie na stronie
internetowej Gminy umieścić przykładowy wzór tabliczki, którym mogliby się kierować
mieszkańcy Gminy.
Sołtys Desna Pan Leszek Gomulski zapytał o gaz na terenie Desna. Mieszkańcy miejscowości
dopytują, czy są w przedmiotowej sprawie jakieś nowe wiadomości?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odpowiedział, że są nowe, dobre wiadomości.
Projektant, który ma za zadanie zbudować I etap sieci gazyfikacyjnej na terenie gminy złożył
wniosek o pozwolenie na budowę. Obszar budowy obejmuje część Mrowisk, Kazimierowa
i Długiej Kościelnej, natomiast II etap, który będzie obejmował wschodnią część Gminy
– m. in. część Desna będzie realizowany w inny sposób. Sieć gazyfikacyjna będzie
projektowana po głównych ulicach w Gminie Halinów, a umowy z mieszkańcami nie będą
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podpisywane przed stworzeniem projektu. Informacje wiążące w omawianej sprawie powinny
zostać przedstawione na początku przyszłego roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w nawiązaniu
do wypowiedzi Sekretarza Halinowa Pana Roberta Grubka dotyczącej nowych stron
internetowych Gminy Halinów zauważył, że często przed uruchomieniem nowych stron
korzysta się z wersji testowych, tak aby móc wychwycić i zgłosić ewentualne uwagi,
co do funkcjonowania nowego portalu. Radny poprosił, by rozważyć taką propozycję.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował, że umowa z dotychczasową firmą
obsługującą stronę internetową Gminy Halinów zostanie definitywnie zakończona, zatem
„stara” strona Gminy od nowego roku nie będzie funkcjonowała. Ponadto mówca podkreślił,
że mieszkańcy Gminy jak najbardziej będą mogli zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia,
które w miarę możliwości będą uwzględniane. Na początku nowe strony internetowe Gminy
będą zawierały wszystkie niezbędne informacje, które z upływem czasu będą na bieżąco
uzupełniane. Na zakończenie swojej wypowiedzi Sekretarz Halinowa poprosił o cierpliwość
i wyrozumiałość.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w imieniu
mieszkańców Gminy Halinów podziękował Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi
Ciszkowskiemu za wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane w bieżącym roku.
W 2017 roku pogoda nie sprzyjała wykonywaniu prac inwestycyjnych, jednak bardzo wiele
zadań udało się zrealizować. Następnie mówca zamknął dyskusję.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Rady
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poinformował,
że plany pracy na kolejny rok oraz roczne sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji
zostaną przedstawione na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Halinowie. Dodatkowo radny
przedstawił krótką informację o pracach Rady w 2017 roku.
Następnie informacje na temat prac Komisji Rady w okresie od ostatniej sesji przedstawili
kolejno przewodniczący poszczególnych Komisji:
Radny Pan Jan Stankiewicz Przewodniczący KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Komisja nie obradowała w okresie od 30.10.2017 r. do 27.12.2017 r.
Radny Pan Przemysław Mirosz Przewodniczący KOMISJI REGULAMINOWEJ
Komisja nie obradowała w okresie od 30.10.2017 r. do 27.12.2017 r.
Radna Pani Edyta Woźniakowska Przewodnicząca KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI


27.12.2017 r. – posiedzenie wspólne z Komisją ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury
i Sportu oraz Komisją Budżetową – komisje omówiły i zaopiniowały projekty uchwał na
sesję w dniu 28.12.2017 r.

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


27.12.2017 r. – posiedzenie wspólne z Komisją Zagospodarowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz Komisją Budżetową – komisje omówiły
i zaopiniowały projekty uchwał na sesję w dniu 28.12.2017 r.
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Radny Pan Krzysztof Mościcki Przewodniczący KOMISJI DO SPRAW ZDROWIA,
SPRAW SPOŁECZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO



04.12.2017 r. – posiedzenie wspólne z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej
w Halinowie – Komisje zajmowały się projektem budżetu Gminy Halinów na 2018 rok;
13.12.2017 r. – informacja na temat działań promocyjnych z zakresu spraw społecznych
prowadzonych na terenie gminy Halinów; podsumowanie realizacji zadań i wniosków
Komisji oraz sprawozdanie za rok 2017.

Radny Pan Adam Rudnicki Przewodniczący KOMISJI REWIZYJNEJ


14.12.2017 r. – analiza sprawozdania z działalności: Zakładu Komunalnego w 2016 roku
– przeprowadzenie kontroli w zakresie funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody
w Wielgolesie Duchnowskim oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
w 2016 roku – realizacja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Programu
500+.

Radny Pan Dawid Wojda Przewodniczący KOMISJI BUDŻETOWEJ




7.

04.12.2017 r. – posiedzenie wspólne z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej
w Halinowie – Komisje zajmowały się projektem budżetu Gminy Halinów na 2018 rok;
05.12.2017 r. – opracowanie opinii i wniosków końcowych na temat projektu budżetu
Gminy Halinów na 2018 rok;
27.12.2017 r. – posiedzenie wspólne z Komisją ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury
i Sportu oraz Komisją Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji – komisje omówiły i zaopiniowały projekty uchwał na sesję w dniu
28.12.2017 r.

Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki na wstępie odniósł się
do sprawy zgłoszonej przez radnego Rady Miejskiej w Halinowie Pana Jana Papisa
na poprzedniej sesji dotyczącej zorganizowania przejścia dla pieszych na ul. Mazowieckiej
w Wielgolesie Brzezińskim. Mówca poinformował o negatywnym rozpatrzeniu pisma
przedstawicieli Sołectwa Wielgolas Brzeziński w przedmiotowej sprawie. Radny powiatowy
powiedział, że merytoryczna komisja Rady Powiatu Mińskiego dokonała wizji lokalnej wraz
z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku
Mazowieckim oraz po rozeznaniu w terenie nie wyraziła zgody na lokalizację przejścia
dla pieszych w proponowanym miejscu. Ponadto prawdopodobnie w trakcie budowy autostrady
A2 ul. Mazowiecka zostanie wyłączona z ruchu drogowego w celu udostępnienia
jej dla wykonawców inwestycji. Następnie w kwestii drogi powiatowej w Wielgolesie
Duchnowskim, o której wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej w Halinowie wspominał radny
Pan Jan Papis mówca poinformował, że sprawy związane ze stanem prawnym drogi zostały
w części uregulowana. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego odniósł się
do mostu zlokalizowanego na przedmiotowej drodze. Mówca krótko scharakteryzował sytuację
prawną obiektu. Obecnie Powiat Miński oczekuje na uprawomocnienie się wyroku sądu
orzekającego o przejęciu mostu przez samorząd powiatowy. Ponadto Pan Ireneusz Piasecki
w nawiązaniu do sesji Rady Powiatu Mińskiego, która odbyła się w dniu 20 grudnia
br. poinformował, że wszystkie wnioski do projektu budżetu Powiatu Mińskiego dotyczące
Gminy Halinów zostały wpisane do budżetu i będą realizowane w 2018 roku.
Radny Pan Jan Papis ad vocem do wypowiedzi przedmówcy przypomniał o posiedzeniu
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w którym
udział wziął Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Pan Andrzej
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Solonek. Mówca powiedział, że sprawa przejścia dla pieszych na ul. Mazowieckiej nie jest
jeszcze zamknięta. Mieszkańcy Wielgolasu Brzezińskiego mają świadomość, że zmiana
organizacji ruchu, niezależnie od miejsca jest trudna do zrealizowania.
Radny Rady Powiatu Mińskiego Pan Piotr Wieczorek na wstępie swojej wypowiedzi odniósł
się do ostatniej sesji Rady Powiatu, na której uchwalony został budżet Powiatu Mińskiego na
2018 rok. W przyszłym roku Powiat Miński w Gminie Halinów będzie realizował kolejny etap
prac przy przebudowie ul. 3 Maja w Halinowie. Ponadto wykonana zostanie dokumentacja
projektowa na wykonanie mostu na ul. 3 Maja w Halinowie. Zbudowane zostaną nowe
chodniki. Część środków wydatkowana zostanie na działania sportowe i kulturowe.
Na zakończenie mówca w imieniu Zarządu Powiatu Mińskiego złożył wszystkim obecnym
serdeczne życzenia noworoczne.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówców również
podał kilka informacji związanych z uchwalonym budżetem Powiatu Mińskiego na 2018 rok.
Planowane dochody Powiatu opiewają na kwotę 138 927 281 zł, zaś wydatki – 144 246 189 zł.
Ustalony deficyt budżetu w wysokości 5 318 908 zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Następnie mówca powiedział, że plan inwestycyjny
Powiatu Mińskiego zawiera aż 5 zadań zaplanowanych do wykonania na terenie gminy
Halinów. Jest to ogromny sukces dla Gminy Halinów, bowiem Powiat Miński w danej Gminie
rocznie wykonuje zazwyczaj tylko jedno zadanie. Na zakończenie Sekretarz Halinowa
podziękował wszystkim obecnym za tegoroczną współpracę oraz zachęcił do wspólnego
działania w kolejnym, 2018 roku.
Radna Pani Edyta Woźniakowska w swojej wypowiedzi nawiązała do posiedzenia Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się
w dniu 7 grudnia br. Na spotkaniu obecny był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku
Mazowieckim Pan Andrzej Solonek. Członkowie Komisji mogli porozmawiać o sytuacji
drogowej na terenie gminy, a także przedyskutować wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia
związane z bieżącą działalnością drogową Powiatu Mińskiego na terenie gminy. Mówczyni
serdecznie podziękowała Sekretarzowi Halinowa Panu Robertowi Grubkowi za zorganizowanie
posiedzenia Komisji oraz za całokształt jego działalności na rzecz Gminy Halinów.
Radny Pan Jan Papis odniósł się do wypowiedzi Sekretarza Halinowa Pana Roberta Grubka
dotyczącej planowanego budżetu Powiatu Mińskiego. Mówca zapytał, jaka część wydatków
została przeznaczona na zadania inwestycyjne?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że na inwestycje w 2018 roku Powiat
Miński przeznaczył kwotę 24 724 814 zł. Jest to duża suma, jednak należy również pamiętać,
że Powiat Miński ma w planach dalszą modernizację Szpitala Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim, która także wymaga sporych nakładów finansowych.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zapytał o szczegóły podziału kwoty 1 500 000 zł na 5 zadań
inwestycyjnych planowanych do zrealizowania na terenie gminy Halinów w 2018 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki podał dokładną
informację na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w przyszłym roku:
 budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Halinów-Cisie-Żwirówka, łączny
koszt zadania wynosi 400 000,00 zł, inwestycja zostanie sfinansowana w porozumieniu
z Gminą Halinów w podziale kosztów 50/50;
 przebudowa części drogi powiatowej Halinów-Krzewina-Desno, koszt inwestycji
to 1 100 000,00 zł;
 wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa części drogi powiatowej HalinówKrzewina-Desno – 150 000,00 zł;
 wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej
Halinów-Krzewina-Desno – 50 000,00 zł;
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 wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Wielgolas Brzeziński-DesnoChobot-Kąty Goździejewskie Drugie wraz z budową chodnika na odcinku drogi, koszt
zadania w wysokości 40 000,00 zł zostanie sfinansowany razem z Gminą Halinów
w podziale kosztów 50/50.
Sołtys Krzewiny Pani Anna Jackiewicz zapytała, czy zapadła decyzja w sprawie rowu przy
działce jednego z mieszkańców Krzewiny?
Radny Rady Powiatu Mińskiego Pan Piotr Wieczorek odpowiedział, że decyzja nie została
jeszcze podjęta.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w swojej wypowiedzi odniósł się do inwestycji
powiatowych zaplanowanych do wykonania na terenie gminy Halinów w przyszłym roku.
Mówca wyjaśnił, że są one wynikiem postulatów mieszkańców Gminy, sołtysów oraz radnych
Rady Miejskiej w Halinowie. Burmistrz Halinowa podkreślił, że współpraca Gminy Halinów
z Powiatem Mińskim jest bardzo dobra oraz podziękował radnym powiatowym z terenu gminy
Halinów za zaangażowanie w pracach nad projektem budżetu Powiatu Mińskiego. Ponadto
mówca wyraził nadzieję, iż w przypadku skrzyżowania ul. Okuniewskiej i 3 Maja w Halinowie
uda się w przyszłym roku uregulować stan prawny części ul. 3 Maja i dokończyć modernizację
drogi od ul. Okuniewskiej. Następnie Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski wspomniał
o planach złożenia wniosku o dofinansowanie budowy mostu na ul. 3 Maja w Halinowie. Plany
na 2018 rok obejmują wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu, natomiast sama
modernizacja obiektu prawdopodobnie zostanie wykonana w 2019 roku. W dalszej części
swojej wypowiedzi mówca stwierdził, że być może środki przeznaczone na budowę chodnika
i zjazdów na drodze powiatowej Halinów-Cisie-Żwirówka mogą okazać się niewystarczające.
W związku z tym trzeba będzie podjąć rozmowy na temat zwiększenia funduszy na realizację
przedsięwzięcia. Następnie Burmistrz Halinowa zauważył, że w budżecie Powiatu
uwzględniono dokumentację projektową na budowę drogi z Wielgolasu Brzezińskiego do Desna
wraz z wykonaniem w Deśnie chodnika. Jest to inwestycja, o którą wielokrotnie zabiegał Sołtys
Desna Pan Leszek Gomulski. Na zakończenie wypowiedzi mówca podziękował za budżet
Powiat Mińskiego, który został uchwalony na ostatniej sesji Rady Powiatu Mińskiego.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję. Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 1330.
Obrady wznowiono o godz. 1404.

8.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2033
– Druk Nr 378

9.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok – Druk Nr 379

Projekty uchwał od punktu nr 8 do nr 9 omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radny Pan Dawid Wojda poinformował, że wszystkie omówione na wspólnym posiedzeniu
Komisji ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz Komisji Budżetowej projekty uchwał zostały
zaopiniowane pozytywnie.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2017-2033 –Druk Nr 378
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
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W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna na sali radna Pani Bogumiła Januszewska.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017
rok – Druk Nr 379
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 Bogumiła Januszewska.

10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033 – Druk Nr 380
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok – Druk Nr 381
Projekty uchwał od punktu nr 10 do nr 11 omówiła Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radna Pani Anna Ludwiniak podziękowała za uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2018-2033 termomodernizacji gminnych obiektów oświatowych oraz
użyteczności publicznej.
Radny Pan Andrzej Piekuciński na wstępie w odniesieniu do pisma Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej (MOPS) w Halinowie dotyczącego niewystarczających środków
zabezpieczonych na realizację bieżących zadań zapytał, czy przedstawiony na sesji projekt
budżetu zachowuje kwoty środków finansowych i podział na klasyfikację budżetową
uwzględnione w projekcie budżetu, który został sporządzony w listopadzie? Następnie mówca
zapytał, jakie jest wykonanie budżetu oświaty za rok 2017? Czy planowany na 2018 rok budżet
jest realny do wykonania?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w kwestii kwot przeznaczonych
na realizację zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Halinów odpowiedział,
że środki finansowe nie zostały zmienione. Według Zarządu Gminy Halinów zabezpieczone
w budżecie fundusze powinny wystarczyć na realizację wszystkich zadań jednostek.
W przypadku wykonania budżetu za 2017 rok, mówca poinformował, że taka informacja będzie
mogła zostać przedstawiona najwcześniej pod koniec lutego 2018 roku.
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy powiedziała,
że zarówno w przypadku budżetu MOPS, jak również planów budżetowych jednostek
oświatowych zaplanowane na 2018 rok kwoty są wyższe niż planowane wykonanie w 2017
roku.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w nawiązaniu do planowanych inwestycji powiatowych
realizowanych wspólnie z Gminą Halinów oraz prawdopodobnej konieczności zwiększenia
środków na realizację budowy chodnika w Cisiu zapytał, skąd Gmina Halinów zdobędzie
pieniądze na wykonanie zadania?
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Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że większa część
środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na drogowe zadania inwestycyjne
przeznaczona jest na modernizację dróg gminnych. Włodarze Gminy Halinów planując budżet
mieli na względzie ewentualną konieczność zwiększenia środków na realizację wspomnianej
przez radnego Pana Andrzeja Piekucińskiego inwestycji. W związku z tym, dodatkowe fundusze
niezbędne do wybudowania chodnika w Cisiu zostały uwzględnione w budżecie Gminy pod
inną pozycją klasyfikacyjną.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w odniesieniu do środków finansowych przeznaczonych
w budżecie Gminy Halinów na 2018 rok na realizację zadań inwestycyjnych zapytał,
czy w związku z tym, że jest duży popyt gospodarczy na usługi budowlane oraz wzrost cen, rok
2018 jest rokiem, w którym należy podejmować wykonanie zaplanowanych inwestycji?
Z informacji ekonomicznych wynika, że ceny usług wzrosną, zatem radny zapytał,
czy nie zasadne byłoby przełożenie realizacji niektórych zadań na rok kolejny?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w odpowiedzi poinformował, że Gmina Halinów
na bieżąco śledzi rynek gospodarczy oraz rozstrzygnięcia przetargów w sąsiednich Gminach.
Mówca oznajmił, że część inwestycji musi zostać zrealizowana, ponieważ wynika
to z zobowiązań będących skutkiem otrzymanych dofinansowań. Ponadto zdaniem Burmistrza
Halinowa ważnym elementem znalezienia wykonawcy danego zadania będzie termin ogłoszenia
przetargu. Jeżeli uda się ogłosić większość przetargów w najbliższych dniach, to być może ceny
ofert będą konkurencyjne i Gminie Halinów uda się wykonać poszczególne zadania w kwotach,
które zostały zaplanowane. Oczywiście, może zdarzyć się sytuacja, w której przetarg nie
zostanie rozstrzygnięty, a zadanie wykonane z przyczyn finansowych. Mówca wyraził nadzieję,
że najważniejsze inwestycje zostaną zrealizowane. Na zakończenie swojej wypowiedzi
Burmistrz Halinowa stwierdził, że ciężko jest przewidzieć, w jaki sposób będą kształtowały się
ceny za usługi budowlane w kolejnych latach – być może największy wzrost cen zostanie
odnotowany w 2019, a nie w 2018 roku.
Radny Pan Jan Papis zadał pytanie dotyczące zadania inwestycyjnego mającego na celu
podniesienie efektywności energetycznej. Czy zadanie będzie wykonywane kompleksowo?
Czy kwota 200 000,00 zł jest już przeznaczona na realizację konkretnego zadania?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że kwota w wysokości
niespełna 200 000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji audytów
energetycznych placówek oświatowych. Następnie Gmina Halinów planuje składać wnioski
o dofinansowanie na realizację termomodernizacji obiektów. Mówca wyjaśnił,
iż termomodernizacja to nie tylko ocieplanie budynków i ich elewacja, ale również kwestia
odnawialnych źródeł energii, ocieplania fundamentów, wymiany okien. Dodatkowo Zastępca
Burmistrza Halinowa wspomniał o podobnym projekcie realizowanym w sąsiedniej Gminie
Wiązowna, gdzie łączny koszt termomodernizacji obiektów oświatowych oraz użyteczności
publicznej wynosi ok. 50 000 000,00 zł.
Radny Pan Adam Rudnicki na wstępie zaznaczył, że zaplanowane na 2018 rok wydatki
w wysokości ponad 93 000 000,00 zł są częścią odważnego budżetu Gminy. Zdaniem mówcy
Gmina Halinów musi nieustannie się rozwijać, kreować zarówno dochody, jak i wydatki, które
z roku na rok są większe. Ponadto Gmina Halinów musi starać się, aby pozyskiwane pieniądze
były wydatkowane z korzyścią dla lokalnej społeczności. Mówca podkreślił, że wspólnymi
siłami oraz dobrą organizacją współpracy, uchwalony budżet będzie miał rację bytu i będzie
mógł zostać w pełni zrealizowany. Radny Pan Adam Rudnicki podziękował Burmistrzowi
Halinowa Panu Adamowi Ciszkowskiemu oraz jego Zastępcy Panu Adamowi Sekmistrzowi,
a także Skarbnikowi Halinowa Pani Anecie Leleń i pozostałym osobom, które przyczyniły się
do opracowania budżetu Gminy Halinów na 2018 rok.
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Radny Pan Andrzej Piekuciński zapytał, dlaczego:
a) Gminie Halinów pozostają do wydatkowania środki finansowe związane z realizacją
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli wydawałoby się, że prace
zmierzają ku końcowi?
b) w planie budżetowym na 2018 rok nie zostały ujęte środki przeznaczone na realizację
Programu Rewitalizacji Gminy Halinów?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiadając na pytanie dotyczące
umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powiedział,
że do tej pory niektóre procedury planistycznie nie zostały jeszcze zakończone i umowy nie
mogą zostać rozliczone. W przypadku odpowiedzi na pytanie przedmówcy dotyczące Programu
Rewitalizacji mówca powiedział, że plany termomodernizacji obiektów gminnych są realizacją
zapisów przedmiotowego Programu. Plany budowy ścieżek rowerowych oraz rozbudowy
istniejącej infrastruktury drogowej również są założeniami Programu. Następnie Zastępca
Burmistrza Halinowa przypomniał, że w Programie ujęta została również modernizacja ośrodka
zdrowia w Okuniewie, na którą w planowanym budżecie na 2018 rok zostały zabezpieczone
odpowiednie środki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w swojej
wypowiedzi odniósł się do założeń budżetu Gminy Halinów na 2018 rok. Mówca wspomniał
o planowanych inwestycjach, które będą realizowane z myślą o całej gminnej społeczności
lokalnej. Mówca w imieniu radnych Rady Miejskiej w Halinowie oraz sołtysów Sołectw
z terenu gminy Halinów, którzy opowiadają się za przyjęciem budżetu w przedstawionym
kształcie, zadeklarował wsparcie dla Gminy Halinów oraz obiecał informować mieszkańców
Gminy o podejmowanych działaniach na rzecz lokalnej wspólnoty.
Radny Pan Andrzej Piekuciński powiedział, że miejscowość Okuniew nie jest w obszarze
terenów przeznaczonych do rewitalizacji.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz przyznał rację przedmówcy. Nie mniej
jednak mieszkańcy Okuniewa złożyli bardzo dużo wniosków na etapie zgromadzenia ankiet
wspomagających opracowanie Programu Rewitalizacji. Potrzeb do wykonania w Gminie
Halinów jest dużo więcej niż tych zawartych w Programie. Gmina Halinów musi realizować nie
tylko zadania uwzględnione w Programie, lecz również pozostałe – tak samo ważne dla
mieszkańców Gminy.
Radny Pan Adam Rudnicki przypomniał, co oznacza rewitalizacja oraz wspomniał, że cała
Gmina Halinów wymaga rewitalizacji. Poszczególne zadania będą realizowane zgodnie
z potrzebami mieszkańców.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski podsumowując powstałą dyskusję podziękował
za wszystkie wypowiedzi. Następnie mówca podkreślił, że rekordowy budżet składający się
m. in. z planowanych w kwocie prawie 94 000 000,00 zł wydatków (w tym ok. 35 000 000,00 zł
to wydatki inwestycyjne), pozwala zrealizować bardzo wiele postulatów mieszkańców naszej
Gminy. Burmistrz Halinowa zwrócił uwagę, że pomimo ogromnych kwot zawartych
w budżecie, jest to bezpieczny plan finansowy – w porównaniu z innymi samorządami poziom
zadłużenia Gminy Halinów (34,72%) nie jest w żaden sposób groźny. Następnie mówca
po krótce opowiedział o planowanych do realizacji w 2018 roku inwestycjach. Wspomniał
m. in. o: budowie kanalizacji, rozbudowie oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, budowie
ścieżek rowerowych na terenie gminy Halinów, przebudowie ul. Północnej i Konopnickiej
w Halinowie, modernizacji mostu w Cisiu, rewitalizacji Domu Kultury w Halinowie.
Ponadto będą realizowane zadania dotyczące budowy oraz modernizacji dróg na terenie gminy
Halinów. Na zakończenie swojej wypowiedzi mówca poprosił o podjęcie uchwały dotyczącej
budżetu Gminy Halinów na 2018 rok.
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Radny Pan Andrzej Piekuciński poinformował o omyłce pisarskiej w tabeli nr 2a w druku
nr 381 – projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok,
polegającej na wpisaniu błędnego roku (2017) w kolumnie nr 6. Powinien być zapisany rok
2018. Następnie mówca w odniesieniu do zwiększenia w projekcie budżetu Gminy wydatków
inwestycyjnych o 4 000 000,00 zł zapytał, czy nie można byłoby zwiększyć środków o kolejne
250 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie boiska w Chobocie oraz remontu sali
gimnastycznej w budynku szkoły w Halinowie?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odpowiedział, że kwestia remontu sali
gimnastycznej w Halinowie zostanie rozpatrzona. Nie mniej jednak przy tak dużym natłoku
zadań inwestycyjnych prawdopodobnie nie uda się w najbliższym czasie wykonać tej
inwestycji. Dodatkowo mówca stwierdził, że ważniejszą inwestycją dotyczącą Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Halinowie jest termomodernizacja jego budynku. Następnie Burmistrz
Halinowa poinformował, że budowa boiska w Chobocie zaplanowana jest do zrealizowania
w 2019 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przypomniał,
że w przypadku budowy boiska w Chobocie zostało zawarte porozumienie z rodzicami uczniów
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Chobocie dotyczące m. in. okresu realizacji
inwestycji.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Pana
Andrzeja Piekucińskiego dotyczącej możliwości wprowadzania zmian w projekcie budżetu
Gminy, po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów prawa poinformował, że procedura
prowadzenia prac nad budżetem Gminy jest prawidłowa. Niezgodna z prawem byłaby jedynie
sytuacja, w której wprowadzona do projektu budżetu zmiana skutkowałaby zwiększeniem
deficytu Gminy Halinów. Pozostałe zmiany są dopuszczalne.
Radny Pan Bogdan Janczarek w imieniu mieszkańców Okuniewa serdecznie podziękował
za wszystkie inwestycje, które zostały wpisane do budżetu Gminy Halinów na 2018 rok,
a które dotyczą miejscowości Okuniew.
Sołtys Krzewiny Pani Anna Jackiewicz zapytała, czy Gmina Halinów przystąpi do realizacji
rządowego programu Mieszkanie Plus?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Gmina nie
przystąpiła do realizacji Programu oraz nie zostały podjęte żadne decyzje w przedmiotowej
sprawie. Następnie mówca stwierdził, że propozycja przystąpienia do Programu może zostać
rozważona, a on sam jest otwarty na wszelkie spotkania i konsultacje.
Radny Pan Krzysztof Mościcki zapytał, czy prace wykończeniowe w nowym przedszkolu
w Okuniewie zbliżają ku końcowi?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że niebawem inwestycja
zostanie całkowicie ukończona. Mówca wyraził nadzieję, że odbiór prac przebiegnie sprawnie
i dzieci jak najszybciej będą mogły rozpocząć zajęcia w nowym budynku przedszkola.
Następnie w nawiązaniu do uwagi radnego Pana Andrzeja Piekucińskiego dotyczącej omyłki
pisarskiej w tabeli nr 2a budżetu Gminy na 2018 rok, Zastępca Burmistrza Halinowa poprosił
o autopoprawkę.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik zapytał, czy w uchwale budżetowej Gminy Halinów
na 2018 rok zostały ujęte środki finansowe na realizację wszystkich części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, oraz czy poza planami modernizacji
ul. Jaworowej i Grabowej w Hipolitowie są plany przebudowy innych dróg gminnych
zlokalizowanych na terenie Hipolitowa?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie
precyzyjnie określić, które ulice (również na terenie Hipolitowa) będą modernizowane.
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Najwcześniej pod koniec stycznia lub na początku lutego przyszłego roku będzie można
przedstawić konkretne propozycje. Następnie w odniesieniu do pierwszego pytania Sołtysa
Hipolitowa, mówca poinformował, że zostaną rozpoczęte nowe procedury planistyczne dla
kolejnych miejscowości z terenu gminy Halinów. Z pewnością miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów będzie opracowywany, jednak
mówca nie określił, czy będzie on sporządzany kompleksowo, czy też dla poszczególnych
części.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Radny Pan Dawid Wojda Przewodniczący Komisji Budżetowej na wstępie odczytał opinię
Komisji Budżetowej z dnia 5 grudnia 2017 r. o projekcie budżetu Gminy Halinów na 2018 rok.
Kolejno radny odczytał Uchwałę Nr Wa.389.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Halinów projekcie uchwały budżetowej
na 2018 rok;
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2018 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał Uchwałę Nr Wa.390.2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Halinów projekcie uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów
na lata 2018-2033 – Druk Nr 380
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 1.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna na sali radna Pani Bogumiła Januszewska.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Halinów na 2018 rok – Druk Nr 381
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 1.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna na sali radna Pani Bogumiła Januszewska.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński ogłosił przerwę
o godz. 1534 Obrady wznowiono o godz. 1548.
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12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów
– Druk Nr 388
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu wypowiedzi Zastępcy Burmistrza
Halinowa Pana Adama Sekmistrza powiedział, że sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ wniosek
dotyczący planu wpłynął w ostatnim czasie. Zgodnie z wyłożonym do publicznego wzglądu
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, wnioskujący
mieszkańcy straciliby możliwość dojazdu do posesji. Jedynym sposobem rozwiązania zaistniałej
sytuacji jest wyłączenie części planu z opracowania, które jest dopuszczalne na każdym etapie
sporządzania planu.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów
– Druk Nr 388
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 Bogumiła Januszewska.

13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna
część B, gmina Halinów – Druk Nr 382
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji omówiła i pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik zapytał o teren przeznaczony pod cmentarz.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że jest to teren
przewidziany zarówno w planie Długiej Kościelnej, jak i Długiej Szlacheckiej. Nie jest jeszcze
wiadome, czy będzie to cmentarz parafialny, czy komunalny.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy
powiedział, że jeżeli obydwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Długa Kościelna i Długa Szlachecka wejdą w życie, to obecny cmentarz
parafialny może zostać powiększony. Może też również powstać cmentarz komunalny. Jeśli
miejscowe plany wejdą w życie, to trzeba będzie wspólnie podjąć decyzję o charakterze
cmentarza.
15

Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że w obecnej chwili nie
jest rozstrzygane, jaki cmentarz powstanie. Teren przeznaczony pod cmentarz został niegdyś
zakupiony przez Włodarzy Gminy w celu powiększenia obecnie istniejącego cmentarza.
Obecnie rozwiązywana jest jedynie sytuacja związana z komunikacją wokół tegoż cmentarza.
Radni Rady Miejskiej w Halinowie rozpatrzyli uwagi wniesione do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Długa Kościelna, część B. Odbyło się głosowanie każdej kolejnej uwagi. Radni
głosowali jednogłośnie, podtrzymując rozstrzygnięcia Burmistrza Halinowa nie uwzględniające
wniesionych uwag. Na sali obecnych było 14 radnych (nieobecna radna Pani Bogumiła
Januszewska).
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Długa Kościelna część B, gmina Halinów – Druk Nr 382
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 1.
Uchwała została podjęta.
Nieobecna na sali radna Pani Bogumiła Januszewska.

14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Długa
Szlachecka, gmina Halinów – Druk Nr 383
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji omówiła i pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński podziękował
za kilkuletnią pracę nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mówca wyraził nadzieję, iż plan wejdzie w życie i będzie służył mieszkańcom Długiej
Szlacheckiej.
Nie było głosów w dyskusji.
Radni Rady Miejskiej w Halinowie rozpatrzyli uwagi wniesione do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Długa Szlachecka. Odbyło się głosowanie każdej kolejnej uwagi. Radni głosowali
jednogłośnie, podtrzymując rozstrzygnięcia Burmistrza Halinowa nie uwzględniające
wniesionych uwag. Na sali obecnych było 12 radnych (nieobecni to: Pani Bogumiła
Januszewska, Pan Andrzej Piekuciński, Pan Jan Papis).
Głosowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów – Druk Nr 383
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
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wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pan Andrzej Piekuciński, Pan Jan Papis, Pani Bogumiła Januszewska.

15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina
Halinów – Druk Nr 384
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam
Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji omówiła i pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Radni Rady Miejskiej w Halinowie rozpatrzyli uwagi wniesione do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Józefin. Odbyło się głosowanie każdej kolejnej uwagi. Radni głosowali
jednogłośnie, podtrzymując rozstrzygnięcia Burmistrza Halinowa nie uwzględniające
wniesionych uwag. Na sali obecnych było 12 radnych (nieobecni to: Pani Bogumiła
Januszewska, Pan Andrzej Piekuciński, Pan Jan Papis).
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów – Druk Nr 384
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: Pan Andrzej Piekuciński, Pan Jan Papis, Pani Bogumiła Januszewska.
Radny Pan Mirosław Szmurło w imieniu własnym oraz mieszkańców Józefina serdecznie
podziękował Burmistrzowi Halinowa za przygotowanie planu oraz dotrzymanie słowa
i przedstawienie projektu uchwały do końca bieżącego roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński podziękował
wszystkim radnym Rady Miejskiej w Halinowie, którzy biorą udział w głosowaniach nad
przyjęciem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i biorą w ten
sposób odpowiedzialność za podejmowane uchwały.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w swojej wypowiedzi odniósł się do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały podjęte na sesji.
Miejscowości: Długa Kościelna, Długa Szlachecka oraz Józefin stanowią centralną część Gminy
Halinów, zatem miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów wymagały
aktualizacji. Z uwagi na liczne rozstrzygnięcia nadzorcze, wyroki sądów administracyjnych oraz
uzgodnienia z poszczególnymi organami procedury planistyczne dla wskazanych miejscowości
znacznie się wydłużyły. Mówca podziękował pracownikom Referatu Geodezji i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz firmie BUDPLN, która zajmowała się
opracowaniem uchwalonych planów. Burmistrz Halinowa wyraził nadzieję, iż miejscowe plany
wejdą w życie, a mieszkańcy miejscowości będą mogli realizować swoje plany i marzenia
związane z budową domów, czy prowadzeniem działalności gospodarczych.
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16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. – Druk
Nr 385
Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury
i Sportu omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Następnie
mówczyni w imieniu uczniów i nauczycieli podziękowała Burmistrzowi Halinowa Panu
Adamowi Ciszkowskiemu za zrealizowanie kolejnego wniosku Komisji Oświaty dotyczącego
wydatkowania pieniędzy ze środków Programu na zakup sceny służącej halinowskiej młodzieży
przez wiele kolejnych lat.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Jan Papis zadał pytanie dotyczące rozdziału IV omawianego Programu, który
zawiera zapis dotyczący potencjalnych partnerów przy realizacji Programu. Mówca zapytał, czy
parafia pw. Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim również włącza się w działalność
przedmiotowego Programu? Czy jest to raczej zapis intencyjny?
Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej Pani Katarzyna Targońska
odpowiedziała, że każdy może wystąpić o otrzymanie środków z Programu – również parafia
z Wielgolasu Brzezińskiego. Wymienione jednostki są potencjalnymi, natomiast sprawozdanie
z realizacji wraz z informacją, kto brał udział w Programie zostanie przedstawiona w pierwszym
półroczu przyszłego roku.
Radna Pani Edyta Woźniakowska również podziękowała za zakup sceny do budynku
Gimnazjum w Halinowie oraz poprosiła, by w przyszłych latach zaopatrzyć także pozostałe
szkoły z terenu gminy Halinów w sceny teatralne. We wszystkich placówkach oświatowych
mają miejsca występy i przedstawienia dzieci, warto zatem wyposażyć szkoły w takie
udogodnienia.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski na wstępie stwierdził, że pomysł radnej Pani
Edyty Woźniakowskiej jest słuszny. Nie mniej jednak mówca zwrócił uwagę, iż lepszym
rozwiązaniem byłby zakup scen, które zostałyby zamontowane na stałe. W przypadku
Gimnazjum w Halinowie zakup sceny jest dobrą inwestycją, bowiem aula znajdująca się
w budynku jest przeznaczona wyłącznie na wydarzenia kulturowe, występy i różne inscenizacje.
W pozostałych szkołach sytuacja jest inna, ponieważ nie ma auli, lecz sale gimnastyczne
przeznaczone nie tylko na przedstawienia, ale przede wszystkim na zajęcia wychowania
fizycznego. Burmistrz Halinowa zadeklarował jednak, że pomysł zakupu przenośnej sceny
do szkół zostanie przeanalizowany.
Radna Pani Anna Ludwiniak zapytała, czy pozostali Dyrektorzy Szkół z terenu gminy
Halinów również zgłaszali potrzebę zakupu sceny?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński powiedział, że temat
był już omawiany. Ponadto rozmowy dotyczyły zakupu przenośnej sceny przez Gminne
Centrum Kultury (GCK) w Halinowie. Dodatkowo mówca stwierdził, że demontowane sceny
również są bardzo solidne. Radny opowiedział o korzyściach wynikających z posiadania
własnej sceny.
Radny Pan Jan Papis powiedział, iż bardzo cieszy się z zakupu sceny, jednak zdaniem mówcy
ustalenia były inne. Według radnego, skoro opłaca się wypożyczać scenę na każdą okazję,
to również opłaca się posiadać własną. Zakupiona na własność scena służyłaby nie tylko
uczniom i nauczycielom podczas szkolnych występów, ale także pozostałym jednostkom
18

organizacyjnym Gminy, które organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturowe. Mówca
poprosił, by w niedalekiej przyszłości scena została zakupiona.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w wyniku braku
pytań zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
– Druk Nr 385
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 Bogumiła Januszewska.

17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniającej uchwałę
nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
oświatowych – Druk Nr 386
Projekt uchwały omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury
i Sportu omówiła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń oświatowych – Druk Nr 386
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 Bogumiła Januszewska.

18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie planowanego
przekształcenia Zakładu Komunalnego w Halinowie w celu utworzenia
spółki prawa handlowego – Druk Nr 387
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji omówiła i pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Piekuciński na wstępie odniósł się do uzasadnienia przedmiotowego
projektu uchwały. Zgodnie z treścią uzasadnienia uchwała jest intencyjna i ma na celu
umożliwienie dokonania analizy skutków przekształcenia Zakładu Komunalnego w spółkę
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prawa handlowego. Natomiast ostatnie zdanie uzasadnienia stanowi o zamiarze przekształcenia
jednostki w spółkę. Zdaniem radnego jest to brak konsekwencji. Ponadto mówca zwrócił uwagę
na zapis dotyczący kontrolowania spółki. Według Pana Andrzeja Piekucińskiego Gmina
Halinów straci kontrolę nad funkcjonowaniem jednostki.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że nowoutworzona
spółka byłaby wyłącznie własnością Gminy. Burmistrz Halinowa sprawowałby kontrolę nad
Zarządem Spółki za pośrednictwem Rady Nadzorczej Spółki.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zapytał o kwestię zapłacenia VAT-u za przekazanie Spółce
m. in. nowopowstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że VAT jest podatkiem,
który można zapłacić, a następnie ubiegać się o jego zwrot. Poza tym Zakład Komunalny
zostałby przekazany Spółce jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ponadto mówca
poinformował, że Włodarze Gminy mają świadomość, z jakimi konsekwencjami wiąże się
przekształcenie Zakładu w Spółkę.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski przypomniał, że omawiany projekt uchwały jest
intencyjny. W przypadku podjęcia uchwały zostaną podjęte dalsze działania zmierzające
do dokonania oceny zasadności likwidacji Zakładu i jego przekształcenia w Spółkę, a także
rozwiania wszelkich wątpliwości w tej kwestii. Jeżeli zaś Rada nie podejmie omawianej
uchwały, to dyskusja w tym temacie jest bezprzedmiotowa. Stworzenie Spółki otworzy nowe
możliwości rozwoju dla dotychczasowego Zakładu. W przypadku realizowania przez Spółkę
nowych inwestycji istnieje szansa odzyskiwania VAT-u w 100%. Obecnie Zakład Komunalny
nie posiada takich możliwości. Ponadto mówca poinformował, że utworzona Spółka mogłaby
realizować dużo szerszy zakres prac niż Zakład Komunalny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński oznajmił, iż
omawiany projekt uchwały nie stanowi ostatecznej decyzji o przekształceniu Zakładu w Spółkę.
Przedmiotowa uchwała jest jedynie narzędziem umożliwiającym sporządzenie odpowiednich
analiz, statystyk i raportów, które określą korzyści wynikające z utworzenia Spółki.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poprosiła, by po sporządzeniu stosownych analiz
zorganizować wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Halinowie celem przekazania
radnym informacji zawartych w przygotowanym raporcie.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie planowanego przekształcenia Zakładu Komunalnego
w Halinowie w celu utworzenia spółki prawa handlowego – Druk Nr 387
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 Bogumiła Januszewska.

19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie ustalenia
wykazu i planu finansowego wydatków budżetu Gminy Halinów, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017– Druk 389
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz.
Nie było głosów w dyskusji.
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W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków
budżetu Gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017– Druk Nr 389
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 Bogumiła Januszewska.

20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w nawiązaniu do uwag Wojewody
Mazowieckiego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oznajmił,
iż w przypadku Chobotu zastrzeżenie jest być może słuszne. Według Wojewody oznaczone
w planie tereny ogródków działkowych są niezgodne w stosunku do ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych w odniesieniu do powierzchni oraz wysokości budynków działkowych.
Prawdopodobnie te zapisy uchwały zostaną unieważnione. W kwestii planu Wielgolasu
Brzezińskiego części E Wojewoda Mazowiecki zwrócił uwagę na błędne określenie
powierzchni biologicznie czynnej dla niektórych terenów względem Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów. Gmina Halinów odniosła się
do postawionych zarzutów. W przypadku zaś planu Wielgolasu Brzezińskiego części D, Gmina
nie posiada informacji o konkretnych uwagach Wojewody, lecz o wszczęciu postępowania
nadzorczego dla przedmiotowej uchwały. Może to oznaczać, że plan dla tej części miejscowości
zostanie unieważniony w całości.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w nawiązaniu do zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego
o wszczęciu postępowania nadzorczego dla miejscowego planu Wielgolasu Brzezińskiego
części D, uznał za niepokojący, fakt nieokreślenia przez organ nadzoru części planu, dla której
prowadzone jest przedmiotowe postępowanie.
Sołtys Krzewiny Pani Anna Jackiewicz zapytała, czy Burmistrz Halinowa oraz Rada Miejska
w Halinowie myślą o rozbudowie budynku szkoły w Cisiu?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że tak. Dodatkowo
mówca wspomniał o budżecie Gminy Halinów na 2018 rok, który w planach inwestycyjnych
zawiera koncepcję rozbudowy szkoły w Cisiu oraz budowę przedszkola w Brzezinach.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz przedstawił informacje dotyczące
działań inwestycyjnych, które miały miejsce w ostatnim okresie. Poinformował m.in. o:
 Zakładzie Komunalnym, który zrealizował budowę wodociągu w Koniku Nowym
od ul. Królewskiej w stronę ul. Kanadyjskiej, zadanie zostało wykonane przez firmę
Pana Witkowskiego, łączna wartość prac wyniosła ok. 160 000,00 zł;
 trwających pracach przy opracowaniu projektu budowy wodociągu w ul. Brzezińskiej
i ulicach bocznych w Koniku Nowym, być może część inwestycji uda się zrealizować
w przyszłym roku;
 zakończeniu prac przy modernizacji dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek
asfaltowych, zadanie zostało zakończone i rozliczone, obecnie trwają dodatkowe prace
poprawkowo-odwodnieniowe;
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 trwającej budowie przedszkola w Okuniewie, mówca wyraził nadzieję, że niebawem
prace zostaną definitywnie ukończone, zadanie nie zostało jeszcze rozliczone, Zastępca
Burmistrza Halinowa zaprosił radnych Rady Miejskiej w Halinowie na wizję lokalną
nowego obiektu;
 zakończeniu budowy 2 wiat przystankowych w Cisiu oraz wiat w Starym Koniku, które
zostały wykonane ze środków funduszu sołeckiego;
 zakończeniu w ramach dofinansowania przebudowy ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie,
zakres dofinansowania został zrealizowany i rozliczony, pewne prace wykończeniowe
(np. wjazdy do posesji z kostki) potrwają do stycznia kolejnego roku, ponadto
na początku przyszłego roku wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zwłaszcza
w okolicy pętli autobusowej, na terenie pętli powstanie chodnik oraz zostanie
utwardzony teren pod stojaki na rowery, dodatkowo przy pętli w celu poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców Hipolitowa i mieszkańców innych miejscowości
zainstalowane zostanie nowe oświetlenie;
 zakończeniu prac przy budowie nowego oświetlenia na terenie gminy Halinów, niestety
w niektórych miejscowościach nowe latarnie nie świecą, ponieważ Gmina Halinów
oczekuje na montaż liczników oraz podpisanie umów z Polską Grupą Energetyczną
(PGE) na dostawę energii elektrycznej do oświetleń, być może na koniec stycznia 2018
roku uda się zrealizować w pełni przedmiotowe zadanie;
 zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku w Okuniewie,
w przyszłym roku firma STRABAG wykona również dodatkowe prace polegające na
odwodnieniu oraz modernizacji odcinka drogi w Zagórzu od drogi wojewódzkiej nr 637
do mostu na rzece Ząza w Zagórzu, ponadto w styczniu 2018 roku zostanie ogłoszony
przetarg na przebudowę mostu w Okuniewie oraz przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 637 na odcinku od Okuniewa do Woli Grzybowskiej (granicy z Warszawą);
 zakończeniu prac polegających na przebudowie linii energetycznej w Okuniewie,
pozostało jedynie wyciąć stare słupy, większość linii została już przewieszona, ponadto
dzięki współpracy z Orange udało się przebudować słupy telekomunikacyjne, Gmina
Halinów wystąpiła do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) o zmianę
organizacji ruchu w Okuniewie, Zastępca Dyrektora MZW Pan Mariusz Kozera
zadeklarował, że pewne rzeczy zostaną zmienione.
Sołtys Mrowisk Pan Stanisław Dobosiewicz zapytał, czy udało się zainstalować dodatkowe
oświetlenie na placu zabaw w Mrowiskach?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że niestety nie udało się
wykonać oświetlenia zarówno na placu zabaw w Mrowiskach, jak i w Deśnie. Mówca
powiedział, że w Mrowiskach oświetlenie zostanie zamontowane w 2018 roku.
Radny Pan Przemysław Mirosz podziękował za dobre wykonanie przebudowy
ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie oraz wyraził nadzieję, iż będzie długo służyła mieszkańcom
Hipolitowa i całej Gminy.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz w odniesieniu do wypowiedzi
przedmówcy przyznał, że modernizacja ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie wykonywana była
w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz). Mówca wspomniał także
o kwestii związanej z przetargiem oraz podpisaniem umów z wykonawcą i Urzędem
Wojewódzkim. Zastępca Burmistrza Halinowa poinformował, że jeżeli pojawią się jakieś
problemy, awarie, to wykonawca drogi będzie musiał dokonać odpowiednich poprawek zgodnie
z obowiązującą w ciągu 5 lat gwarancją.
Radny Pan Jan Papis zapytał, czy inwestycja budowy boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach
została już rozliczona?
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Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że tak. Gmina Halinów
otrzymała już zwrot dotacji.
Radny Pan Jan Papis zwrócił uwagę na przydrożny rów zlokalizowany w sąsiedztwie boiska,
który nie ma odpływu. W związku z tym, zawsze kumuluje się w nim woda.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz wyjaśnił, że jeżeli mowa o rowie przy
pętli autobusowej, to ma on swój odpływ w stronę ul. Grzybowej do drenażu. Ponadto mówca
stwierdził, że teren wokół boiska jest podmokły i konieczne jest zbudowanie drenażu.
Zastępca Burmistrza Halinowa wspomniał również o pomyśle odwodnienia polegającym
na odprowadzaniu wód do rowu melioracyjnego przy drodze wojewódzkiej, a także o planach
doświetlenia boiska poprzez zamontowanie latarni. Na zakończenie mówca poinformował
o zamiarze położenia nakładki asfaltowej oraz budowy wyniesionego przejścia na ulicy przy
szkole (na wysokości boiska).
Radny Pan Jan Papis podziękował za oświetlenie wybudowane wzdłuż parkanu przy szkole.
Ponadto mówca poprosił o wykonanie parkingu przy stacji PKP w Cisiu.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że obecnie w gorszym
stanie technicznym jest parking przy stacji PKP w Halinowie. Mówca poinformował
o zainstalowaniu kamer przy stacji, przejeździe kolejowym oraz placu zabaw w Halinowie.
Aktualnie system jest testowany. W przypadku parkingu w Cisiu, to zostanie on wyrównany.
Radna Pani Edyta Woźniakowska podziękowała za realizację I etapu budowy chodnika
w Cisiu. Miło jest patrzeć, kiedy dzieci bezpiecznie idą do szkoły. Ponadto mówczyni
poinformowała, że podczas budowy chodnika dodatkowo udało się zrobić wiele zjazdów do
posesji oraz wykonać odwodnienie. Radna wyraziła nadzieję, że kolejna część chodnika
zostanie wybudowana w kolejnym roku.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że podziękuje Dyrektorowi
ZDP Panu Andrzejowi Solonkowi za to, że zgodził się, aby Gmina Halinów współpracowała
z projektantami wspomnianej inwestycji. Zdaniem mówcy wybudowany chodnik będzie służył
mieszkańcom przez wiele lat.
Radna Pani Edyta Woźniakowska zapytała o teren przy szkole w Cisiu, na którym znajduje
się budynek komunalny Gminy.
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz odpowiedział, że jedna mieszkanka
została przeniesiona do innego lokalu komunalnego. Niestety zasób mieszkaniowy Gminy nie
jest zbyt duży, na szczęście udało się umieścić lokatorkę w innym budynku. Ponadto jeżeli
uda się przesiedlić lokatora II lokalu to są plany likwidacji budynku komunalnego przy szkole
w Cisiu. Teren gminny zostałby przeznaczony na rozbudowę szkoły lub parkingu przy szkole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zapytał, jak
zabezpieczyć most w Budziskach przed znacznym obciążeniem wynikającym z modernizacji
mostu w Okuniewie i konieczności wyznaczenia objazdu przez Zagórze i Budziska?
Zastępca Burmistrza Halinowa Pan Adam Sekmistrz powiedział, że most zostanie
zabezpieczony, ponieważ w Zagórzu wykonywane będzie odwodnienie drogi (na ulicy Sarniej
– od drogi wojewódzkiej nr 637 do mostu na rzece Ząza), więc ulica Krucza w Budziskach
będzie zamknięta.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński podziękował
za współpracę w mijającym 2017 roku oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne.
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21. Zamknięcie sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 1727 zamknął obrady XXXIX sesji Rady
Miejskiej w Halinowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Protokół sporządziła:
Klaudia Szulim

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

załączników dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Halinowie.
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