UCHWAŁA NR 1317/XLIV/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2018 roku
Na podstawie art.10 ust.2, art.18 ust.1, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz.U 2017 r., poz. 1875 ze zm. ) w związku z art.216 ust.2 pkt 5 i 220 ust. 1, 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U.2017 r., poz. 2077 )
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Piaseczno pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w roku
2018 w wysokości 8 500,00 złotych (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na
działania edukacyjno-przyrodniczo-leśne realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
w 2018 roku.
§ 2.
1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej że środków
budżetu Gminy na rok 2018 (dział 900, rozdział 90095, paragraf 271).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w § 1 będą dochody własne gminy.

§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Piaseczno.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Udziela się pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na działania związane z ochroną
przyrody, walorami krajobrazowymi, wartościami historycznymi i kulturowymi oraz działalnością
edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
Przedmiotowa kwota 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych ) uzyskana w formie
dotacji od Gminy Piaseczno zostanie przeznaczona na nagrody w konkursach edukacyjnych dla
szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz akcje społeczne mające na celu
pogłębienie wiedzy lokalnego społeczeństwa z zakresu ekologii i ochrony przyrody.
W roku 2018 planowane są następujące przedsięwzięcia
1. Konkurs edukacyjny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Corocznie odbywający się konkurs, w ramach którego dzieci ze szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych pogłębiają swoją wiedzę na temat przyrody, historii i kultury Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego.
Tegoroczna edycja konkursu zawierać będzie m.in. kategorię, w której uczestnicy zaprojektują
ekologiczne skrzynki Geocache (narzędzie łączące edukację z zabawą i aktywnym wypoczynkiem
promujące lokalne wartości przyrodnicze i kulturowe oraz naukę orientacji w terenie). Projekt
skrzynki Geocache polegał będzie na wybraniu lokalizacji ciekawej przyrodniczo i kulturowo,
napisaniu wskazówek jak do niej dojść, wybraniu konkretnego miejsca ( na drzewie, pod łąwką itp.,
gdzie ukryć Geocache.
Termin realizacji wrzesień / październik 2018 rok.
2. "Akcja Żaba" – organizowana od 16 lat na terenie Gminy Piaseczno i Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego czynna ochrona płazów.
W ramach akcji młodzież ze Szkoły Podstawowej w Głoskowie i Zespołu Szkół w Zalesiu Górnym
wczesną wiosną przenosi płazy przez ruchliwe drogi, aby ubezpieczyć ich wiosenną migrację do
miejsc rozrodu. Akcja ma na celu czynną ochronę płazów oraz pogłębianie wiedzy uczestników z
zakresu ochrony przyrody.
Przewidywany termin akcji to marzec – maj 2018 rok
3. „VIII rajd terenowy „Szlakami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”
Zadanie ma na celu promocję walorów krajobrazowych i przyrodniczych Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego oraz pogłębienie wiedzy przyrodniczo-leśnej uczestniczących dzieci, młodzieży i
osób dorosłych. W ramach rajdu planowane jest przedstawienie informacji na temat prawidłowego
zbioru grzybów przez specjalistę mykologa.
Rajd planowany jest na wrzesień bądź październik 2018 roku.
4. Organizacja konferencji z okazji XXV-lecia CHPK wraz z wręczeniem nagród w konkursie o
Chojnowskim Parku Krajobrazowym
Celem konferencji jest promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznokulturowych zarówno Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, jak i Gminy Piaseczno oraz
zwrócenie uwagi na problematykę ochrony przyrody i środowiska na tym terenie W ramach
konferencji planowanych jest do 5 wystąpień, podczas których eksperci podzielą się ze słuchaczami
wiedzą na temat ochrony przyrody i przedstawią zagadnienia nie tylko ciekawe ale mające
zastosowanie w życiu codziennym i inspirujące do zmiany stylu życia na bardziej ekologiczny.
Konferencja zaplanowana została na przełom września i października 2018 roku.
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