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Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14.12.2016 r.
1. Otwarcie sesji.

XXVIII sesję Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Piotr Obłoza. Sesja
rozpoczęła się o godzinie 9:30, po stwierdzeniu kworum, lista obecności w załączeniu.
Radni od godz. 8:30 odbyli szkolenie z nowego systemu obsługi e-sesja. Na następnym
posiedzeniu 28 grudnia 2016 r. Radni będą głosować przy użyciu nowego systemu.
Następnie przystąpiono do ustalania porządku obrad:
Burmistrz, Zdzisław Lis zgłosił wycofanie projektów uchwał:
9.16. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa
własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Jelonka 2.
9.19. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych od 01.01.2016r.
oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
Burmistrz, Zdzisław Lis zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

w sprawie zmiany uchwały Nr 757/XXVII/2016 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wydatków
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę
3 596 205,-zł. na wniosek wydziału infrastruktury i transportu;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. kwoty 4 956 855,- zł.);
w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. (dot. kwoty 12 021,- zł.);
w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków budżetowych
o kwotę 15.000,- zł)
w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. kwoty 4 712,- zł.);
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie miasta
i Gminy Piaseczno;
w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał:
Ad. 1. w sprawie zmiany uchwały Nr 757/XXVII/2016 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie
wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Głosowało 15 radnych: za –15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Wprowadzono do porządku obrad pod nr 9.5.1
Ad. 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę
3 596 205,- zł. na wniosek wydziału infrastruktury i transportu)
Głosowało 19 radnych: za –19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Wprowadzono do porządku obrad pod nr 9.5.2
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Ad. 3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę
4 956 855,- zł. na wniosek Wydziału IT)
Głosowało 21 radnych: za –21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Wprowadzono do porządku obrad pod nr 9.5.3
Ad. 4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę
12 021, zł.);
Głosowało 20 radnych: za –20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Wprowadzono do porządku obrad pod nr 9.5.4
Ad 5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 15.000,-zł)
Głosowało 21 radnych: za –21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Wprowadzono do porządku obrad pod nr 9.5.5
Ad. 7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. kwoty 4 712,- zł.);
Głosowało 21 radnych: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Wprowadzono do porządku obrad pod nr 9.5.6
Ad. 8 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
Głosowało 22 radnych: za –21, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Wprowadzono do porządku obrad pod nr 9.25
Ad 9. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie
miasta i Gminy Piaseczno;
Głosowało 21 radnych: za –10, przeciw – 11, wstrzymało się – 0
Nie wprowadzono do porządku obrad
Ad 10. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
Głosowało 21 radnych: za –9, przeciw – 11, wstrzymało się – 1
Nie wprowadzono do porządku obrad
Porządek obrad został ustalony
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
W sprawie przyjęcia protokołu z XXVII sesji zwyczajnej, z dnia 23 listopada 2016 r. nie
zagłoszono uwag:
Głosowało 18 radnych: za –16, przeciw – 0, wstrzymało się – 2
Protokoł został przyjęty.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między
sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawił Piotr Obłoza, za okres od dnia
23.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.:
1) 27.11.16 r. p. Michał Rosa
• wręczenie nagród za udział w Turnieju Footsal w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
• udział w kiermaszu świątecznym Warsztatów Terapii Zajęciowych w Zalesiu
Dolny
2) 30.11.16 r.
• spotkanie z dyrekcją oraz radą rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie
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• spotkanie z mieszkańcami ul. Piaskowej w Piasecznie
3) 04.12.16 r. - III Cross Mikołajkowy na Górkach Szymona
4) 05.12.16 r.
• spotkanie z p. Markiem Chmurskim z warszawskiego Zarządu Transportu
Miejskiego
• spotkanie z burmistrzem Z. Lisem oraz mieszkańcami ul. Piaskowej
5) 07.12.16 r. -IX Mistrzostwa Przedszkoli Gminy Piaseczno w Wieloboju
Lekkoatletycznym w GOSiR Piaseczno
6) 10.12.16 r.
• Mikołajki na Basenie w przedszkolu "Baśniowy Zameczek" zorganizowane przez
Stowarzyszenie Auxilium przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
• finał V Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych na Stadionie Miejskim,
p. M. Mierzwa
• koncert finałowy 9 Festiwalu Poezji Śpiewanej SZTUKATORZY w Zalesiu
Górnym, p. Ł. Kamiński
7) 11.12.16 r. - "odpalenie" Choinki na Rynku w Piasecznie
8) 12.12.16 r.
• udział w Spotkaniu Wigilijnym Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej
w Centrum Kultury
• spotkanie wigilijne z Klubem Sportowym Victoria Piaseczno w SP-1
• 13.12.16 r. - udział w Spotkaniu Opłatkowym Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Centrum Kultury
9) udział we wtorkowych posiedzeniach kierownictwach Gminy - Wiceprzewodnicząca
Magdalena Woźniak;
10) bieżąca praca w komisjach problemowych Rady, współpraca z Burmistrzem, spotkania
i konsultacje z mieszkańcami.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz
wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz Zdzisław Lis poinformował, że sprawozdanie z działalności Burmistrza jest
dostępne na stronie BIP Gminy Piaseczno. Dokumenty: „Sprawozdanie z pracy Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.:.”
oraz „Sprawozdanie z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie za okres
sprawozdawczy”, stanowią załączniki do protokołu.

4. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
4.1. Jacek Łuczak, Radny w imieniu Mieszkańców wnioskował o poprawę obsługi lekarskiej
w punkcie nocnej pomocy medycznej przy szpitalu poprzez zwiększenie obsady
lekarskiej;
4.2. Ewelina Wójcik, Radna wnioskował w imieniu Mieszkańców:
- o przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Świętojańskiej
- wnioskowała o ustawienie 2 - ch wiat przystankowych na ulicy 17 Stycznia
- wnioskowała o zorganizowanie pieszych patroli straży miejskiej i policji na ulicy
Sienkiewicza na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Pomorskiej
- złożyła wspólnie z Radną M. Woźniak wniosek o poprawę stanu drogi ul. Asnyka tj.
zasypanie tłuczniem dziur i zapadlin w nawierzchni.
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Łykasz Kamiński Radny wnioskował w imieniu Mieszkańców do Burmistrza

1.1 w sprawie przywrócenia przejścia przez tory na południowych krańcach remontowanych
peronów;
1.2 w sprawie zorganizowania w trybie pilnym spotkania z właścicielem spółki Koleje
Mazowieckie w celu omówienia docelowego modelu komunikacji szynowej na linii
Warszawa – Czachówek i dalej;
1.3 w sprawie przeprowadzenia kontroli w autobusach linii L13 i L19 w związku
z informacjami o złym stanie technicznym pojazdów, złym zachowaniem kierowców oraz
powtarzającymi się odmowami wydawania biletów po uiszczeniu opłaty
2. w związku z zamknięciem przejścia przez tory oraz przedłużającym się remontem torów
wnioskował o pilne zapewnienie autobusu – gimbusa dla uczniów osiedla Leśnik w Zalesiu
Górnym. Obecnie komunikacja uczniów i rodziców odbywa się niewyznaczonym
i nieoświetlonym pasem drogi wojewódzkiej, ponieważ nie ma innej drogi.
3. o pilne zajęcie się zalegającymi na ulicach Zalesia Górnego odpadami zielonymi – liśćmi
w trybie awaryjnym pomimo uzyskanej informacji o problemach z odbiorem tych odpadów.
4. wnioskował w sprawie pilnego ustawienia lampy na wylocie ul. Jesionowej oraz na dojściu
do stacji w pasie terenu leśnego.
Katarzyna Krzyszkowska - Sut, Radna w imieniu mieszkańców Józefosławia i Julianowa
zwróciła się do Burmistrza z prośbą o przystosowanie ul. Spacerowej w Józefosławiu do
stanu używalności. Po zamknięciu na czas remontu ul. Wilanowskiej, ulica ta jest jedną
z dróg wyjazdowych z Józefosławia i wielu mieszkańców chciałoby z niej korzystać.
W obecnej chwili jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ ulica jest dziurawa i nie da się nią
przejechać bez uszkodzenia samochodu, nie mówiąc o pokonaniu jej pieszo po ulewach.
Artur Maicki, Radny wnioskował o pomalowanie słupków umożliwiających parkowanie na
ulicy Młynarskiej.
Magdalena Woźniak , Radna wspólnie z Eweliną Wójcik wnioskowała o poprawę stanu drogi
ul. Asnyka tj. zasypanie tłuczniem dziur i zapadlin w nawierzchni.

Adam Marciniak, Radny wnioskował o przeprowadzenia kontroli dlaczego autobusy linii L 24
w Żabieńcu nie wjeżdżają na ul. Główną;
Hanna Krasuska, Radna zgłosiła uwagę do harmonogramu sesji na rok 2017, proponując
zmianę terminów w styczniu z dnia 25 na dzień 18 oraz w lutym z 15 lutego na 8 luty.

5 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6.1 Hanna Krzyżewska w imieniu Sołtysa wsi Julianów, Andrzeja Pulwarskiego przekazała
informację sołtysa o dwukrotnym nie zabraniu śmieci z terenu wsi Julianowa i apelu, aby
firma odbierająca śmieci odbierała je regularnie.

7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
- p. Zdzisław Lis Burmistrza poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie (pełna
treść interpelacji umieszczona na stronie internetowej).

8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
- Skarbnik, p. Agnieszka Kowalska przedstawiła sytuację finansową Gminy.
8.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały w PIT w zł.:
wykonanie 2015
plan 2016
październik
14 057 373,15 221 891,listopad
13 718 317,14 588 318,narastająco I-XI 130 003 819,142 046 547,• stan gotówki na koncie ROR = 17 450 000 zł.;
 lokata terminowe 65 mln. zł.;
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Plan w zł.:
 dochody ogółem
 dochody bieżące
 dochody majątkowe
 wydatki ogółem
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe

400 586 910,378 255 652,22 331 258,406 941 373,351 855 052,55 086 321,-

Program 500+ plan 39 998 920,- zł. wykonanie do 12.12.2016 r. 39 468 130,- zł.
Sytuacja finansowa Gminy pozytywna.
8.2 Realizację dochodów i wydatków - Program Rodzina 500+
Plan 37 628 581,- zł. Wykonanie do dnia 24.10 2016 r. wynosi 29 906 350,-zł
Nie zgłoszono pytań do Skarbnika Gminy, p. Agnieszki Kowalskiej.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych
o kwotę 4.705.000,00 zł).
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały. Zgłosiła do wszystkich uchwał
budżetowych autopoprawkę, w podstawie prawnej ustawy o finansach publicznych winno być
dodane „ze zmianami.”
Antoni Rosłon, Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji przedstawił pozytywną opinię
komisji dot. projektów uchwał pkt 9.1 – 9.5.5; komisja przyjęła do wiadomości projekt WPF –
pkt 9.6, komisja nie opiniowała projektu uchwały dodatkowej wprowadzonej pod nr 9.5.6
Adam Marciniak, Przewodniczący Komisji Prawa przedstawił pozytywną opinię komisji dot.
projektów uchwał pkt 9.1 – 9.3
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.1 brało udział 22 radnych: za–22, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych
o kwotę 108.300,00 zł).
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji finansów i komisji prawa.
Katarzyna Wypych Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Artur Maicki Przewodniczący Komisji Sportu przedstawił pozytywną opinię komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.2 brało udział 20 radnych: za– 19, przeciw–0, wstrzymało się - 1
Uchwała została podjęta
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę
2.600.679,00 zł na zakup udziałów w spółce SITA).
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały, zgłosiła autopoprawkę
Burmistrza - kwota na zakup udziałów w spółce SITA wynosi 2.600.000,-zł.
Pozytywna opinia komisji.
Dyskusja
Burmistrz Zdzisław Lis odpowiadając na pytanie Radnego J. Łuczaka poinformował, że wg
danych z bilansu Spółki za rok 2015, kapitał podstawowy wynosi 5 201 343,18 zł.
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Radny Mucha pytał, jakie pobudkami kierował się Zarząd Spółki występując z ofertą
sprzedaży udziałów Gminie. Czy Spółka przewartościowała swoją zdolność wykonania usług.
Proponowane rozwiązanie wskazuje na udział gminy w dalszym funkcjonowaniu spółki
Zdzisław Lis poinformował, że obawy są bezzasadne. Współpraca Gminny z innymi
Spółkami powoduje zmniejszenie cen usług świadczonych przez spółki np. w PCU nastąpi
obniżenie cen za dostawę ciepła.
Artur Maicki poinformował, że Spółka generuje około 1 mln zł. zysku, 50% udział Gminy
gwarantuje dywidendę w wysokości 500 tyś. zł. Zakup udziałów zwróci się po 5 latach. Wg
umowy drugi wspólnik może kupić udziały, grunty spółki stanowią dużą wartość rynkową.
Radny Jacek Łuczak pytał, czy po deklaracji współpracy gmina nie będzie musiała
kontynuować podjętych zobowiązań firmy na samochody w leasingu.
Zdzisław Lis, poinformował, że firma SUES korzysta z umów leasingowych, Sita wynajmuje
od SUES-u. Gmina kupując udziały ma szansę na poprawę świadczonych usług min. co do
ceny i jakości. Radni mają wpływ na działanie spółek gminnych, na ich wieloletni program.
Spółka SITA wynajmuję kilka samochodów od firmy SUES, jest szansa na kontynuowanie
najmu. Nazwa spółki pozostanie Puk Sita.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.3 brało udział 21 radnych: za–20, przeciw–1, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta.
9.4 W sprawie zmiany uchwały 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
23 listopada 2016 r.
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji finansów.
Katarzyna Wypych Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.4 brało udział 21 radnych: za–21, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.4.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków
o kwotę 1.726.263,00 zł na wniosek CUW).
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji finansów.
Katarzyna Wypych Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.4.1 brało udział 22 radnych: za–22, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.4.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę
43.157,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Piaseczno).
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji finansów.
Dorota Kłos Przewodnicząca Komisji Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.4.2 brało udział 21 radnych: za–21, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.4.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę
11.500,00 zł na wniosek ZSP w Józefosławiu).
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały. Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
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W głosowaniu uchwały 9.4.3 brało udział 22 radnych: za–22, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.4.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków budżetu o kwotę
11.500,00 zł na wniosek Wydz. ADK oraz MGOPS).
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.4.4 brało udział 22 radnych: za–21, przeciw–1, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta.
9.5 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji finansów
Artur Maicki Przewodniczący Komisji Sportu przedstawił pozytywną opinię komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.5 brało udział 20 radnych: za–19, przeciw–0, wstrzymało się -1
Uchwała została podjęta.
9.5.1 sprawie zmiany uchwały Nr 757/XXVII/2016 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wydatków
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, Zad Al. Wilanowska
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.5.1 brało udział 21 radnych: za–20, przeciw–0, wstrzymało się -1
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.5.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę
3 596 205,- zł. na wniosek wydziału infrastruktury i transportu)
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.5.2 brało udział 21 radnych: za–21, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.5.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę
4 956 855,- zł.)
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.5.3 brało udział 20 radnych: za–20, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.5.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 12 021,zł.);
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.5.4 brało udział 20 radnych: za–20, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.5.5

sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków budżetowych
o kwotę 15.000, zł)
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Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.5.5 brało udział 20 radnych: za–20, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.5.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 4 712,-,zł.
oraz na kwotę 38 500 na wniosek wydziału oświaty );
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały.
Pozytywna opinia komisji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.5.6 brało udział 20 radnych: za–20, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.6 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
Skarbnik, Agnieszka Kowalska zreferowała projekt uchwały. Uchwała z autopoprawką
uwzględnia podjęte uchwały dodatkowe.
Komisja finansów przyjęła do wiadomości projekt w pierwszej wersji.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.6 brało udział 19 radnych: za–19, przeciw–0, wstrzymało się-0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.7 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki
ozn. nr ewid. ½, obr. 6, położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul Puławskiej.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
zreferowała projekt.
- Łukasz Kamiński przedstawił pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska i Ładu
Przestrzennego do projektów od nr 9.7 do 9.14 oraz 9.25 w sprawie pomnika przyrody.
- Adam Marciniak przedstawił pozytywną opinię Komisji Prawa do projektów nr 9.7 - 9.15.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.7 brało udział 22 radnych: za–21, przeciw–0, wstrzymało się -1
Uchwała została podjęta
9.8 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy
ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt.
- Pozytywna opinia komisji problemowych Rady Miejskiej.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.8 brało udział 21 radnych: za–21, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.9 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu, na rzecz
użytkownika wieczystego.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt.
- Pozytywna opinia komisji problemowych Rady Miejskiej
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.9 brało udział 22 radnych: za–22, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
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9.10 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Chojnowie,
na rzecz użytkownika wieczystego.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt.
- Pozytywna opinia komisji problemowych Rady Miejskiej
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.10 brało udział 19 radnych: za–19, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej
nieruchomości położonej w obr. 53, rejonie Al. Kalin w Piasecznie.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt.
- Pozytywna opinia komisji problemowych Rady Miejskiej
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.11 brało udział 20 radnych: za–17, przeciw–2, wstrzymało się -1
Uchwała została podjęta.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części
działki ozn. nr 183/6, obręb 24, położonych w Piasecznie przy ul. Iwaszkiewicza.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt.
- Pozytywna opinia komisji problemowych Rady Miejskiej
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.12 brało udział 19 radnych: za–19, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części
działek ozn. nr ewid. 66/9 i 66/8, obręb 13, położonych w Piasecznie przy
ul. K. Jarząbka i Fabrycznej.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
zreferowała projekt. Zgłosiła autopoprawkę dot. powierzchni działki, która po poprawce
wynosić będzie „63 m2”, z projektu uchwały należy wykreślić „teren zielony”.
- Pozytywna opinia komisji problemowych Rady Miejskiej.
Radny Michał Mierzwa prosił o zgodę na zabranie głosu przez mieszkankę Piaseczna panią
Helenę R. która wspólnie z rodziną pracuje w kwiaciarni, wybudowanej na dotychczas
dzierżawionej działce.
Radni wyrazili zgodę.
Pani Helena R. poinformowała, że dzierżawiąc działkę wspólnie z synem i Krystyną stworzyli
dla całej rodziny miejsce pracy i utrzymanie. Nie przedłużenie dzierżawy spowoduje utratę
miejsca pracy. Była zaproszona na Komisję i wspólnie z radnymi wyrażono zgodę na
przedłużenie umowy dzierżawy. Prosiła o wydzierżawienie 34m2, a nie jak w uchwale 64 m2.
Prosiła o wydzierżawienie na dłuższy okres nie 1 roku, aby nadal rozwijać działalność.
Radny Michał Mierzwa złożył wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy na 3 lata
Iwona Zielińska-Woszczyk, poinformowała że teren 63m2 ma służyć komunikacyjnej obsłudze
obiektu, z projektu uchwały autopoprawką burmistrz wykreślił teren zielony. Działka jest
posadowiona w ciągu komunikacyjnym, jeżeli będzie zmiana zagospodarowania zgodnie
z opracowaną koncepcją to obiekt, budynek kwiaciarni będzie kolidował z wyznaczonymi
liniami drogi.
Radny Michał Mierzwa podtrzymał wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy na 3 lata, prosił
aby przeznaczyć pod dzierżawę 34m2 działki
Burmistrz Zdzisław Lis zauważył, że przedłużenie okresu dzierżawy o rok dłużej tj. np. na
dwa lata nie wpłynie w żaden sposób na rozwój firmy. Jeżeli gmina podejmie decyzję
o rozpoczęciu inwestycji, gmina będzie zmuszona wymówić umowę w ciągu trzech miesięcy.
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Radna Hanna Krzyżewska złożyła wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy na 2 lata
Radny Krzysztof Cieślak prosił o przegłosowanie odrębnie powierzchni dzierżawionej działki
oraz o odrębne przegłosowanie okresu dzierżawy.
Piotr Obłoza przypomniał wnioski:
• o przedłużenie okresu dzierżawy na 3 lata, z przeznaczeniem pod dzierżawę pow. 34m2
złożony przez M. Mierzwę
• przedłużenie okresu dzierżawy na 2 lata złożony przez H. Krzyżewską
• Radny Jacek Łuczak złożył trzeci wniosek o przeznaczenie pod dzierżawę powierzchni
34m2
Michał Mierzwa podtrzymał wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy na 3 lata, prosił aby
przeznaczyć pod dzierżawę 34m2. Dotychczasowa umowa dzierżawy była podpisana na
powierzchnię 30m2. Odczytał pismo urzędu, odnoszące się do powierzchni obliczonej wg
mapy zasadniczej.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę. Obrady wznowiono 11:50.
Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami potwierdziła
pow. po obrysie budynku wynosi 34m2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski:
• o przedłużenie okresu dzierżawy na 3 lata, z przeznaczeniem pod dzierżawę pow. 34m2
złożony przez M. Mierzwę
W głosowaniu wniosku brało udział 17 radnych: za–6, przeciw–7, wstrzymało się -4
Wniosek nie uzyskał większości
• przedłużenie okresu dzierżawy na 2 lata złożony przez H. Krzyżewską
W głosowaniu wniosku brało udział 18 radnych: za–10, przeciw–5, wstrzymało się -3
Wniosek uzyskał większość, wniosek przyjęty
• o przeznaczenie pod dzierżawę powierzchni 34m2 złożony przez J. Łuczaka
W głosowaniu wniosku brało udział 19 radnych: za–5, przeciw–9, wstrzymało się -5
Wniosek nie uzyskał większości
Przewodniczący Rady, Piotr Obłoza poddał pod głosowanie projekt z przyjętym wnioskiem
o przedłużenie umowy dzierżawy na 2 lata oraz autopoprawką Burmistrza dotyczącą
powierzchni działki 63 m2
W głosowaniu poprawionej uchwały 9.13 brało udział 19 radnych:
za–17, przeciw–0, wstrzymało się -2
Uchwała została podjęta.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/73, obręb 17, położonej
w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt, zgłosiła
autopoprawkę należy w miejsce terminu dzierżawy, rok 2016 wpisać 2017.
- pozytywna opinia komisji
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.14 brało udział 18 radnych: za–15, przeciw–2, wstrzymało się -1
Uchwała została podjęta
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki
ozn. nr ewid. 2/20, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska
Polskiego, obręb 17.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt.
- Łukasz Kamiński przedstawił negatywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, uzasadnił. To
skrajny garaż, umowa jest bezzasadna, gmina przewiduje inwestycję, która będzie
kolidowała z garażem.
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Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.15 brało udział 16 radnych: za – 5, przeciw – 8, wstrzymało się - 3
Uchwała nie została podjęta.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa
własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Jelonka 2.
Na wniosek Burmistrza wycofana z porządku obrad
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa
własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej
Sosny 4.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt. Do uzasadnienia
zgłosiła autopoprawkę, dot. zdania w drugim akapicie które otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest
na terenie o dominacji funkcji mieszkaniowej na działkach leśnych.”
- Adam Marciniak przedstawił pozytywną opinię Komisji Prawa do projektów uchwał w pkt
9.17 – 9.20.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.17 brało udział 17 radnych: za–16, przeciw–1, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- Iwona Zielińska-Woszczyk, Naczelnik Wydziału GGG zreferowała projekt.
Pozytywna opinia komisji prawa
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.18 brało udział 15 radnych: za–15, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.19 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych od
01.01.2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską
i peryferyjną.
Na wniosek Burmistrza wycofana z porządku obrad
9.20 W sprawie usunięcia nazwy NOWOTKI ulicy położonej we wsi Zalesie Górne w gminie
Piaseczno.
- Jacek Ryszkowski, Naczelnik Wydziału zreferował projekt.
- Łukasz Kamiński przedstawił pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.20 brało udział 16 radnych: za–16, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.21 W sprawie zmiany gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie
Piaseczno na lata 2016-2018”.
Ewa Wiśniewska Podinspektor Referatu Spraw Społecznych zreferowała projekt.
- Dorota Kłos przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.21 brało udział 17 radnych: za–17, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
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9.22 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program
profilaktyczny „Piękny uśmiech” dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci
w klasach I-VI szkoły podstawowej realizowany w Mieście i Gminie Piaseczno”.
- Ewa Wiśniewska Podinspektor Referatu Spraw Społecznych zreferowała projekt.
- Dorota Kłos przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.22 brało udział 17 radnych: za–17, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.23 W sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym
wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
- Marek Frącz, Dyrektor GOSiR-u zreferował projekt.
- Artur Maicki przedstawił pozytywną opinię Komisji Sportu.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.23 brało udział 17 radnych: za–16, przeciw–0, wstrzymało się -1
Uchwała została podjęta
9.24 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania
Porozumienia Międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez
Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem
zbiorowym.
- Arkadiusz Czapski, Sekretarz zreferował projekt uchwały.
- Adam Marciniak przedstawił pozytywną opinię Komisji Prawa.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.24 brało udział 17 radnych: za–17, przeciw–0, wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie
9.25 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
- Arkadiusz Czapski, Sekretarz zreferował projekt uchwały
- Łukasz Kamiński przedstawił pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska.
Nie było zgłoszeń w dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt.
W głosowaniu uchwały 9.25 brało udział 14 radnych: za–13, przeciw–0, wstrzymało się -1
Uchwała została podjęta

10. Wolne wnioski.
10.1 Piotr Obłoza, Przewodniczący Rady Miejskiej prosił aby do dnia 28 grudnia br.
zgłaszać uwagi do projektu harmonogramu sesji Rady Miejskiej.
10.2 Burmistrz Zdzisław Lis zaprosił na spotkanie wigilijne w piątek 23.12.16r. na godz. 14:00

11. Zamknięcie obrad.
- Piotr Obłoza, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wyczerpano porządek obrad.
Zamknął XXVIII sesję Rady Miejskiej o godzinie 12:40
Protokoł sporządziła:
Grażyna - Małgorzata Wierzchowska
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