Protokół
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
w dniu 23.11.2016r

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie pan
Piotr Obłoza.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.30, po stwierdzeniu quorum.
Na wstępie odbyły się 3 krótkie uroczystości:
1. Wręczenie nagród za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie „Segregujesz i
zyskujesz” przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych przy
współudziale Wydziału Gospodarki Odpadami. Nagrody wręczał
burmistrz i Przewodniczący Rady.
2. Wręczenie 3 zaległych dyplomów wicedyrektorom Zespołu Szkół
Publicznych w Józefosławiu, którzy zostali nagrodzeni z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
3. Uhonorowanie dwoje wybitnych szachistów medalistom Mistrzostw
Polski, Europy i Świata – Monice i Bartoszowi Soćko.
Po krótkiej przerwie przystąpiono do ustalenia porządku obrad.
Burmistrz Lis wnioskował o zdjęcie z porządku obrad 2-ch uchwał:
9.33 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru
działek
o
nr
ew.
25/3,
26,
25/8
i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew. 1/5, 1/6, 1/7,
19, 20/7, 20/8, 20/3, 21/3, 21/4, 22/2, 22/1, 23/3, 23/4, 23/5 i części działek
nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części działek nr ew.
154/12, 57/6, 153, 132/5, 132/37, 154/10.
9.36 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno niezabudowanej
nieruchomości położonej w obr. 72 miasta Piaseczno przy ul. 11-go
Listopada.
oraz wprowadzenie 3-ch uchwał:
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej kw. 68.517,2. W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do
PWiK w Piasecznie spółka z o.o.
3. W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności na rzecz PSG Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie na dz. o nr ew. 42/4 z obr. 56 m. Piaseczno
Radna pani Katarzyna Krzyszkowska-Sut wnioskowała o zdjęcie z porządku
obrad uchwały nr 9.53 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul.
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Królowej Jadwigi 11, działka ew. nr 53, obręb 50 tzw. „Domu Zośki”. Dodała,
że uzasadnienie do wniosku przedstawi radna Magdalena Woźniak.
Pani Woźniak na wstępie przypomniała, że dom jest związany z historią
Powstania Warszawskiego i Szarych Szeregów. Na całą nieruchomość gmina
musiałaby wydać 1,7 mln zł i na tę kwotę składa się kwota zakupu – 750 tys.
zł wynegocjowana z właścicielem. Wg operatu szacunkowego
przygotowanego przez gminę nieruchomość licząca 2400 m kw. została
wyceniona na 800 tys. zł a niszczejący niewielki drewniany domek ma
wartość około 120 tys. zł. Najważniejszym wydatkiem jednak będzie remont
domu wpisanego na listę zabytków i może kosztować nawet 1 mln zł.
W uchwale pojawił się zapis, że do zakupu dojdzie tylko w momencie
pozyskania środków na remont nieruchomości. Mimo to część radnych miała
wątpliwości.
Nie ma jeszcze pomysłu na zagospodarowanie tego obiektu i potrzeba czasu
na przedstawienie ewentualnego planu funkcjonalno - użytkowego dla tego
budynku.
Pani Woźniak przyznała, że dom chętnie by przejęła Fundacja Dom Zośki,
jednak po wydaniu kwoty 1,7 mln zł nie można robić takiego prezentu małej
fundacji a dom powinien służyć całej lokalnej społeczności.
Dodała, że zostały przeprowadzone obiecujące rozmowy z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest skłonne pokryć nawet do 80%
kosztów remontu.
Trwają również poszukiwania źródeł samego zakupu nieruchomości, m.in.
rozmowy prowadzone są z Muzeum Powstania Warszawskiego i
warszawskim Ratuszem
Na zakończenie swej wypowiedzi pani Woźniak prosiła o odłożenie tej
uchwały do grudnia.
Burmistrz Lis zapewnił, że rozumie argumenty pani Woźniak i dodał, że
podjęcie uchwały nie oznacza, że następnego dnia będzie zakupiona działka i
podpisany akt notarialny.
Radny Łukasz Kamiński wnioskował o zdjęcie uchwały 9.25 w sprawie
nadania nazwy „Zagubiona” ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie
Piaseczno, która to nazwa budzi kontrowersje i chciałby skonsultować ją z
mieszkańcami.
Głosowanie zdjęcia z programu sesji uchwały 9.25:
Głosowało 22 radnych.
Za – 12, przeciw – 5, wstrzymało – 5
Uchwała zdjęta z porządku obrad.
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Głosowanie zdjęcia z porządku obrad uchwały 9.53:
Głosowało 22 radnych.
Za – 18, przeciw – 1, wstrzymały – 3
Uchwała zdjęta z porządku obrad.
Głosowanie wprowadzenia do programu sesji uchwały budżetowej ad.1
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała wprowadzona jako pkt. 9.17.1
Głosowanie wprowadzenia do programu sesji uchwały ad.3:
Głosowało 21 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała wprowadzona jako pkt. 9.53.1
Głosowanie wprowadzenia do programu sesji uchwały ad.2:
Głosowało 22 radnych.
Za – 22, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała wprowadzona jako pkt. 9.53.2
Pkt. 2 Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
Głosowało 21 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Protokół przyjęto.
Pkt. 3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za
okres między sesjami - przedstawił pan Piotr Obłoza
za okres od
26.10.2016 - 23.11.2016
1. 28.10.2016
obchody 20-lecia istnienia 126 Gromady Zuchowej "Podniebne Ptaki" - p.
Michał
2. 03.11.2016
wręczenie aktów wyboru radnym Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno p. Michał
3. 08.11.2016
udział w Skills Chalenge Marcina Gortata w hali sportowej w Gołkowie
4. 09.11.2016
otwarcie Świetlicy "Żabka" w Żabieńcu wraz z radnymi p. Wożniak,
p.Wypych, p. Wójcik, p. Marciniak
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5. 11.11.2016
• 98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości - Święto
Niepodległości w Piasecznie
• Turniej Koszykówki Dziewcząt 2004 z okazji Dnia Niepodległości, (z
p. A. Krasuską)
6. 12.11.2016
otwarcie sezonu łyżwiarskiego na lodowisku na stadionie
7. 15.11.2016
• turniej piłkarski kobiet – eliminacje do Mistrzostw Polski U 19
• debata na temat oświaty przygotowana przez piaseczyński Klub
Obywatelski - poseł Kinga Gajewska-Płochocka, Sławomir Broniarz
prezes ZNP z radnymi
8. 16.11.2016
spotkanie z kołem emerytów i rencistów przy Zespole Szkół Publicznych
w Piasecznie - p. Michał
9. 17.11.2016
pierwsza sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno - p.
Michał
10.19.11.2016
otwarcie Strefy Kultury - filia Ośrodka Kultury przy ul Jarząbka, (wraz z p.
Wypych i p. Mościckim)
11.udział we wtorkowych kierownictwach Gminy p. Magda
12.bieżąca praca w komisjach Rady , współpraca z Burmistrzem , spotkania i
konsultacje z mieszkańcami.
Pkt. 4 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej –
WWW.piaseczno.eu
Pkt. 5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji
Radny Zbigniew Mucha wnioskował o podanie uzasadnienia dla wycięcia tak
dużej ilości drzew na działce będącej we władaniu PWiK-a położonej w
Piasecznie przy ul. Żeromskiego.
Radny Krzysztof Cieślak złożył interpelacje w 2-ch sprawach:
1. Prosił o informację na temat realizacji uchwały Nr 1019/XXXV/2013 z
dnia 12.06.2013r w sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa
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użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w obr. 24 m.
Piaseczno
2. W związku z pozyskaniem informacji od członka Zarządu Powiatu p. Guta
dot. drogi wojewódzkiej nr 721, że odcinek drogi od ul. Mleczarskiej do
ul. Julianowskiej na którą MZDW ma pozwolenie od 3 lat nie znalazł się w
projekcie budżetu 2017r, prosił o informację w tej sprawie.
Radny Jerzy Mościcki zgłosił 2 wnioski:
1. W związku z pogarszającym się poziomem usług świadczonych przez
Lekaro min. nie odbieranie odpadów w wyznaczonym terminie,
odbieranie jednej frakcji, prosił o informację:
- czy w umowie z Lekaro są zapisane kary umowne
- czy i jak urzędnicy kontrolują wykonanie usługi przez Lekaro
- czy były stosowane lub są planowane do korzystania zapisy o karach
2. Wnioskował o wystąpienie do Zakładu Energetycznego w
sprawie wyprostowania słupa na ul. Młynarskiej
Radna Hanna Krzyżewska wnioskowała:
- o zmianę umiejscowienia gabloty informacyjnej sołectwa
Julianów na przystanku autobusowym „Srebrnych Świerków” w
kierunku Warszawy, która uniemożliwia obserwację
nadjeżdżającego autobusu
- zaplanowanie środków na powstanie dziennego domu
pobytu dla osób starszych
Radny Jacek Łuczak złożył 2 interpelacje:
1. O pozyskanie interpretacji prawnej w zakresie określenia zasad
wskazywania i realizacji zadań z funduszu sołeckiego na podstawie
ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014r w zakresie czy możliwa
jest realizacja zadań w obrębie sołectwa na terenach publicznych
formalnie należących do jednostek samorządu terytorialnego ale
innych niż gmina.
2. O pozyskanie interpretacji prawnej w zakresie określenia zasad
wskazywania i realizacji zadań z funduszu sołeckiego na podstawie
ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014r w zakresie wskazania
podstaw powodów i przyczyn wynikających z ww ustawy na podstawie
których burmistrz może odmówić realizacji zadań wskazanych w
uchwale mieszkańców powziętych na właściwie zwołanym zebraniu
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mieszkańców sołectwa. Ponadto w związku z odmową realizacji
zadania polegającą na utwardzeniu nawierzchni drogi ul. Konika
Polnego w Jesówce i nie wpisaniu żadnego
zadania do projektu
budżetu na 2017r finansowanego z funduszu sołectwa Jesówka, prosił
o ponowne przeanalizowanie sprawy i dokonanie autokorekty projektu
budżetu w tym zakresie, zgodnie z wolą mieszkańców – według ww
ustawy.
Radna Magdalena Woźniak złożyła interpelacje w sprawie ul. Asnyka o
zasypanie tłuczniem największych dziur, obniżeń i zagłębień.
Radna Krasuska złożyła interpelacje w następujących sprawach:
1. Prosiła o interwencję oraz wsparcie w Starostwie Powiatowym w
Piasecznie w sprawie odłowu dzików, które grasują , stwarzając zagrożenie
dla mieszkańców w pobliżu takich ulic jak:
ul. Pomorska, ul. Orężna, ul. Okrężna ,ul. Longinusa, ul. Północna
2. Zwróciła się z prośbą o zamontowanie na skrzyżowaniu ulic Północnej
i Głównej , zdemontowanych barierek ochronnych przy Zespole Szkół
Publicznych w Piasecznie podczas wakacyjnego remontu parkingu i
chodnika przy placówce. Zwiększy to bezpieczeństwo w tym miejscu.
Prośba na wniosek dyrekcji szkoły, Rady Rodziców oraz rodziców dzieci
uczęszczających do tej placówki.
3. Uprzejmie prosiła o stały nadzór inwestycji , które są prowadzone w
moim okręgu nr 20 dotyczące oświetlenia oraz prac gdzie jednym z
podmiotów jest PGE Zakład Energetyczny. Wszystkie inwestycje
zaplanowane na rok 2016 nie zostały wykonane w terminie , ze względu
na opóźnienia i nie dotrzymanie terminów przez PGE .
W związku z tym miała obawy, iż kolejne inwestycje w jej okręgu są
także zagrożone. Prosiła Pana Burmistrza oraz wydział za to
odpowiedzialny o stały nadzór.
Dodatkowo serdecznie podziękowała Panu Burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi
oraz jego zastępcom Pani Hannie Kułakowskiej Michalak i Panu Danielowi
Putkiewiczowi za zainteresowanie oraz okazane wsparcie i pomoc
merytoryczną w sprawie inwestycji w Bobrowcu dot. Budowy chodnika i
oświetlenia przy ul. Mazowieckiej. Dzięki tej pomocy , prace w końcu ruszyły.
Radny Łukasz Kamiński złożył interpelacje w 3-ch sprawach:
1. Prosił o przekazanie kopii odpowiedzi Pana Burmistrza mieszkańcom
zwracającym się z petycją o zaprzestanie wydawania zgód na realizację
zdjęć filmowych w Zalesiu Górnym
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2. Prosił o interwencję w Kolejach Mazowieckich ws likwidacji połączeń
kolejowych obejmujących Zalesie Górne. Nowy rozkład jazdy zwiększa
liczbę pociągów do Piaseczna, jednocześnie likwidując te do Zalesia
Górnego.
3. Prosił o podanie powodów wprowadzenia zakazu gry w piłkę na
wyremontowanej hali sportowej przy ZSP w Zalesiu Górnym, oraz
wnioskował o cofniecie ww zakazu w trybie pilnym.
Radny Rosa złożył wniosek na piśmie w następujących sprawach:
1. W nawiązaniu do jego wystąpień dotyczących przystąpienia przez Gminę
Piaseczno do strefy biletowej Warszawa+ oraz niedawnego włączenia
Gminy Marki do 1 strefy biletowej zwrócił się z wnioskiem o przekazanie
informacji, czy gmina prowadzi jakiekolwiek rozmowy dotyczące
przystąpienia do 1 strefy biletowej lub strefy Warszawa+? Jeśli nie to
wnoszę o podjęcie takich rozmów Zarządem Transportu Miejskiego w
Warszawie tak, aby wstąpić do jednej z wskazanych stref w 2018 r.;
2. Nawiązując do doniesień medialnych dotyczących planowanego
przesunięcia daty uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie naszej
gminy bardzo prosił o informacje, jakie są obecnie ustalenia z tym
związane. W przypadku faktycznie planowanego późniejszego
rozpoczęcia kursowania SKM proszę o informacje, czy gmina podjęła
starania do szybszego jej uruchomienia.
3. W nawiązaniu do dzisiejszego wystąpienia radnej Anny Krasuskiej
wskazującej, że planowane jest podpisanie aneksu do umowy z
wykonawcą ul. Północnej w Piasecznie o przedłużeniu prac budowlanych
z stycznia do maja 2017 r. prosił o informację, czy faktycznie jest to
planowane a jeśli tak to jakie są tego powody.
Radny Andrzej Mizerski zwrócił uwagę, że po remoncie torów kolejowych
Warszawa – Radom, pociągi mają jeździć, co 15 minut i będę duże kolejki
stojących samochodów przed szlabanami, a ludzie będą przechodzić pod
szlabanami. Pytał, czy są prowadzone rozmowy w sprawie budowy kładek
kolejowych.
Pytał także, czy jest prowadzony monitoring dziur w jezdniach.
Pkt. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw:
Jako pierwszy głos zabrał sołtys Julianowa pan Pulwarski, który poruszył
sprawę perturbacji z funduszem sołeckim, jakie miały miejsce na
poprzedniej sesji Rady.
Przypomniał, że fundusz sołecki jest przyznawany przez Radę i organem
uprawnionym do jego rozdzielenia jest Rada Sołecka.
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Wniosek o zmiany w funduszu sołeckim Julianowa został złożony
23.09.2016r. Niestety nie zostało to wprowadzone na sesji październikowej,
bo 16 radnych wstrzymało się od głosu. Nie dostał żadnego uzasadnienia w
tej sprawie.
Sprawa ta jest dość kłopotliwa, bo dotyczy wykonania chodnika i każdy dzień
zwłoki, opóźnia jego wykonanie.
Prosił na przyszłość, żeby takie rzeczy się nie zdarzały.
Następnie głos zabrała sołtys Chyliczek pani Małgorzata BarczyńskaKraśnicka, która złożyła wniosek o wsparcie w sprawie rozwiązania
problemów, które paraliżują wszelkie działania w ich wiosce. Chodzi o drogi
gminne ul. Polną i ul. Budowlaną, odwodnienie ulic, oświetlenie, chodniki i
ścieżki rowerowe.
Pkt. 7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Burmistrz pan Zdzisław Lis zapewnił, że na wszystkie wnioski i interpelacje
zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie.
Pkt. 8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej
Gminy – złożyła pani Agnieszka Kowalska
2015r
2016r
IX
13.036.824,00
14.187.594,00
X
14.057.373,00
15.221.891,00
I –X
116.285.502,00 80%
127.458.229,00 83,4%
Plan 2016r
152.901.749,00
Wyk. 2015r 145.282.614,00
Program 500+
Plan
37.628.581,00
Wyk. do 22.11.2016r 35.003.330,00
ROR
- 7,5 mln zł
2 lokaty na kwotę 68 mln zł
PLAN:
Dochody ogółem
396.981.804,Dochody bieżące
374.650.546,Dochody majątkowe
22.331.258,Wydatki ogółem
406.764.884,Wydatki bieżące
349.103.215,Wydatki majątkowe
57.661.669,Pkt. 9 Bieżące uchwały:
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9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w
wysokości 128.000 zł z roku 2016 na 2017 zgodnie z wnioskiem Ref. ds.
Zarządzania Energią).
Uchwały budżetowe referowała pani Agnieszka Kowalska – skarbnik
gminy.
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 22, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia
wydatków o kwotę 31.549 zł w ramach funduszu sołeckiego).
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała uchwały od nr 9.2 do 9.15
Głosowało 19 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało -0
Uchwała podjęta.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o
kwotę 370.000 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.GO).
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za - 21, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty
14.000 zł na zakup programu komputerowego do obsługi Biura Rady
Miejskiej).
Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Sportu pozytywnie zaopiniowały
uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 19, przeciw – 1, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o
kwotę 559.884 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.INW).
Komisja Polityki Gospodarczej, Oświaty, Sportu i Promocji pozytywnie
zaopiniowały uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
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9.6 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016. – wersja poprawiona
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwala podjęta.
9.7 W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Miasta i Gminy Piaseczno.
Referował pan Bernat – Naczelnik Wydziału Finansowego.
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 21 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.8 W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy
Piaseczno.
Głosowało 21 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.9 W sprawie uchylenia uchwały Nr 373/XIV/2015 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.
Referował pan Rasiński – Naczelnik IT.
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała uchwały od nr 9.9
do 9.14.
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymały – 0
Uchwała podjęta.
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia dotacji o 200
tys. zł.
Pani Wypych zwróciła uwagę, że 2 dni temu zmienił się tekst jednolity
ustawy o finansach publicznych. Prosiła o wprowadzenie poprawek.
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
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9.11 W sprawie uchylenia uchwały Nr 374/XIV/2015 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.
Referował pan Rasiński – Naczelnik IT.
Głosowało 21 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków o 25
tys. zł
Głosowało 21 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.13 W sprawie zmiany Uchwały nr 639/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
Referował pan Rasiński – Naczelnik IT.
Głosowało 19 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.14 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia zadania o 35
tys. zł
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 720/XXVI/2016 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 26 października 2016r
Komisja Oświaty i Rada Oświatowa pozytywnie zaopiniowały uchwały
9.15, 9.16, 9.17.
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.16 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. wniosku CUW
Komisja Finansów nie zajęła stanowiska do uchwały 9.16 i 9.17.
Głosowało 21 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
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9.17 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia i zmniejszenia
środków w oświacie
Głosowało 21 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.18 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 zgłosiła, że do uchwały zostaną wprowadzone
autopoprawki o podjęte w dniu dzisiejszym uchwały.
Komisja Finansów przyjęła uchwałę do wiadomości.
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.19 W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.T. skierowanej do Wojewody
Mazowieckiego na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie
wadliwego, opieszałego i przewlekłego działania gminy w kwestii
zagospodarowania i organizacji ruchu na ul. Reja w Piasecznie.
Referował pan Temoszczuk z Kontroli Wewnętrznej.
Komisja Prawa pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.20 W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
Referowała pani Łączyńska – Naczelnik WOŚ.
Głosowało 20 radnych.
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało – 5
Uchwała podjęta.
9.21 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z
organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku.
Komisja Zdrowia, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowały uchwałę.
Głosowało 21 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
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9.22 W sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
Komisja Sportu i Zdrowia pozytywnie zaopiniowały uchwałę.
Głosowało 21 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.23 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód
deszczowych i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno na okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Referował pan Rasiński – Naczelnik IT.
Komisja Prawa i Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały
uchwałę.
Głosowało 22 radnych.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym
lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m.kw. usytuowanego na
parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
Referował pan Chrabałowski – Naczelnik UTP.
Głosowało 19 radnych.
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.25 W sprawie nadania nazwy „Zagubiona” ulicy położonej we wsi
Bobrowiec w gminie Piaseczno.
- zdjęta z programu sesji
9.26 W sprawie nadania nazwy „Przytulna” ulicy położonej we wsi Julianów w
gminie Piaseczno.
Referował pan Ryszkowski – Naczelnik UiA / 9.26 – 9.35/
Pan Kamiński poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska
wnioskowała, aby nazwą ul. Przytulna objąć drogę publiczną 3KDD i z tą
poprawką pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Pan Ryszkowski wyjaśnił, że droga 3KDD nie jest w całości wydzielona.
Pan Kamiński zgłosił wniosek o zdjęcie uchwały 9.26 z programu sesji.
Głosowało 22 radnych.
Za – 13, przeciw – 3, wstrzymało – 6
Wniosek przyjęty.
Uchwała 9.26 zdjęta z programu sesji.
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9.27 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1600/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego części wsi Chylice.
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała uchwały od nr 9.27 do 9.32.
Głosowało 22 radnych.
Za – 22, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.28 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1550/L/2014
z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia
14.03.2007 r.)
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.29 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
692/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. 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 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.30 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.)
Pan Ryszkowski zgłosił autopoprawkę w sprawie poprawienia numerów
paragrafów.
Głosowało 17 radnych.
Za – 15, przeciw – 1, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
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9.31 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 – 19, przeciw – 1, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.32 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego
uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011
r. dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach.
narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.
Radny Cieślak oświadczył, że jako jedyny był przeciwny tej uchwale. Wg
niego jest to psucie obowiązującego planu.
Głosowało 19 radnych.
Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało – 5
Uchwała podjęta.
9.33 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru
działek
o
nr
ew.
25/3,
26,
25/8
i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew. 1/5, 1/6,
1/7, 19, 20/7, 20/8, 20/3, 21/3, 21/4, 22/2, 22/1, 23/3, 23/4, 23/5 i części
działek nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części
działek nr ew. 154/12, 57/6, 153, 132/5, 132/37, 154/10.
- zdjęta z programu sesji
9.34 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Mieszkowo).
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała uchwały od 9.34 do 9.44.
Głosowało 21 radnych.
Za – 18, przeciw – 1, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.35 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Antoninów i
Kuleszówka).
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Głosowało 20 radnych.
Za – 17, przeciw – 1, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.36 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno niezabudowanej
nieruchomości położonej w obr. 72 miasta Piaseczno przy ul. 11-go
Listopada.
- zdjęta z porządku obrad
9.37 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w
Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego
Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
Uchwały od nr 9.37 do 9.53.2 referowała pani Zielińska-Woszczyk –
Naczelnik GGG, która zgłosiła autopoprawki do uchwały 9.37 i 9.38 –
poprawka w podstawie prawnej „Dz.”
Komisja Prawa pozytywnie zaopiniowała uchwały od nr 9.37 do 9.52.
Głosowało 17 radnych.
Za – 15, przeciw – 1, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.38 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w
Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego
Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
Głosowało 18 radnych.
Za – 15, przeciw – 1, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.39 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w
Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego (dot. dz.
nr 245 or. 3).
Głosowało 18 radnych.
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.40 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w
Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkowania wieczystego (dot. dz.
nr 246 obr.3).
Głosowało 17 radnych.
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
16

9.41 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w
Piasecznie przy ul. Żeglińskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
Głosowało 16 radnych.
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.42 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w
Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy na rzecz użytkownika wieczystego.
Głosowało 17 radnych.
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
9.43 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 25/10 obręb 40, położonej
w Piasecznie w rejonie ulic: Sierakowskiego i Kilińskiego.
Głosowało 18 radnych.
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.44 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/178 oraz działek ozn. nr
ewid. 2/151, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/142, 2/143, 2/126, 2/127,
2/128, 2/129, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/15, 2/120, 2/1, 2/106, 2/104
i 2/105 położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44 i Energetycznej w
obrębie 4.
Głosowało 18 radnych.
Za – 14, przeciw – 0, wstrzymały – 4
Uchwała podjęta.
9.45 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 56, położonej w Piasecznie
przy ul. Paprociowej 2 i 4, w obrębie 56.
Głosowało 20 radnych.
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.46 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 30 i części działki ozn. nr
ewid. 74, położonych w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 17 i 37, w
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obrębie 54; oraz części działki nr 39 obr. 56, położonej w Piasecznie przy
ul. Jerozolimskiej 16.
Głosowało 18 radnych.
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.47 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 6/14, obręb 26 położonej w
Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego.
Komisja Ochrony Środowiska wnioskowała o skrócenie okresu dzierżawy
do 2-ch lat.
Głosowanie wniosku KOŚ:
Głosowało 20 radnych.
Za – 14, przeciw – 4, wstrzymały – 2
Wniosek przyjęty.
Głosowanie uchwały z wnioskiem:
Głosowało 20 radnych.
Za – 16, przeciw – 3, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.48 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 14, obr. 69 położonej w
Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25 oraz części działki ozn. nr ewid. 6
obr. 9 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.
Głosowało 18 radnych.
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.49 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 37/2 obr. 17
położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
Komisja Ochrony Środowiska wnioskowała o skrócenie okresu dzierżawy
do 1 roku.
Głosowanie wniosku KOŚ:
Głosowało 19 radnych.
Za – 12, przeciw – 6, wstrzymała – 1
Wniosek przyjęty.
Głosowanie uchwały z wnioskiem:
Za – 16, przeciw – 2, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
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9.50 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 37/2, obręb 17 położonej w
Piasecznie przy ulicy Puławskiej.
Komisja Ochrony Środowiska wnioskowała o skrócenie okresu dzierżawy
do 1 roku.
Głosowanie ww wniosku:
Głosowało 19 radnych.
Za – 14, przeciw - 3, wstrzymały – 2
Wniosek przyjęty.
Głosowanie uchwały z wnioskiem:
Głosowało 20 radnych.
Za – 17, przeciw – 2, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.51 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 21 obr. 44 położonej przy
ul. Mazurskiej w Piasecznie.
Głosowało 18 radnych.
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.52 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa
własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec w
gminie Piaseczno.
Głosowało 18 radnych.
Za – 17, przeciw – 1, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.53 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno
zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Królowej
Jadwigi 11, działka ewidencyjna nr 53, obręb 50 tzw. „Domu Zośki”.
- zdjęta z programu sesji

9.53.1 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na
rzecz PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie na dz. o nr ew. 42/4 z
obr. 56 Piaseczno
Głosowało 17 radnych.
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Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało – 0
Uchwała podjęta.
9.53.2 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
do PWiK-a w Piasecznie spółka z o.o.
Głosowało 17 radnych.
Za – 15, przeciw – 1, wstrzymała – 1
Uchwała podjęta.
9.54 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Piaseczno na lata 2016 – 2023.
Referowała pani Kalicińska – pełnomocnik Burmistrza.
Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Polityki Gospodarczej
pozytywnie zaopiniowały uchwałę.
Radny Widz prosił o program rewitalizacji dla obszarów wiejskich.
Głosowało 18 radnych.
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymały – 2
Uchwała podjęta.
Pkt. 10 Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady apelował do radnych o rozpoczęcie prac nad projektem
budżetu Gminy Piaseczno na 2017r.
Na tym zakończono XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie.
Sesja zakończyła się o godzinie 12.20.

Protokółowała;
Gwara Dorota
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