Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej – 28.09.2016r

Protokół
z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28.09.2016r
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie pan Piotr
Obłoza. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.35 po stwierdzeniu prawomocności obrad.
Burmistrz pan Zdzisław Lis zaproponował zdjęcie z porządku obrad następujących
uchwał:
9.11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów,
którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
9.13 W
sprawie
uchwalenia
Wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017 - 2021
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
działek gminnych ozn. numerami 21/2 i 20 obręb 16, położonych w Piasecznie
przy ul. Jana Pawła II.
oraz wprowadzenie 2-ch uchwał budżetowych:
1/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. wkładu pieniężnego do spółki PWiKa
2/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 635/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31
sierpnia 2016r
Pan Kamiński w imieniu komisji wnioskował o zdjęcie z programu sesji uchwały 9.33 w
sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1107/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r w przedmiocie oczyszczania ścieków z terenu
gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno
Pan Rosłon wnioskował w imieniu Komisji Finansów o zdjęcie z programu sesji
uchwały 9.32 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Burmistrz Lis proponował zostawić uchwałę w porządku obrad, informując
jednocześnie, że będzie podczas jej omawiania prezes spółki PWiKa, który przedstawi
swoje argumenty za podjęciem uchwały.
Głosowanie zdjęcie z porządku obrad uchwały 9.33:
Głosowało 20 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała 9.33 zdjęta z porządku obrad.
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Głosowanie zdjęcie z porządku obrad uchwały 9.32:
Głosowało 20 radnych.
Za – 5, przeciw – 12, wstrzymały – 3
Uchwała pozostaje w porządku obrad.
Głosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr 635/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r
Głosowało 20 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała wprowadzona do porządku obrad jako 9.9.1.
Głosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej:
Głosowało 19 radnych.
Za – 17, przeciw – 2, wstrzymało – 0
Uchwała wprowadzona do porządku obrad jako 9.9.2.
Ad.2 Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
Głosowało 18 radnych.
Za – 16, przeciw – 1, wstrzymała – 1
Protokół przyjęto.
Ad. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między
sesjami - od 31.08.2016 - 28.09.2016

1. 01.09.2016 r.
obchody 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Parafialnym
w Piasecznie (wraz z p. Michałem)
2. 03.09.2016
pierwsze zawody rangi mistrzowskiej na stadionie miejskim w Piasecznie Mistrzostwa Młodzików w Lekkoatletyce
3. 09.09.2016
udział w konferencji - Reklamy w krajobrazie miejskim - ustawa krajobrazowa
w Ciechanowie organizowana przez Związek Miast Polskich
4. 10.09.2016
VIII bieg Frog Race w Żabieńcu
5. 11.09.2016
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udział w Świecie Pieczonego Ziemniaka w Zalesiu Górnym
6. 14.09.2016
uroczyste obchody 50-lecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Piasecznie - uroczystości w Konstancińskim Domu Kultury (wraz z p. Michałem)
7. 17.09.2016
obchody 77 rocznicy agresji ZSRR na Polskę na Cmentarzu Parafialnym w
Piasecznie
8. 18.09.2016
ogólnopolski turniej Piłki Ręcznej "Młodzik" w hali GOSiR w Piasecznie
9. 20.09.2016
udział w pikniku z okazji Dnia Przedszkolaka w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie
10.udział we wtorkowych kierownictwach Gminy p. Magda
11.bieżąca praca w komisjach Rady , współpraca z Burmistrzem , spotkania i
konsultacje z mieszkańcami
Ad. 4 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej (w załączeniu protokółu)
Ad. 5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
Radny Jacek Łuczak zgłosił interpelacje na piśmie o zlecenie ponownego
przeanalizowania możliwości rozwiązania problemu komunikacyjnego na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 i wojewódzkiej nr 721 poprzez zaprojektowanie w
tym miejscu ronda o wysokiej przepustowości oraz oszacowanie wzrostu wartości
kosztów budowy ronda zamiast projektowanego zwykłego skrzyżowania.
Radna Hanna Krzyżewska w imieniu znacznej grupy mieszkańców korzystających z
komunikacji zbiorowej w postaci autobusu L39, prosiła o przeanalizowanie możliwości
i dokonania zmian w taborze na wozy niskopodłogowe.
Radna Ewelina Wójcik zgłosiła wniosek o ustawienie znaku zakazu postoju wzdłuż ul.
Szpitalnej w Piasecznie i skierowanie patrolu Straży Miejskiej w celu egzekwowania
zakazu.
Pkt. 6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
Pan Maciej Zarzycki z Rady Sołeckiej w Wólce Kozodawskiej odczytał pismo podpisane
przez sołtysów (w załączeniu protokółu):
• Wólki Kozodawskiej – Joannę Morawską
• Bogatek– Tomasza Trębickiego
• Łbisk – Honoratę Bosko
• Jazgarzewa – Wiesławę Zegadło
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• Grochowa-Pęchery – Annę Marecką
Mieszkańcy ww miejscowości wyrazili w tym piśmie swój sprzeciw wobec planów
oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno. W
szczególności protestowali przeciwko rozwiązaniom wyrażonym w projekcie uchwały
nr 33/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2016r oraz treści
porozumienia stanowiącego załącznik do tej uchwały.
Mieszkańcy protestują i domagają się:
1. Protestują przeciwko oczyszczaniu ścieków z innych gmin na terenie Gminy
Piaseczno
2. Domagają się podłączenia nieskanalizowanych miejscowości naszej gminy do sieci
kanalizacyjnej.
Pkt. 7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Burmistrz pan Zdzisław Lis odpowiedział panu Łuczakowi, że wykonywana jest
koncepcja modernizacji skrzyżowania z drogą krajową 79 przy ul. Okulickiego i trwają
intensywne dyskusje na temat możliwości dofinansowania inwestycji rządowych.
Prawnicy nad tym pracują.
Burmistrz odniósł się także do pisma Rady Sołeckiej. Wg niego pismo zawiera wiele
błędnych i nieprawdziwych sformułowań. Zapewniał , że przyjęcie ścieków z
Prażmowa nie opóźni żadnej inwestycji kanalizacyjnej w Gminie Piaseczno i gmina nie
będzie dokładała do Gminy Prażmów.
Dodał, że będzie udzielona odpowiedz na pismo Rady Sołeckiej z Józefosławia.
Pkt. 8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
Podatek dochodowy od osób fizycznych:
2015r
2016r
VII
11.429.645,00
12.151.922,00
VIII
13.144.911,00
14.008.406,00
I – VIII
89.191.305,00 61,4%
98.048.744,00 65,8%
Program 500+
Plan
37.628.581,00
Wykonanie 26.939.770,00
ROR - 10 mln zł + 2 lokaty na kwotę 51 mln zł.
Plan:
Dochody ogółem
390.393.304,Dochody bieżące
367.769.676,Dochody majątkowe
22.623.628,Wydatki ogółem
426.234.054,Wydatki bieżące
349.659.362,4
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Wydatki majątkowe

76.574.692,-

Pkt. 9 Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w
wysokości 110.000 zł z modernizacji oświetlenia ulicznego na doświetlenie
przejść dla pieszych oraz montaż reduktorów napięcia).
Uchwały budżetowe referowała pani Agnieszka Kowalska – skarbnik gminy.
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała uchwałę 9.1 i 9.2.
Głosowało 21 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia
wydatków o kwotę 63.500 zł).
Pani Kowalska zgłosiła autopoprawkę dot. funduszu sołeckiego o sołectwo
Orzeszyn.
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę
190.000 zł oraz zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 9.447.189 zł).
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Komisja Oświaty i Rada Oświatowa pozytywnie zaopiniowały uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia
wydatków o kwotę 183.764 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. GGG).
Pani Kowalska zgłosiła autopoprawkę do uzasadnienia dotyczącą nazwy
miejscowości – powinno być Stefanowo.
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała uchwały od 9.4 do 9.9.
Głosowało 23 radnych.
Za – 23, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia
wydatków o kwotę 590.000 zł zgodnie z wnioskiem Ref. SS).
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Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 23 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę
1500 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 23.100 zł oraz zmniejszenia
wydatków o kwotę 21.600 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół).
Komisja Oświaty i Rada Oświatowa pozytywnie zaopiniowały uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 22, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę
7.210 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł oraz zmniejszenia
wydatków o kwotę 4.790 zł).
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 1, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenie wydatków o 10 tys.
zł na ul. Krótką w Józefosławiu
Głosowało 20 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.9 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola w 2016r
Referowała pani Zielińska-Woszczyk – Naczelnik GGG.
Zgłosiła autopoprawkę do nazwy miejscowości – powinno być Stefanowo.
Komisja Prawa pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.9.1 W sprawie zmiany Uchwały 635/XXIV/2016 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
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9.9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Pani Kowalska poinformowała, że zamiast kwoty 20 zł, będzie kwota 104
zł.
Głosowało 19 radnych.
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
Pani Kowalska poinformowała, że będą wprowadzone autopoprawki o ww.
podjęte uchwały.
Głosowało 20 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów,
którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych.
- zdjęta z programu sesji
9.12 W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej
działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie.
Referował pan Czapski – Sekretarz Gminy Piaseczno
Komisja Oświaty i Rada Oświatowa pozytywnie zaopiniowały uchwałę.
Głosowało 19 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.13 mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.W sprawie
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
- zdjętą z programu
9.14 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą
Program profilaktyczny „Nie poddaj się grypie” realizowany w mieście i
gminie Piaseczno dla osób 65+ na lata 2016-2018.
Referowała pani Goch – Kierownik Referatu Spraw Społecznych.
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Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 20, przeciw – 1, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 226/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w
sprawie nadania nazwy Borówki ulicy położonej we wsi Baszkówka w
gminie Piaseczno.
Referował pan Ryszkowski – Naczelnik Wydziału UiA.
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała
uchwały od nr 9.15 do 9.23.
Głosowało 21 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.16 W sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsiach Baszkówka i
Wólka Pracka w Gminie Piaseczno.
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.17 W sprawie nadania nazwy Rydza ulicy położonej we wsi Pilawa w gminie
Piaseczno.
Głosowało 18 radnych.
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.18 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1516/LII/2010 z
dnia 20.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach
administracyjnych obrębu ewidencyjnego PGR Runów 0034 oraz części
terenu w granicach administracyjnych Runów 0033 z wyłączeniem obszaru
ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią
rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od
linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr
ew. 400.
Pan Ryszkowski zgłosił autopoprawkę do podstawy prawnej – 2 razy jest
słowo „podstawa”.
Głosowało 19 radnych.
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Za – 18, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.19 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 95/VI/2007 z
dnia 14.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chyliczki oraz Nr
600/XXIII/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie sposobu wykonania
uchwały Nr 95/VI/2007 z dnia 14 lutego 2007 r.
Głosowało 19 radnych.
Za – 18, przeciw – 1, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.20 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1192/XL/2013 z
dnia 20.11.2013 r., dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki.
Głosowało – 21 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.21 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z
dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie
ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków
PGR i Karolin PGR.
Głosowało 21 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego
2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach
działek ozn. nr ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178,
179, 180/5, 180/6, 181 z obr. 24.
Głosowało 21 radnych.
Za – 19, przeciw – 1, wstrzymało – 1
Uchwała podjęta.
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9.23 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr
130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
Głosowało 21 radnych.
Za – 18, przeciw – 1, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.24

W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Antoninów gm.
Piaseczno.
Uchwały od nr 9.24 do 9.
30 referowała pani Zielińska-Woszczyk –
Naczelnik GGG.
Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Prawa pozytywnie zaopiniowała
uchwały od nr 9.24 do 9.30.
Głosowało 20 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.

9.25 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Józefosław gm.
Piaseczno.
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 1, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/13 obręb 21 położonej w Piasecznie
przy ul. Julianowskiej.
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/15 obręb 21 położonej w Piasecznie
przy ul. Julianowskiej.
Głosowało 21 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
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9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
działki ozn. nr ewid.9/8 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul.
Technicznej.
Głosowało 21 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.29 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
części działki gminnej ozn. nr ewid. 13/36 obręb 15 położonej w Piasecznie
przy ul. Kusocińskiego 6.
Głosowało 22 radnych.
Za – 22, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.30 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 234; 235
oraz 340 w Złotokłosie.
Głosowało 18 radnych.
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
działek gminnych ozn. numerami 21/2 i 20 obręb 16, położonych w
Piasecznie przy ul. Jana Pawła II.
- zdjęta z programu sesji.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Referowała pani Zielińska-Woszczyk – Naczelnik GGG, która poinformowała o
autopoprawce na ostatniej stronie załącznika do uchwały – wyłączone
stanowisko operatora i zmienia się kwota aportu na 103,66 zł.
Głos zabrał p.o. prezesa spółki PWiKa pan Paweł Wojciechowski , który
wyjaśnił, że jest to przejęcie majątku wchodzącego w skład oczyszczalni
ścieków przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.
Majątek ten jest zarządzany, jest utrzymywany i zasadne jest przejęcie jego
do ksiąg wieczystych spółki.
Radny Łuczak przypomniał, że na Komisji Finansów była dyskusja, czy PWiK
nie mógł by wykupić tego majątku. Osobiście uważa, że nie powinien być
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wykupywany. Wg niego środki zgromadzone w PWiK-a powinny być
inwestowane w budowę kanalizacji.
Radny Marciniak pytał, czy po wniesieniu aportem majątku wzrośnie cena
taryfy na wodę.
Prezes odpowiedział, że nie wzrośnie.
Radny Mucha zwrócił uwagę, że oczyszczalnia ścieków znowu od jakiegoś
czasu wydziela nieprzyjemne zapachy.
Pan Wojciechowski zobowiązał się do sprawdzenia tematu.
Radny Wierzchowski uznał, że sprawa przejęcia jest prosta. Wg niego ktoś nie
dopełnił obowiązków, przekazał oczyszczalnie a nie przekazał urządzeń.
Głosowanie uchwały 9.32:
Głosowało 21 radnych.
Za – 20, przeciw – 1, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.33 W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 1107/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r w przedmiocie oczyszczania
ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno
- zdjęta z programu sesji
Pkt. 10 Wolne wnioski.
Radny Jacek Łuczak wrócił do sprawy mocy przerobowych oczyszczalni ścieków Wólce
Kozodawskiej. Pytał, czy przy wykorzystaniu mocy przerobowych przez Gminę
Prażmów, będzie konieczność rozbudowy oczyszczalni, żeby podłączyć inne
miejscowości jak Bogatki, Pęchery, Orzeszyn.
Prezes odpowiedział, że nie będzie potrzeby rozbudowy oczyszczalni, gdyż znaczna
część ścieków będzie przerzucana kolektorem do oczyszczalni w Piasecznie, która jest
niewykorzystana.
Burmistrz Lis dodał, że dyskusja, co, gdzie i kiedy będzie budowane odbędzie jeszcze
w tym roku przy omawianiu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Radny Michał Mierzwa nawiązał do interpelacji radnego Łuczaka w sprawie
rozbudowy skrzyżowania na ul. Puławskiej z drogą wojewódzką.
Wg niego warto inwestować w duże rozwiązania komunikacyjne, które są potrzebne
dla rozwoju regionu.
Burmistrz Lis poinformował, że GDDKiA ma określone środki na to i więcej nie będzie
miała. Jeżeli Rada Miejska przyzna większe środki na dofinansowanie tego zadania, to
będą przekazane, pod warunkiem, że wpisze się to w ich koncepcje rozbudowy. Nie
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ma na razie projektu, są tylko koncepcje. Gmina dofinansowuje zadania powiatowe, a
to jest zadanie rządowe.
Mecenas Sulej dodał, że wczoraj zgłaszał uwagi do projektu porozumienia z GDDKiA.
Chodzi o to, że są to zadania własne gminy i wcześniej, czy później Wojewoda i
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionuje taką dotację.
Za zgodą Rady głos zabrała pani Agnieszka Tarasiewicz z osiedla Saturna niedaleko
ulicy Wenus i Wilanowskiej. Wypowiadała się w imieniu ok. 200 osób, które
wydelegowały ją do wystąpienia na sesji.
Nie dostali odpowiedzi merytorycznej na pismo złożone do Urzędu i wielu innych
instytucji.
Ubolewała także, że radni z Józefosławia nie chcą z nimi rozmawiać na ten temat.
Sprawa dotyczy ulicy Wenus, która stała się objazdem dla wszystkich samochodów, w
związku z remontem skrzyżowania ul Cyraneczki z ul. Julianowską.
Pani Tarasiewicz zapraszała na ul. Wenus, która jest pełna kurzu, pyłu, który wchodzi
wszędzie. Mimo ograniczenia prędkości do 30 km, kierowcy jeżdżą dużo szybciej,
wzniecając tumany kurzu. Wnioskowali o cofnięcie zgody na przejazd ta ulicą
samochodów ciężarowych. Droga tą jeżdżą cały czas duże ciężarówki do nowo
rozpoczętej budowy 22 budynków mieszkalnych.
Ich domy przez wibracje ulegają degradacji. Były już wcześniejsze przypadki
uszkodzenia domów, rozszczelnienia instalacji gazowej.
Prosiła o pomoc, wsparcie i pochylenie się nad tematem, wskazanie jakiś rozwiązań.
Pan Maciej Zarzycki z Wólki Kozodawskiej wrócił do sprawy oczyszczalni ścieków w
Wólce Kozodawskiej i wypowiedzi prezesa, że nie będzie rozbudowywana. Pytał po co
jest więc zapis w porozumieniu z Gminą Prażmów, że po przekroczeniu 800 m będą
uczestniczyć w kosztach rozbudowy.
Pytał także, czy mieszkańcy, którzy nie są podłączeni, będą musieli czekać na
rozbudowę tej oczyszczalni, czy automatycznie będą dawać ścieki gdzie indziej.
Burmistrz Lis wyjaśnił, że zapis porozumienia mówi też, że po 10 latach przystępujemy
do renegocjacji tego porozumienia. Jeżeli okaże się, że przekroczą moce oczyszczalni
wówczas albo rozbudowujemy, albo zakręcamy kurek dla Prażmowa.
Pan Wojciechowski – p.o. prezesa PWiK-a poinformował, że moce przerobowe
oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej wynoszą 2800 m na dobę. Obecnie jest
wykorzystywane 2000 – 2100 m na dobę. 800 m jest zarezerwowane dla Prażmowa i
jest to wartość docelowa. Dodał, że ścieki z Wólki będą przekierowane do Piaseczna.
Wg niego Prażmów będzie przekazywał 100 – 120 m i bez dalszych inwestycji
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kanalizacyjnych nie będzie w stanie więcej przekazywać.
Burmistrz Lis dodał jeszcze, że Prażmów w koncepcji studium ma zlokalizowane 3
oczyszczalnie i wcześniej, czy później będą musieli ją zbudować. Przypomniał także, że
na wniosek mieszkańców Wólki Kozodawskiej oczyszczalnia została przykryta i
nieprzyjemne zapachy wydobywają się tylko wtedy, kiedy są wywożone osady.
Burmistrz odpowiedział także pani Agnieszce Tarasiewicz przypominając, że ul. Wenus
była drogą zamkniętą i nadal może nią być. Apelował o cierpliwość do czasu
zakończenia remontu skrzyżowania.
Radna Hanna Krzyżewska zapewniła, że była na tej drodze i złożyła wniosek o
polewanie tej drogi, aby się nie kurzyło.
Radny Robert Widz zaprosił mieszkańców na posiedzenie Komisji Polityki
Gospodarczej w sprawie ul. Wenus.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady pan Obłoza poinformował, że:
- otrzymał informację z analizy oświadczeń majątkowych. Pismo jest do wglądu w
Biurze Rady
- na półkach radni mają projekt harmonogramu prac nad budżetem
Sesja zakończyła się o godzinie 12.10.
Protokółowała
Gwara Dorota
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