Protokół Nr XLI.2018
z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 22 lutego 2018 roku

1. Otwarcie obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński o godzinie 1405
otworzył obrady XLI 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 10 radnych (nieobecni na sali radni: Pani
Katarzyna Goździewska, Pan Jan Papis, Pani Krystyna Sęk, Pan Jan Stankiewicz, Pani Edyta
Woźniakowska) i uznał prawomocność obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński przedstawił porządek
obrad2 i otworzył dyskusję.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek zwrócił się z wnioskiem o:
 zdjęcie z porządku obrad punktu nr:
 11 – ,,Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 r.”,
 19 – ,,Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
28 grudnia 2017 roku.”;


wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie
w sprawie:
 trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka
samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania, jako punkt nr 11,
 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie, jako
punkt nr 16.

Na salę wszedł radny Pan Jan Stankiewicz.
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Załącznik nr 1 do protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 22 lutego 2018 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 22 lutego 2018 roku.
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Głosowanie zmian w porządku obrad
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 11,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Nowy porządek obrad został przyjęty.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Jan Papis, Pani Krystyna Sęk, Pani
Katarzyna Goździewska.
Porządek obrad XLI sesji w dniu 22 lutego 2018 roku po zmianach:
1.

Otwarcie obrad sesji.

2.

Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.

5.

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 2018-2033 – Druk Nr 404

9.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Halinów na 2018 rok – Druk Nr 405

10. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów
dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż
jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania – Druk Nr 413
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany ,,Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla miasta i gminy
Halinów w latach 2013-2020” – Druk Nr 407
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów – Druk Nr 408
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów – Druk Nr 409
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się
w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie – Druk Nr 410
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się
w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie – Druk Nr 414
16. Projekt stanowiska Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przekazania w zarząd na okres
trzech lat sołectwu Desno zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę
o numerze ewidencyjnym 39 położoną w Deśnie – Druk Nr 411
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Halinowa – Druk Nr 412
2

18. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
5 października 2017 roku.
19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
30 października 2017 roku.
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 25 stycznia 2018 roku
do 21 lutego 2018 roku. W wyżej wymienionym okresie podpisano 51 umów oraz 15 zarządzeń.
Najważniejsze wydarzenia oraz spotkania:
 28.01.2018 r. – Uroczyste obchody upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego;
 29.01.2018 r. – XV Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej
w Halinowie;
 30.01.2018 r. – Spotkanie Delegatów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w Warszawie;
 02.02.2018 r. – Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Związku Samorządów
Polskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 05.02.2018 r. – XXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego w Cegłowie;
 07.02.2018 r. – Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Środowiska Rady Powiatu
Mińskiego;
 13.02.2018 r. – Spotkanie z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii
Kolejowych (PKP PLK) Panem Andrzejem Kmiecikiem;
 14.02.2018 r. – Spotkanie z Wicemarszałkiem Senatu Panią Marią Koc, Prezesem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
Panem Markiem Ryszką oraz Mazowieckim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Bogdanem Łasicą w sprawie dofinansowania zakupu
samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej;
 15.02.2018 r. – Otrzymanie z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani
Elżbiety Rafalskiej promesy dofinansowania w wysokości 2 000 000,00 zł w ramach
programu Maluch+ na budowę nowego gminnego żłobka w Józefinie;
 17.02.2018 r. – Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej
Kościelnej;
 21.02.2018 r. – Spotkanie w PKP PLK z Prezesem Włodzimierzem Żmudą wraz
ze Starostą Powiatu Mińskiego oraz włodarzami Gmin zainteresowanych inwestycjami
na trasie linii kolejowej Warszawa-Mińsk Mazowiecki; spotkaniu patronował Poseł
na Sejm RP Pan Daniel Milewski.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poinformował o:
 kończącej się akcji roznoszenia nakazów podatkowych na 2018 rok, mówca
podziękował sołtysom oraz pracownikom Urzędu, którzy zaangażowali się w akcję
podatkową i dostarczali nakazy mieszkańcom Gminy Halinów;
 spotkaniu Burmistrza Halinowa w dniu 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim
w Halinowie z uczniami z Hiszpanii, Włoch i Słowacji, którzy odwiedzają Polskę
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w ramach programu Erasmus+, wizyta organizowana jest przez nauczycieli Gimnazjum
w Halinowie;
2 trwających naborach na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Halinowie:
 ds. planowania przestrzennego w Referacie Geodezji i Planowania Przestrzennego
(nabór na zastępstwo), złożone oferty są weryfikowane,




 ds. obsługi Biura Rady w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym – nabór nie jest
jeszcze rozstrzygnięty;
zatrudnieniu (w ramach służbowego przeniesienia) pracownika na stanowisko
ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym;
problemie smogu występującego na terenie gminy Halinów, w ramach ustawy
antysmogowej Urząd jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli w zakresie
prawidłowego palenia w piecach (takie kontrole będą się odbywały), niebawem
na stronie internetowej Gminy Halinów pojawi się informacja o prawidłowym sposobie
palenia w domowych piecach.

Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek poprosił radnych Rady Miejskiej w Halinowie
o wyrażenie zgody na zabranie głosu przez przedstawicielkę Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Panią Gabrielę Dowjat w sprawie przedstawienia informacji o nowych
zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku.
Przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR) Pani Gabriela
Dowjat podając informację o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
w 2018 roku, powiedziała o obowiązku składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji
eWniosekPlus. Następnie opisała sposób składania tychże wniosków poprzez wskazaną
aplikację, która jest dostępna na stronie internetowej ARiMR. Ponadto Pani Dowjat wyjaśniła,
że w przypadku braku zmian w stosunku do poprzedniego roku, należy złożyć odpowiednie
oświadczenie potwierdzające brak zmian. Na zakończenie swojej wypowiedzi mówczyni
poinformowała o możliwości wypełnienia wniosków przez Internet u doradców MODR
Warszawa.
Na salę weszli radni: Pani Edyta Woźniakowska oraz Pan Jan Papis.

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Sołtys Hipolitowa Pan Marcin Sukiennik w swojej wypowiedzi zadał 3 pytania dotyczące:
częstych awarii oświetlenia na ulicy Warszawskiej, Jaworowej i Osiedlowej w Hipolitowie,
konieczności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Hipolitów oraz tabliczek z numerami porządkowymi domów. Mówca poprosił
o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Halinów wzoru tabliczki z numerem posesji.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w kwestii awarii oświetlenia powiedział,
że przyjmuje zgłoszenie oraz, że sprawa zostanie przekazana do załatwienia. Następnie
w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poinformował,
że procedura planistyczna rozpocznie się po zakończeniu trwających obecnie procedur (w tym
procedur naprawczych). Niebawem powinno rozpocząć się opracowywanie planu dla
Hipolitowa. Burmistrz Halinowa przeprosił za opóźnienie przy sporządzaniu przedmiotowego
planu.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że nie została podjęta przez Radę
Miejską w Halinowie uchwała dotycząca normalizacji oznaczania nieruchomości. Tabliczka
powinna zawierać numer oraz nazwę ulicy i miejscowości. Mówca oznajmił, iż jeżeli zachodzi
potrzeba, to zostanie przygotowany wzór tabliczki. Ponadto bardzo ważne jest też, aby tabliczka
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była widoczna – niekiedy wystarczy jedynie uliczna latarnia bez konieczności dodatkowego
oświetlenia oznakowania.
Radny Pan Adam Rudnicki w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na trudności przy
przeprowadzaniu kontroli nad właściwym paleniem w piecach.
Na salę weszła radna Pani Katarzyna Goździewska.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek przyznał, że będzie trudno zweryfikować, czy dany
mieszkaniec prawidłowo pali z piecu. Kontrolujący będą sprawdzali, z jakiego opału korzysta
konkretny mieszkaniec. Ponadto mówca poinformował, że Gmina Halinów będzie starała się
również w bieżącym roku uczestniczyć w programie dotyczącym wymiany pieców.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński wspomniał
o powinności przeprowadzenia kontroli również w aspekcie nie oddawania przez mieszkańców
śmieci.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek powiedział, że takie kontrole odbywały się
w styczniu bieżącego roku w miejscowości Nowy Konik, a także na niektórych posesjach
w Halinowie. W lutym br. z uwagi na roznoszenie nakazów podatkowych oraz inne obowiązki
kontrole nie były przeprowadzane, natomiast od marca br. pracownicy Urzędu będą
kontrolowali mieszkańców pod kątem zgłoszonych deklaracji.
Sołtys Kazimierowa Pan Sławomir Kostka zapytał, kiedy będzie można składać wnioski
na dofinasowanie do wymiany pieca oraz, czy osoby które podczas gazyfikacji miejscowości
Kazimierów nie będą miały możliwości podłączenia gazu do swojej nieruchomości, zostaną
poza kolejnością zakwalifikowane do dofinansowania na wymianę pieca?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że obecnie nie jest prowadzony nabór
wniosków na dofinasowanie inwestycji. Jeśli tylko pojawi się informacja o naborze,
to mieszkańcy Gminy zostaną o tym poinformowani. Ponadto mówca zaznaczył, że weryfikacja
wniosków następuje w kolejności zgłoszeń oraz skompletowania odpowiednich dokumentów.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy
poinformował, że w poprzednim naborze wszyscy wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie
na wymianę pieca. Jeżeli zostanie ogłoszony nabór przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i zostaną pozyskane pieniądze, to Gmina
Halinów będzie się starała, aby środki trafiły do jak największej ilości mieszkańców. Następnie
w odniesieniu do gazyfikacji Kazimierowa Burmistrz Halinowa przypomniał, że niebawem
rozpoczną się prace gazyfikacyjne (jest już częściowe pozwolenia na budowę sieci
gazyfikacyjnej). Mówca poinformował, że w momencie kiedy sieć zostanie wybudowana,
to osoby mieszkające w bliskiej odległości, które nie ubiegały się wcześniej o podłączenie
do sieci, będą mogły starać się o podpięcie do sieci po jej wybudowaniu.
Sołtys Żwirówki Pani Stanisława Osica zapytała, kiedy zostanie sporządzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żwirówka?
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski powiedział, że odpowiedź na pytanie jest
tożsama z odpowiedzią na pytanie Sołtysa Hipolitowa w sprawie sporządzenia planu dla
Hipolitowa – tzn. po zakończeniu obecnie prowadzonych procedur planistycznych.
Radny Pan Jan Papis w imieniu mieszkańców swojego okręgu wyborczego zapytał,
czy podczas technicznego spotkania z przedstawicielami PKP PLK w sprawie poprawy
bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w Wielgolesie Brzezińskim zapadły jakieś konkretne
decyzje? Następnie radny na ręce Burmistrza Halinowa złożył serdeczne podziękowania
dla Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za przestawienie
znaku informującego o obszarze zabudowanym w miejsce, o które wnioskowali mieszkańcy.
Stosowne pismo w przedmiotowej sprawie zostało złożone w Biurze Podawczym Urzędu
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Miejskiego w Halinowie, bowiem mieszkańcy Gminy wnioskowali o załatwienie sprawy
za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski powiedział, że podziękowania zostaną
przekazane przedstawicielom GDDKiA. Następnie w kwestii poprawy bezpieczeństwa
na przejeździe kolejowym w Wielgolesie Brzezińskim powiedział, że spotkań w tejże sprawie
było bardzo dużo. Obecnie Gmina Halinów jest na dobrej drodze do rozwiązania istniejącego
problemu. Nie została jeszcze podjęta decyzja o podziale kosztów wykonania inwestycji.
Mówca wyraził nadzieję, iż niebawem sprawa zostanie szczęśliwie rozwiązana.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w nawiązaniu do prac przy nowej stronie internetowej Gminy
Halinów poprosił o bezpośredni kontakt do osoby, która się tym zajmuje.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że w przedmiotowej sprawie można
kontaktować się z zatrudnionym w Urzędzie informatykiem, Panem Piotrem Żołną.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO), które niebawem wejdzie w życie zapytał, jaki jest stan przygotowania
szkół z terenu gminy Halinów do wdrożenia nowych przepisów?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że ok. 3 tygodnie temu odbyło się
szkolenie, podczas którego omówiono nowe przepisy prawne dotyczące ochrony danych
osobowych. Na szkoleniu omówiono także kwestie bezpieczeństwa przy wykonywaniu operacji
finansowych. Podjęte zostały pewne ustalenia, została wybrana firma, która przeprowadzi audyt
informatyczny zarówno w szkołach, jak i w Urzędzie Miejskim w Halinowie. Ponadto z mocy
przepisów prawa administratorem bezpieczeństwa informacji zostanie pracownik Urzędu, który
będzie pełnił funkcję inspektora ochrony danych osobowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński zamknął dyskusję.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Rady
Informacje na temat prac komisji Rady w okresie od ostatniej sesji przedstawili kolejno
przewodniczący poszczególnych komisji:
Radny Pan Jan Stankiewicz Przewodniczący KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA


12.02.2018 r. – spotkanie z przedstawicielem: Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej; informacja Spółki Wodnej na temat stanu
melioracyjnego urządzeń wodnych i wykorzystania funduszy na odwadnianie terenów
gminy w 2017 roku oraz plany na rok 2018.

Radny Pan Przemysław Mirosz Przewodniczący KOMISJI REGULAMINOWEJ
Komisja nie obradowała w okresie od 25.01.2018 r. do 21.02.2018 r.
Radna Pani Edyta Woźniakowska Przewodnicząca KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI


21.02.2018 r. – zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Halinowie na sesję
w dniu 22.02.2018 r. oraz omawianie i opiniowanie projektów modernizacji i budowy
dróg w Gminie Halinów w 2018 roku.

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


15.02.2018 r. – zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Halinowie na sesję
w dniu 22.02.2018 r. oraz zapoznanie się z organizacją oraz realizacją zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Halinów.
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Radny Pan Krzysztof Mościcki Przewodniczący KOMISJI DO SPRAW ZDROWIA,
SPRAW SPOŁECZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO


20.02.2018 r. – sprawozdanie z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2017 roku, a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2017 roku oraz plany
na 2018 rok.

Radny Pan Adam Rudnicki Przewodniczący KOMISJI REWIZYJNEJ


05.02.2018 r. – przeprowadzenie analizy skargi na działalność Burmistrza Halinowa.

Radny Pan Dawid Wojda Przewodniczący KOMISJI BUDŻETOWEJ


23.01.2018 r. – zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Halinowie na sesję
w dniu 22.02.2018 r. oraz informacja na temat dochodów i wydatków związanych
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł w 2017 roku.

7. Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki na wstępie po krótce
opowiedział o działalności Rady Powiatu Mińskiego w ciągu ostatniego miesiąca. Następnie
mówca odczytał pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim dotyczące drogi
nr 2707 Wielgolas Duchnowski – Kąck oraz przydrożnego rowu melioracyjnego.
Na zakończenie Pan Ireneusz Piasecki w imieniu Prezesa Zarządu Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Starosty Powiatu Mińskiego Pana Antoniego Jana
Tarczyńskiego podziękował Sekretarzowi Halinowa Panu Robertowi Grubkowi, radnemu Rady
Miejskiej w Halinowie Panu Krzysztofowi Mościckiemu oraz dyrekcji szkół z terenu gminy
Halinów za współpracę przy organizacji turnieju wiedzy pożarniczej.
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek w swojej wypowiedzi również nawiązał
do zorganizowanego turnieju wiedzy pożarniczej. W odniesieniu do spraw powiatowych mówca
poinformował o posiedzeniu Komisji Budżetowej, która odbyła się w Szpitalu Powiatowym
w Mińsku Mazowieckim. Członkowie Komisji rozmawiali m. in. o bieżącej sytuacji placówki,
ilości lekarzy, a także o finansowaniu remontu szpitala. Ponadto Sekretarz Halinowa wspomniał
o spotkaniu z: Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, które
dotyczyło współpracy Urzędu Miejskiego w Halinowie z Urzędem Pracy oraz Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w sprawie inwestycji planowanych
do wykonania na terenie gminy Halinów.
Sołtys Desna Pan Leszek Gomulski zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą
(wnioskiem) o poprawę stanu drogi z Desna do Chobotu. Mówca zauważył, że wspomniana
droga jest codziennie użytkowana przez wiele osób, a obecnie jest prawie nieprzejezdna.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski przyłączył się do słów sołtysa Desna. Dodatkowo
podkreślił, że najważniejsze jest wyrównanie drogi w taki sposób, aby mieszkające przy niej
osoby miały możliwość przejechać samochodem tą drogą. Mówca poprosił o zainteresowanie
się sprawą.
Radny Pan Jan Papis w kilku zdaniach zwrócił się z prośbą do Pana Ireneusza Piaseckiego
oraz Pana Roberta Grubka o zajęcie się sprawą powiększenia przepustu zlokalizowanego
na drodze z Wielgolasu Duchnowskiego w kierunku Kącka. Mówca zasygnalizował, że zbyt
mały rów powoduje nadmierne wylewanie się wody.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki w odniesieniu
do wypowiedzi sołtysa Desna Pana Leszka Gomulskiego powiedział, że główny problem
stanowi nieuregulowany stan prawny wskazanej drogi. Ponadto w przypadku przepustu mówca
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poinformował, że sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ kilkanaście lat temu Gmina
przekazała drogę Powiatowi Mińskiemu. Natomiast przepusty pozostały w gestii spółki wodnej.
Pan Piasecki oznajmił, że Powiat Miński będzie starał się uregulować kwestię własności
przepustu i rozwiązać problem wypływu wody z rowu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński poprosił
Przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji radną Panią Edytę Woźniakowską, aby do stałych punktów posiedzeń Komisji
dopisać punkt odnoszący się do inwestycji, w tym inwestycji drogowych realizowanych również
przez Powiat Miński lub we współpracy z Powiatem. Zdaniem mówcy sesje Rady Miejskiej
w Halinowie nie mogą przeradzać się w sesje powiatowe. Wszystkie zgłaszane uwagi są bardzo
ważne, jednak radny zachęcił, by sołtysi oraz inne zainteresowane osoby uczestniczyły
w posiedzeniach merytorycznych Komisji i tam debatowali o lokalnych sprawach. Ponadto
mówca zaproponował organizację spotkania z odpowiednimi osobami w celu rozwiązania
problemu rowu melioracyjnego w miejscowości Wielgolas Duchnowski, o którym wspomniał
radny Pan Jan Papis.
Sołtys Desna Pan Leszek Gomulski powiedział, że w trakcie swojej pierwszej kadencji
piastowania funkcji sołtysa, wystosował pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku
Mazowieckim w sprawie wyznaczenia granic drogi powiatowej z Desna do Chobotu.
Pomimo upływu lat sprawa do tej pory nie została załatwiona. W dalszej części swojej
wypowiedzi mówca podkreślił, że nie jest dla niego najważniejsze wytyczenie granic drogi
i uregulowanie jej stanu prawnego, a wyrównanie drogi w taki sposób, aby była przejezdna
dla mieszkających tam osób.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki poinformował,
iż obecnie 76 % dróg na terenie Powiatu Mińskiego ma uregulowany stan prawny. Ponadto
status prawny dróg jest systematycznie porządkowany.
Radna Pani Edyta Woźniakowska powiedziała, że do stałych punktów porządku obrad
zostanie wprowadzony punkt dotyczący inwestycji powiatowych realizowanych na terenie
gminy Halinów. Mówczyni poprosiła, aby debaty na temat zadań inwestycyjnych podejmowane
były także na posiedzeniach Komisji, nie tylko na sesjach.
Radny Pan Andrzej Piekuciński w nawiązaniu do prośby sołtysa Desna również podkreślił,
że przedmiotowa droga nigdy nie była w tak złym stanie. Droga na odcinku w stronę Cezarowa
również jest w katastrofalnym stanie. Wysypanie pół ciężarówki piasku, który spłynie wraz
z deszczem w niczym nie pomoże.
Radny Pan Dawid Wojda zaapelował o zdrowy rozsądek. Ponadto zwrócił uwagę na wał
ziemny, który wytworzył się przy ulicy Warszawskiej w Hipolitowie (na całej długości ulicy
przy przejeździe kolejowym). Mówca poprosił o wyrównanie nasypu.
Na sali wytworzyła się dyskusja pomiędzy radnymi Rady Miejskiej w Halinowie, a sołtysami
Sołectw z terenu Gminy Halinów dotycząca problemów zgłoszonych do radnych powiatowych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki podkreślił, że radni
Rady Powiatu Mińskiego z terenu gminy Halinów zdają sobie sprawę z wielu problemów
i potrzeb występujących w Gminie Halinów. Nie mniej jednak należy pamiętać, że to Gmina
Halinów jest największym beneficjentem budżetu Powiatu Mińskiego w 2018 roku.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski na wstępie swojej wypowiedzi poprosił,
by szanować nawzajem zgłaszane przez uczestników sesji postulaty, ponieważ skoro są one
sygnalizowane na sesji, to znaczy, że są ważne. W przypadku drogi z Desna w kierunku
Chobotu mówca również podkreślił, że nie chodzi o modernizację całego odcinka drogi,
a jedynie o porządne utwardzenie części drogi tak, aby mieszkające tam rodziny mogły bez
problemu się przemieszczać. Zdaniem Burmistrza Halinowa przy dobrej woli i niedużym
nakładzie finansowym można zrealizować zgłoszony wniosek. Na zakończenie mówca
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przyłączył się do propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie dotyczącej
dłuższych dyskusji na posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński w imieniu
Burmistrza Halinowa i organizatorów zaprosił wszystkich obecnych na bieg ,,Wilczym
Tropem” poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych organizowany w dniu 4 marca 2018 r.
o godz. 1200. Trasa biegu będzie obejmowała ulice: Bema, Dąbrowskiego, Piłsudskiego
i Spółdzielczą w Halinowie. Zapisy na bieg nadal trwają, ilość zgłoszeń jest ograniczona.
Po zakończeniu dyskusji w wyniku braku pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Następnie ogłosił przerwę o godz. 1536. Obrady wznowiono o godz. 1608.

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033 – Druk Nr 404
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok – Druk Nr 405
Projekty uchwał od punktu nr 8 do nr 9 wraz z autopoprawką do druku nr 405 omówiła
Skarbnik Halinowa Pani Aneta Leleń.
Radny Pan Dawid Wojda poinformował, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowe projekty uchwał.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2018-2033 – Druk Nr 404
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna
Sęk.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Halinów na 2018 rok – Druk Nr 405
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna
Sęk.
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10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż
jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – Druk Nr 413
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej Pani
Katarzyna Targońska.
Radna Pani Anna Ludwiniak poinformowała, że Komisja ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury
i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż
jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania – Druk Nr 413
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna
Sęk.

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany
,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych dla miasta i gminy Halinów w latach 2013-2020” – Druk
Nr 407
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Halinowie Pani Małgorzata Komuda-Ołowska.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany ,,Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla miasta i gminy
Halinów w latach 2013-2020” – Druk Nr 407
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pani Edyta Woźniakowska, Pan Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna
Sęk.
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12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów – Druk Nr 408
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów – Druk Nr 409
Projekty uchwał od punktu nr 12 do nr 13 omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radni nie zgłosili uwag do projektów uchwał.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa
Szlachecka, gmina Halinów – Druk Nr 408
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 Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna Sęk.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas
Duchnowski, gmina Halinów – Druk Nr 409
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 Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna Sęk.

14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie
– Druk Nr 410
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie
– Druk Nr 414
Projekty uchwał od punktu nr 14 do nr 15 omówił Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe
projekty uchwał.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka
Zdrowia w Okuniewie – Druk Nr 410
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
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W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta.
Nieobecni na sali radni: Pan Andrzej Piekuciński, Pan Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna Sęk.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka
Zdrowia w Okuniewie – Druk Nr 414
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 Krzysztof Mościcki, Pani Krystyna Sęk.
Radny Pan Bogdan Janczarek podziękował Radzie Miejskiej w Halinowie za podjęcie uchwał
dotyczących najmu lokali znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie osobom
świadczącym usługi zdrowotne.

16. Projekt stanowiska Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przekazania
w zarząd na okres trzech lat sołectwu Desno zabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 39 położoną
w Deśnie – Druk Nr 411
Projekt uchwały omówił Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski.
Radna Pani Edyta Woźniakowska poinformowała, że Komisja Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt stanowiska.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin Pietrusiński otworzył dyskusję.
Sołtys Desna Pan Leszek Gomulski po krótce opowiedział o zmianach, które nastąpiły
w Deśnie w przeciągu kilku ostatnich lat. Mówca powiedział, że marzeniem mieszkańców
Desna jest zorganizowanie zajęć zarówno w okresie letnim, jak i zimowym dla dzieci oraz osób
dorosłych z Desna, a także okolic. Na zakończenie Pan Leszek Gomulski poprosił
o przychylenie się do prośby mieszkańców Desna.
Radny Pan Jan Papis zapytał, czy stanowisko nie wymaga uzasadnienia?
Sekretarz Halinowa Pan Robert Grubek odpowiedział, że nie.
Radny Pan Jan Papis jako mieszkaniec odległej od Desna miejscowości, potwierdził słowa
sołtysa Desna Pana Leszka Gomulskiego świadczące o licznych, pozytywnych zmianach
w Sołectwie. Mówca pogratulował Sołtysowi Desna za zorganizowanie grupy ludzi, która
chętnie działa na rzecz lokalnej społeczności.
Sołtys Desna Pan Leszek Gomulski powiedział, że zasługi należą się także radnemu Panu
Andrzejowi Piekucińskiemu, radnej Pani Edycie Woźniakowskiej oraz sołtysowi Krzewiny Pani
Annie Jackiewicz.
W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
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Głosowanie projektu stanowiska w sprawie przekazania w zarząd na okres trzech lat sołectwu
Desno zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym
39 położoną w Deśnie – Druk Nr 411
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Stanowisko zostało podjęte.
Nieobecna na sali radna Pani Krystyna Sęk.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski podziękował za podjęcie przedmiotowego
stanowiska. Następnie mówca powiedział, że stanowisko Rady umożliwia podpisanie
dokumentów z sołtysem Desna dotyczących przekazania obiektu Sołectwu.

17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Halinowa – Druk Nr 412
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie
Pan Adam Rudnicki.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Halinowa – Druk Nr 412
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 Krystyna Sęk.

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 otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Piekuciński zwrócił uwagę dotyczącą sposobu pisania protokołów.
Mówca wspomniał o 3 metodach sporządzania protokołów, poprosił o określenie, w jakiej
formie mają być sporządzane protokoły oraz zaproponował, by przytaczać dosłowne
wypowiedzi.
Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski powiedział, że protokół nie jest stenogramem.
Ponadto nie istnieje przepis obligujący do przytaczania dosłownych wypowiedzi. Stenogramy
mogłyby być tworzone, jeśli w Statucie Gminy lub Regulaminie pracy Biura Rady zostałby
wprowadzony odpowiedni zapis. Dodatkowo mówca wspomniał o nowych przepisach prawa,
które zobowiązują samorządy terytorialne do nagrywania posiedzeń sesji organów
stanowiących. Z uwagi na obowiązujące przepisy oraz sporządzanie audiowizualnego nagrania
z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Halinowie, nie ma konieczności pisania zbyt długich
protokołów zawierających dosłowne wypowiedzi uczestników obrad. Burmistrz Halinowa
stwierdził, że protokoły z sesji powinny zawierać najważniejsze wypowiedzi oraz zgłaszane
wnioski formalne.
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W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński zamknął dyskusję.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 5 października 2017 roku.
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Protokół został przyjęty.
Nieobecna na sali radna Pani Krystyna Sęk.

19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu
30 października 2017 roku
Nie było uwag do projektu protokołu.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Halinowie
w dniu 30 października 2017 roku.
Skład ustawowy Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
W wyniku głosowania:
za – 14,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.
Protokół został przyjęty.
Nieobecna na sali radna Pani Krystyna Sęk.

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

21. Zamknięcie sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Pan Marcin
Pietrusiński w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 1654 zamknął obrady XLI sesji Rady Miejskiej
w Halinowie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Protokół sporządziła:
Klaudia Szulim
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Wykaz załącznikówi do protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 22 lutego
2018 roku:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 22 lutego
2018 roku.
2. Załącznik nr 2 – zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 22 lutego
2018 roku.
1 Wykaz

załączników dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Halinowie.
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