Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.06.2014r.

Protokół z 47 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 11.06.2014r.
1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Piotr Obłoza stwierdziła kworum, otworzył XLVII sesję
Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.06.14 r. o godz. 10:35
Przewodniczący zaprosił pary małżeńskie, które obchodzą rocznicę 50-lecia pożycia
małżeńskiego:
1. Państwa Blandynę i Henryka Dominiczak z Piaseczna;
2. Państwa Zofię i Jana Gierulę z Kamionki;
3. Państwa Krystynę i Jan Janiccy z Piaseczna;
4. Państwa Janinę i Stanisława Kielak z Piaseczna;
5. Państwa Annę i Jana Tomalę z Piaseczna;
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
okolicznościowe dyplomy wręczyli Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy p. Daniel Putkiewicz oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Obłoza.
Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Piotr Obłoza przystąpił do ustalenia porządku obrad.
- p. Daniel Putkiewicz, Z-ca Burmistrza zgłosił wprowadzenie dodatkowych uchwał:
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. subwencji oświatowej kwota 504 864,-zł.)
2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. dofinansowanie wolontariatu kwota 10 000zł.)
3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. odsetki wypłat zasiłków kwota 2 550,-zł.)
4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację
niskiej emisji w Piasecznie.
5. w sprawie przystąpienia Gminy Piaseczno do partnerskiej współpracy z Samorządem
Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu pn Wyrównanie Szans
Edukacyjnych „Moja Przyszłość” – Gimnazjum Zalesie Górne.
Głosowanie wprowadzenia do porządku obrad zgłoszonych uchwał:
ad.1
głosowało 18 radnych: za 18 przeciw 0 wstrzymało się 0 - wprowadzono jako pkt 10.11.1
ad. 2.
głosowało 18 radnych: za 17 przeciw 1 wstrzymało się 0 - wprowadzono jako pkt 10.11.2
ad. 3.
głosowało 18 radnych: za 18 przeciw 0 wstrzymało się 0 - wprowadzono jako pkt 10.11.3
ad. 4.
głosowało 18 radnych: za 17 przeciw 1 wstrzymało się 0 - wprowadzono jako pkt 10.31
ad. 5.
głosowało 18 radnych: za 17 przeciw 1 wstrzymało się 0 - wprowadzono jako pkt 10.32
Więcej uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został ustalony
2. Przyjęcie protokółu z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie:
p. Piotr Obłoza zgłosił autopoprawkę do porządku obrad, w zawiadomieniu błędnie wpisano
LXVI winno być XLVI (46 sesja) z dnia 14 maja 2014 r.
Głosowało 17 radnych, za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 4

Protokół przyjęto bez uwag.
2 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za
okres między sesjami.
- p. Piotr Obłoza Przewodniczący poinformował, że w okresie od 15.05.2014 r. do
11.06.2014.r Prezydium uczestniczyło w spotkaniach z mieszkańcami i uroczystościach:
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a) dnia 17.05.2014r. - udział Przewodniczącego w Training Camp - MUKS Piaseczno w SP
nr 5, uczestniczył Piotr Obłoza
b) w dniach 20 - 21.05.14r. - udział Przewodniczącego w Konferencji w Białowieży
c) w dniu 24.05.14r. - udział w jury międzyszkolnego konkursu "W kręgu poezji ks. Jana
Twardowskiego" – Wiceprzewodnicząca p. Hanna Krzyżewska;
d) dnia 29.05.14r. udział Przewodniczącego w sesji Młodzieżowej Rady Gminy
e) w dniu 31.05.14r.:
a) - Festyn z okazji 90-lecia Złotokłosu przy OSP w Złotokłosie (udział wzięli
Przewodniczący z Wiceprzewodniczącą p. H. Krzyżewską)
b) 20-lecie teatrów w Szkole Marzeń przy ul. Zielonej ((udział – Wiceprzewodnicząca p.
Hanna Krzyżewska);
c) udział w biegu II Piaseczyńska Piątka (uczestniczył Piotr Obłoza)
f) dnia 01.06.14r. piknik rodzinny – dzień dziecka w Parku Miejskim (uczestniczył Piotr
Obłoza)
g) 02.06.14 udział w obchodach Święta Szkoły połączone z wręczeniem nagród dla
laureatów konkursów związanych z patronem szkoły - ks. Janem Twardowskim "w kręgu
poezji ks. Jana Twardowskiego" ((udział wzięli Przewodniczący z Wiceprzewodniczącą p.
H. Krzyżewską)
h) dnia 07.06.14 organizacja i uczestnictwo w pikniku w Julianowie w osiedlu komunalnym
przy ul. Urbanistów (– Wiceprzewodnicząca p. Hanna Krzyżewska;)
W okresie między sesjami Przewodniczący na bieżąco kierował sprawami Rady Miejskiej,
współpracował z Burmistrzem i kierownictwem Gminy min.: organizując sesję Rady i
rozpatrując korespondencję. Na bieżąco współpracował w komisjach problemowych.

3 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz
wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Z-ca Burmistrza, pan Daniel Putkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności między
sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej, których pełna treść w załączeniu do
protokółu oraz na stronie internetowej gminy Piaseczno BIP.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, na których omawiano sprawy Gminy. Współpracował z organami Rady Miejskiej
oraz brał udział w posiedzeniach komisji problemowych Rady Miejskiej.
4 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
1. Radny p. Zbigniew Mucha:
a) W związku z wykonaniem nawierzchni z tłucznia na ul Lelewela- wnioskował:
• o zamknięcie drogi dla pojazdów ciężkich;
• o zmianę organizacji ruchu, tak aby zakazać wjazdu samochodów o ładowności
powyżej 2,5 t.;
• wystąpienie do firmy Bud-Rim o naprawę drogi bądź wypłatę odszkodowania za
zniszczenie drogi;
• doprowadzenie drogi do stanu, który umożliwi komfortowe korzystanie z niej przez
mieszkańców ul. Lelewela;
• prosił o informację czy w Gminie Piaseczno obowiązuje jeden standard wykonania
utwardzenia tłuczniem dróg gruntowych,
• pytał kto i co decyduje, jaka warstwa tłucznia i o jakiej frakcji ma być położona na
danej drodze i dlaczego;
• kto i jakie oferty złożono na przetargu na ul. Lelewela i ul. Polną w Pilawie;
• prosił o dostarczenie specyfikacji przetargowej na ul. Lelewela i ul. Polną w Pilawie w
części dotyczącej sposobu wykonania drogi, składu i struktury nawierzchni oraz
kosztów realizacji ul. Polnej
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2.

3.

4.

5.
6.

b) W związku z brakiem realizacji drogi krajowej 79 wnioskował o wystąpienie do GDDK
o budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Armii Krajowej przy
skrzyżowaniu z ul. Staszica w Piasecznie z deklaracją gminy o współfinansowaniu;
c) Prosił o udzielenie odpowiedzi na wnioski z dnia 7.04.13r. dot. budowy ul. Batorego w
Zalesiu Dolnym oraz na wniosek z dnia 22.04.13r. dot. zobowiązania gminy Piaseczno
do budowy infrastruktury w związku z inwestycjami deweloperskimi.
d) Prosił o realizację wniosków, na które otrzymał pozytywną odpowiedź w 2013 roku tj.:
• budowę słupków ograniczających parkowanie w ul. Kauna w Piasecznie przy
skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego;
• wyznaczenia przejścia dla pieszych w ul. Młynarskiej w Piasecznie przy skrzyżowaniu
z ul. Warszawską;
e) W związku z wnioskiem o uzupełnienie nasadzeń zieleni w łączniku prowadzącym do
parku od strony ul. Żeromskiego w Piasecznie, prosił o ponowne nasadzenia
gatunkami mrozoodpornymi. Część drzew wymarzła.
f) Wnioskował o likwidację ścieżki rowerowej wyznaczonej w chodniku przy ulicy Aleja
Kalin, obecnie wyznaczona wprowadza zamieszanie i dezinformuje pieszych,
rowerzystów i kierowców;
Radna, p. Elżbieta Markowska złożyła wniosek o zaktualizowanie map naszej gminy tj.
umieszczonej na tablicy przed urzędem oraz pozostałych map udostępnianych
mieszkańcom min. dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zrealizowanych inwestycji i remontów a także nadanych nazw ulicom gminnym.
Radny a, p. Andrzej Hubl zgłosił wnioski:
a) w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy rondzie na ul. Energetycznej ;
b) o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg w sprawie wypoziomowania studzienek
kanalizacyjnych na ul. Puławskiej pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Geodetów na pasie
w kierunku Warszawy ;
c) o wyjaśnienie stanowiska Straży Pożarnej w kwestii konieczności zakupu przez
właściciela posesji lub administratora środka chemicznego do ogłuszenia owadów i
zasad dalszego postępowania strażaków w przypadku zgłoszenia o usunięcia gniazda
os lub pszczół.
Radny p. Józef Wierzchowski wnioskował o:
a) uzupełnienie brakującego ogrodzenia przez właściciela działki przy ulicy
Energetycznej tj. przez spółkę EVI, teren jest niebezpieczny, pozostały stare
zabudowania, tworzy się nielegalne wysypisko śmieci;
b) prosił o wyegzekwowanie od właściciela niepublicznej szkoły na rogu ulic Rubinowa –
Geodetów zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z wydanymi warunkami
komunikacyjnymi;
c) o podanie informacji czy na ww. działce powstanie nowa szkoła i jakie są wydane lub
będą wydane warunki komunikacyjne, w jaki sposób został rozwiązany problem
parkingów.
d) wnioskował o zagospodarowanie działki gminnej przy budynku Puławska 30 na
parking ogólnie dostępny.
e) wnioskował o wymalowanie miejsc parkingowych przy publicznym przedszkolu na ul.
Nefrytowej w celu racjonalnego ich wykorzystania.
f) Przekazał uwagi mieszkańców z administrowanego osiedla odnośnie jakości usługi
wywozu nieczystości.
Radna, p Grażyna Orłowska wnioskowała o postawienie na placu zabaw przy
Przedszkolu nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Piasecznie 2-ch urządzeń typu Toi - Toi .
Radna, p. Nowocin-Kowalczyk Katarzyna złożyła interpelacje i wnioski:
a) w sprawie ilości dzieci niepełnosprawnych w gminnych przedszkolach i szkołach w
poszczególnych rocznikach oraz ile klas integracyjnych powstanie w nowym roku;
b) dopuszczenia handlu sezonowym owocami miękkimi w regulaminie gminy;
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c) w sprawie konieczności wprowadzenia dla uczniów 3 zmianowości i planu zajęć od
7.45 do 19.05 w szkole Józefosławiu wnioskowała o podjęcie działań w celu
współpracy z filią szkoły przy ul. Kameralnej
d) w sprawie budowy ul. Cyraneczki i rozwiązania skrzyżowania z ul. Wilanowską;
7. Radna, p. Kłos Dorota wnioskowała:
a) W imieniu mieszkańców wsi Głosków o wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym
na ul. Wspólnej poprzez montaż 4-ch opraw świetlnych na już istniejących słupach,
oraz dostawienie 2-c h lamp paskowych;
b) Dostawienia lampy parkowej lub oprawy świetlnej na terenie bocznej uliczki od ul.
Millenium biegnącej przez mostek w okolicy stawów, która służy dzieciom i dorosłym
jako skrót do szkoły w Głoskowie;
c) O zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie wiejskim, z ostatniego sprawozdania
wynika, że patrole były prowadzone na terenie Piaseczna.
d) Prośba o wycięcie zbędnych drzew i krzewów przy ulicach:
• Granicznej – Głosków Letnisko;
• Ogrodowej od ul. Lipowej do Parkowej – Głosków Letnisko;
• Wspólnej w Głoskowie,
• oraz suchej topoli z terenu przy świetlicy szkoły w Głoskowie Letnisko.
9. Radna p. Magdalena Woźniak wnioskowała:
a) O podanie zasadności dalszego poboru wody z ujęcia SUW Patronat, wobec
powiększonej możliwości poboru ze SUW Siedliska, zakupem od Polkoloru oraz ze
studni przy Żeromskiego – wnioskowała o podanie danych dotyczących ilości
zakupionej wody przez PWiK od spółdzielni;
b) o wykonanie czytelnej organizacji ruchu (namalowanie pasów) na skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza i Mickiewicza w sposób umożliwiający bezpieczny skręt / zjazd do
szpitala lub wykonanie projektu innego bezpiecznego bezkolizyjnego rozwiązania;
c) o przedstawienie mieszkańcom instruktarzu postępowania wobec spotkania dzika na
działce lub na drodze. Dziki są wszechobecne min w parku miejskim, Zalesiu Dolnym
Złotokłosie czy w Józefosławiu;
d) prosiła o informację jaki jest stopień realizacji zadania „projekt świateł na
skrzyżowaniu ulic Polskiego Państwa Podziemnego i 3-go maja w Zalesiu Dolnym w
celu umożliwienia kierowcom wyjazd z ulicy 3-go Maja w lewo w godzinach porannego
i popołudniowego szczytu w ruchu drogowym .
10. Radny p. Wojciech Kaczorowski wnioskował o uzupełnienie tłuczniem lub destruktem
ulic, które wykonano wcześniej przed ich równaniem.
11. Radny, p. Marek Marciniuk wnioskował
a) o przedstawienie informacji ile jest wysypanych tłuczniem dróg na terenie Gminy
Piaseczno.
b) o informację jaka jest możliwość uregulowania ruchu w płaszczyźnie ograniczenia
prędkości na drogach gminnych, które są wysypane tłuczniem
12. Radna p. Hanna Krzyżewska wnioskowała:
a) Ponownie o uaktualnienie mapy miasta na pętli autobusów przy ul. Szkolnej;
b) o usunięcie skutków remontu kanalizacji na ul. Wilanowskiej w Józefosławiu;
c) o kontrolę prawidłowej widoczności luster drogowych i przeprowadzenie niezbędnych
prac pielęgnacyjnych gałęzi drzew (np. na skrzyżowaniu ul. Wenus z Julianowską)
13.
Radny p. Andrzej Mizerski
a) w imieniu Mieszkańców, wnioskował o załatanie dziur w nakładce ulicy Korczunkowej
w Głoskowie, na odcinku od szkoły do lasu oraz przeprowadzenie przeglądu po zimie
wszystkich utwardzonych dróg w celu ich naprawy min. ulic: Lipowej, Longinusa, Kaiki,
Leśnej.
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b) W imieniu mieszkańców ulicy Akacjowej prosił o informację czy ta ulica może uzyskać
kategorię drogi jednokierunkowej. Wg uzyskanych informację o zmianę wystąpiło tylko
dwóch mieszkańców tej ulicy.

5 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw:
Na sesji w dniu 11.06.2014 r. Sołtysi zgłosili wnioski dotyczące spraw Sołectw:
1. Sołtys Julianowa, p. Andrzej Pulwarski poruszył sprawy dotyczące:
a) długo toczących się procedur regulujących prawo własności, przy realizacji dróg i
chodników np. budowa Julianowskiej – przystąpiono do etapowania po 8 latach, co
opóźniło realizację inwestycji;
b) w związku z nasadzeniami przy chodnikach i drogach przez deweloperów, jako przykład
drzewostan przy ul. Sybiraków, nie ma sposobu przymuszenia użytkownika do należytej
ich pielęgnacji;
c) z uwagi na brak kontroli zrealizowanych inwestycji, pytał czy inwestorzy zachowują
powierzchnie biologicznie czynną zgodnie z zapisami planu, złożył wniosek o założenie
rejestru niezałatwionych spraw.
d) wnioskował o umożliwienie sołtysom zgłaszanie stanów nie zgodnych z prawem w celu
ich porządkowania.
e) w związku z nie wykaszaniem traw, rozszerzają się obszary gdzie dzikie zwierzęta mogą
swobodnie przebywać blisko osiedli, dziki są tego przykładem, wnioskował o nakazanie
właścicielom uporządkowanie swoich własności;
f) w związku z kolejnym wypadkiem na skrzyżowaniu wnioskował o wykonanie świateł na
skrzyżowaniach ulic Julianowska, Wilanowska i Wenus w Julianowie.

a)
b)
c)

d)

2. Sołtys Chyliczek, p. Krzysztof Dynowski poparł przedmówce i wnioskował
o umożliwienie informowania gminy o nie uregulowanych stanach prawnych;
w związku z narastającą ilością dzików, wnioskował o ich odłowienie i wywiezienie poza
powiat.
w związku z przystąpieniem Gminy do kolejnego programu „Moja przyszłość”,
wnioskował o wykorzystanie funduszy zewnętrznych do realizacji chodnika wzdłuż drogi
721;
w związku z licznymi zgłoszeniami od firm ogrodniczych wnioskował o wydłużenie pracy
punktu na ul. Technicznej w celu umożliwienia legalnego oddania do punktu odpadów
min. biodegradowalnych.

6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
- p. Daniel Putkiewicz, Z-ca Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na wnioski i interpelacje
zostaną przygotowane pisemnie. Odnosząc się do pytania o działania gminy w celu likwidacji
uciążliwości i zagrożeń od dzików, poinformował że w najbliższej gazecie lokalnej ukażą się
informacje i zostaną doręczone mieszkańcom ulotki z telefonem straży miejskiej. Gmina
zakupiła urządzenie od odłowu dzików, które ustawiono w parku miejskim. Sukcesywnie
spryskuje się środkami chemicznymi krzaki i miejsca potencjalnie zagrożone. Jednocześnie
zaapelował, aby nie dokarmiać zwierząt, unikać spacerów w wysokich trawach i krzewach na
opuszczonych działkach, gdzie mogą być legowiska. Gmina wystąpiła z wnioskiem do
Marszałka Województwa Mazowieckiego odnośnie decyzji o odstrzale redukcyjnym i
umożliwienie samorządom podjęcie finansowania w celu eliminacji zwierząt poprzez ich
odłów oraz transport. Wystąpiono o opinię prawną dotyczącą możliwości dofinansowania kół
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łowieckich za odstrzały dzików w ramach współpracy w zakresie zagospodarowania
obwodów łowieckich. Gmina podejmuje wielokierunkowe działania.
Na pozostałe wnioski i interpelacje odpowiedzi urzędu zostaną udzielone pisemnie.

7 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
- p. Agnieszka Kowalska, Skarbnik poinformowała, że obecnie udziały Ministerstwa
Finansów w podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 75 621,-zł. Na rachunek
gminy za miesiąc maj 2014r. wpłynęła kwota 9 009 596,- zł. narastająco 49 185 054,-zł. W
porównaniu do roku 2013 w miesiącach I-V narastająco 43 559 725,-zł, za miesiąc maj
2013r. kwota 8 166 452,-zł. Narastająco większe wpływy o 843 144,-zł. Gmina ma środki
finansowe ulokowane na r-ku bieżącym ROR, w kwocie 8,7 mln. zł. oraz łącznie na lokatach
47 mln. zł. W rozbiciu, lokata do 26.06.14r. kwota 7 mln. zł., do 30.06.14r. kwota 15 mln. zł.
do 07.07.14r. kwota 25 mln. zł. Planowane dochody ogółem w kwocie 305 317 167zł.; tym
dochody bieżące 275 306 595,- zł. i dochody majątkowe 30 010 572,- zł. Po stronie
planowanych wydatków ogółem 337 606 935,-zł. w tym wydatki bieżące 275 098 944,- zł. i
wydatki majątkowe 62 507 991,-zł.
Wpływy w IV i w V br. są większe z uwagi na likwidację ulg w podatku dochodowym od osób
fizycznych min. ulgi internetowej.
- Radna p. Elżbieta Markowska pytała jaki jest % udział w realizacji dochodów i wydatków w
porównaniu do planu.
- p. Agnieszka Kowalska, Skarbnik poinformowała, że pod koniec lipca zostanie przedłożone
Radnym sprawozdanie za I półrocze z danymi na dzień 30.06.2014r. W kolejnych
sprawozdaniach będzie przedstawiany % udział w realizacji dochodów i wydatków w
porównaniu do planu budżetu Gminy.

9 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2012 r.:
9.1.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
- p. Agnieszka Kowalska, Skarbnik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.04.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Piaseczno za 2013 rok.
9.2.przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z
wykonania budżetu
- p. Mariusz Słowik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej
dotyczącą wykonania Budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
9.4.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji
Rewizyjnej
- p. Agnieszka Kowalska, Skarbnik odczytała Uchwałę nr Wa190.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23.05.2014 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piasecznie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno za 2013 rok.
9.5 dyskusja
- Radna p. K. Nowocin – Kowalczyk, pytała o przyczynę nie zrealizowanych wydatków w
działach oświata, inwestycje, remonty czy gospodarka komunalna, pomimo wyższych o
kwotę 2 mln zł. wpływów do zaplanowanych. Drugie pytanie dotyczyło pespektywy
umieszczenia dzieci w szkołach, szczególnie dla obwodu SP – 5 i w Józefosławiu. Pytała o
politykę oświatową, jakie koszty przewiduje się na realizację zadań i w jakich warunkach
dzieci będą uczyły się w kolejnym roku szkolnym tj. zajęcia trzyzmianowe i o której dzieci
będą kończyć zajęcia.
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- Z-ca Burmistrza poinformował, że te pytania były poruszane na specjalnym spotkaniu,
dzień wcześniej, w Józefosławiu.
9.6.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2013
- p. Agnieszka Kowalska, Skarbnik odczytała Uchwałę
- Przewodnicząca Komisji Finansów i Inwestycji p. Elżbieta Markowska przedstawiła
pozytywną opinię komisji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych, za -19, przeciw - 0, wstrzymało się - 1
Uchwała podjęta.
9.7.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
- p. Agnieszka Kowalska, Skarbnik odczytała Uchwałę.
- Przewodnicząca Komisji Finansów i Inwestycji p. Elżbieta Markowska przedstawiła
pozytywną opinię komisji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych, za -19, przeciw - 0, wstrzymało się - 1
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- p. Daniel Putkiewicz Z-ca Burmistrza podziękował w imieniu Burmistrza Zdzisława Lisa i
Urzędu, za udzielenie absolutorium, to jest ocena współpracy i wspólnych działań. Budżet
jest realizowany zgodnie z potrzebami Gminy i jej Mieszkańców.
10.

Bieżące uchwały:

10.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Miasta i Gminy w Piasecznie za 2013
rok.
Uchwały budżetowe referowała p. Agnieszka Kowalska – Skarbnik Gminy.
Komisja Zdrowia i Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały uchwałę.
Komisja Finansów i Inwestycji nie opiniowała uchwał od nr 10.1 do 10.3
W głosowaniu brało udział 17 radnych, za -17, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
10.2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Piasecznie za 2013 rok.
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała uchwały od 10.2 do 10.11.
W głosowaniu brało udział 17 radnych, za -17, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
10.3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za
2013 rok.
W głosowaniu brało udział 16 radnych, za -16, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
10.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 48.000 zł
na projekt i budowę oświetlenia ul. Mirabelki we wsi Józefosław).
Komisja Finansów i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała uchwały od 10.4 do 10.11
W głosowaniu brało udział 17 radnych, za -17, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
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10.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 450.000
zł z przeznaczeniem na modernizację dachu w SP nr 2).
- Radny W. Kaczorowski pytał o zakres i wysokość poniesionych nakładów oraz czy zostały
wyciągnięte konsekwencje wobec dotychczasowego wykonawcy. Dach na szkole jest po raz
kolejny remontowany.
W głosowaniu brało udział 18 radnych, za -17, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 780.000
zł – wydatki remontowe na wniosek Wydz. IT).
W głosowaniu brało udział 18 radnych, za -18, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
10.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodu o kwotę 1.410.000
zł – środki niewygasające oraz zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne i
remontowe na wniosek Wydz. INW).
W głosowaniu brało udział 16 radnych, za -16, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
10.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodu o kwotę 9.100 zł
środki przekazane przez Społeczny Komitet Budowy ul. M. Kopernika z
przeznaczeniem na modernizację rowów).
W głosowaniu brało udział 19 radnych, za -19, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
10.9 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1283/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 (na wniosek Wydz. IT rozszerza się zakres
rzeczowy zadania „Remont ul. Staszica w Złotokłosie”).
W głosowaniu brało udział 19 radnych, za -19, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
10.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 1.109 zł
w ramach projektu Comenius).
W głosowaniu brało udział 19 radnych, za -19, przeciw 0, wstrzymało się -0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
10.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o
kwotę 1.232.950 zł - oświatowa subwencja ogólna)
Skarbnik poinformowała, że do ww. uchwały zostało przygotowane rozszerzone
uzasadnienie, w którym zgodnie z wnioskami Dyrektorów poszczególnych placówek zostają
przydzielone środki na realizację zadań rozszerzonych, w związku z naborem dzieci 5-cio
letnich i wyżem demograficznym w niektórych obwodach szkolnych. Na Komisji Oświaty
szczegółowo były wyjaśniane poszczególne zapisy.
- p. Zbigniew Mucha, Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Komisja zapoznała
się z uzasadnieniem, pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Obserwuje się tendencję wzrostową
w bonie organizacyjnym, wzrasta budżet oświaty i odgórnie rosną wydatki samorządowe.
Zatrudnienie zwiększy się łącznie o ponad 32 etaty nauczycieli od stycznia do grudnia w
związku ze zwiększoną liczbą oddziałów klas I szkół podstawowych. Zwiększenia w ciągu
roku szkolnego dotyczą nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej, urlopy na poratowanie zdrowia nauczycieli, organizowanie
nauczania języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy i dla obcokrajowców.
Przybyło nauczyli z awansem zawodowym o 8 osób. Zwiększa się zatrudnienie w klasach
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„0”, administracji i obsługi, o 4 etaty wychowawców świetlicy, 3 dodatkowe etaty pomocy
kucharek. W szkołach wiejskich w aplikacji wspomagającej plany finansowe źle zaplanowano
dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- p. K. Nowocin-Kowalczyk Radna pytała o nieobecność Dyrektor ZEAS-u, wydatki na
oświatę do duży procent wydatków w budżecie. Analizowała pozycje dotyczące min.
komunikacji dzieci do szkół, oczekiwania rodziców i sposób realizacji zadań. Pytała jakie
kroki podejmuje Gmina, aby sprostać zadaniom.
- p. E. Markowska obecnie szkoły przygotowały arkusze, dane do bonu organizacyjnego
będą weryfikowane, Gmina otrzymuje dodatkową subwencję przyznaną przez Ministerstwo
Finansów. Obecnie nasze szkoły są za małe, stąd potrzeba organizowania zajęć na dwie lub
trzy zmiany. Gmina przystąpiła do wybudowania nowej szkoły, opóźnienie jest spowodowane
przedłużającym się wykupem gruntów. Radni dyskutowali na Komisji Oświaty na temat
etatyzacji, osoby zainteresowane otrzymały złożone wnioski dyrektorów szkół.
-p. D. Putkiewicz, Z-ca Burmistrza poinformował, że Gmina współpracuje z rodzicami,
nauczycielami i Radą Oświatową. Tworzona jest strategia rozwoju oświaty. Oświata jest
dziedziną dyskusyjną, spotkania odbywają się w celu wymiany doświadczeń i pozyskania
nowych pomysłów na zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb w dziedzinie edukacji.
Na tym zakończono dyskusję.
W głosowaniu uchwały brało udział 18 radnych, za -16, przeciw 0, wstrzymało się -2.
Uchwałę podjęto.
Dodatkowa
10.11.1
W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. subwencji oświatowej zwiększa się
dochody i wydatki kwota 504 864,-zł.)
Komisja Polityki i Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała kolejne uchwały dodatkowe.
- p. A. Kowalska, Skarbnik poinformowała, że na sali jest obecna Gł. Księgową ZEAS-u. – p.
B. Bogdan poinformowała, że środki zostaną przeznaczone zgodnie z wnioskiem ZEAS-u na
opłacenie ekspertów (umowy zlecenia = 20 000zł), którzy przeprowadzą szkolenia z zakresu
Strategii Oświaty, oraz na wymianę sprzętu komputerowego 40 000zł. Kwota 384 064zł. ma
być przeznaczona na remonty, kwota 9 800zł. na zakup pieca elektrycznego z termo
obiegiem i kwotę 11 000zł. na zakup zmywarki kapturowej. ZEAS nie ma doświadczenia i
sprzętu w przeprowadzaniu społecznej konsultacji dla opracowania strategii wg
obowiązujących standardów. Odbyły się już wstępne spotkania.
- p. K. Nowocin-Kowalczyk Radna pytała o skład grupy wykonującej strategię oświatową,
jaką metodą będzie przeprowadzana konsultacja. Wg oceny radnej Piaseczyńskie
Porozumienie nie jest wysłuchane . Jednocześnie popiera inicjatywę przyznania 20 tys. zł. na
wykonanie strategii przez niezależny podmiot, obecne prace nad Strategią nie mają
profesjonalnego podejścia.
- p. M. Rosa nie zgadza się z opinią radnej, uważa że podejście do opracowania Strategii
rozwoju oświaty jest profesjonalne, pozytywnie ocenia współpracę poszczególnych grup.
- p. A. Hubl Radny uważa, że opracowanie strategii przez profesjonalną firmę to pozytywny
wybór, każda firma korzysta z pomocy fachowców.
- p. A. Czapski, Sekretarz Gminy uczestniczył w pracy Rady Oświatowej. Zadaniem
powołanej grupy ekspertów będzie uporządkowanie dotychczas złożonych wniosków, to
merytoryczny wkład środowiska, które kształtuje strategię a specjaliści spiszą materiał do
dalszej pracy.
- p. T. Borowska proponowała zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący poinformował, że osoby zgłoszone pozostają, nie głosowano propozycji.
- p. M. Woźniak uważa, że dalsza dyskusja nie jest potrzebna. Temat jest prawidłowo
prowadzony a dyskusja nie prowadzi do nowych wniosków.
W głosowaniu uchwały brało udział 18 radnych, za -17, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
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10.11.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. dofinansowanie wolontariatu kwota
10 000zł)
W głosowaniu uchwały brało udział 16 radnych, za -12, przeciw 3, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.11.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. odsetki od wypłat zasiłków kwota
2 550,-zł.)
Komisje nie opiniowały uchwały.
- p. Ewa Faliszewska, Naczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych zreferowała projekt
uchwały. Środki będą przeznaczone na wypłatę odsetek ustawowych, których wysokość
zostanie uzależniona od ustalenia uprawnień do zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca
2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy z dnia 4.04.2014r. Na dzień
złożenia projektu uchwały w oparciu o złożone wnioski przez osoby uprawnione do tego
świadczenia szacunkowy koszt odsetek ustawowych wynosi 2 550zł. Dotychczas wnioski
zostały złożone przez 2 osoby na kwotę 240 zł. z 10 osób uprawnionych. W roku 2013r z
zasiłku korzystało 140 osób. Termin na złożenie pisemnego wniosku o zaległe świadczenie
mija 15.09.br. Wszyscy uprawnieni zostali powiadomieni pisemnie, listami poleconymi za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W głosowaniu uchwały brało udział 15 radnych, za -12, przeciw 0, wstrzymało się -3.
Uchwałę podjęto.
10.12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia
15.01.2014r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piaseczno na lata 2014–2025
- p. Agnieszka Kowalska poinformowała, że uchwała zawiera wszystkie zmiany wynikające z
zarządzeń Burmistrza jak również podjętych uchwał na sesji.
W głosowaniu uchwały brało udział 15 radnych, za -12, przeciw 0, wstrzymało się -3.
Uchwałę podjęto.
Przewodniczący zaproponował 20 minutową przerwę, obrady wznowiono o godzinie 12.15
10.13 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie
art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) w związku z Uchwałą nr 1185/XL/2013 r. Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia cen na zbiorowe
odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
- p. Włodzimierz Rasiński, Naczelnik Wydziału IT zreferował projekt uchwały.
- p. Andrzej Hubl poinformował, że Komisja Prawa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
W głosowaniu uchwały brało udział 13 radnych, za -11, przeciw 0, wstrzymało się -2.
Uchwałę podjęto.
10.14 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Jastrzębie.
- p. Jacek Ryszkowski, Naczelnik UiA, zreferował projekty uchwał od nr 10.14-10.21.
- p. Antoni Rosłon Przewodniczący poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska i Ładu
Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od nr 10.14-10.21
W głosowaniu uchwały brało udział 13 radnych, za -12, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
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10.15 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka,
Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą
zlokalizowaną przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
727/XXVI/2008 z dnia 17.09.2008 dla obszaru oznaczonego 5MN/U.
W głosowaniu uchwały brało udział 13 radnych, za -12, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.16 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii
Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i
Puławską.
W głosowaniu uchwały brało udział 13 radnych, za -12, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.17 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską,
granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego,
Chyliczkowską, Armii Krajowej,(obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8) zatwierdzonego
Uchwałą rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 dla działki
11/8 z obrębu 21.
W głosowaniu uchwały brało udział 14 radnych, za -12, przeciw 0, wstrzymało się -2.
Uchwałę podjęto.
10.18 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie Nr
379/XVI/2011 z dnia 29.12.2011r. w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Ketlinga).
W głosowaniu uchwały brało udział 14 radnych, za -13, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.19 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1354/XLIV/2014 z dnia 19
marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 122/VII/2007
z dnia 14.03.2007r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec.
W głosowaniu uchwały brało udział 14 radnych, za -13, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.20 W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części
wsi Baszkówka i części wsi Wólka Pracka.
Radni otrzymali uchwałę z autopoprawkami.
W głosowaniu uchwały brało udział 14 radnych, za -13, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.21 W sprawie nadania nazwy PACHNĄCEJ RÓŻY ulicy położonej we wsi Chylice w
gminie Piaseczno.
W głosowaniu uchwały brało udział 14 radnych, za -13, przeciw 0, wstrzymało się -1.
Uchwałę podjęto.
10.22 W sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości na obszarze położonym
w miejscowości Pęchery-Łbiska
11/14

Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.06.2014r.
- p. Iwona Woszczyk, Naczelnik wydziału GGG zreferowała projekty uchwał od nr 10.22 do
nr 10.27.
- p. Adam Marciniak Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej poinformował o
negatywnej opinii komisji.
- p. Antoni Rosłon, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
poinformował, że w głosowaniu nad opinią 2 głosy były za, 2 przeciw i 5 głosów
wstrzymujących się, komisja nie zajęła stanowiska.
- p. Teresa Borowska poinformowała, że w głosowaniu nad opinią Komisja Prawa nie zajęła
stanowiska.
W głosowaniu uchwały brało udział 14 radnych, za -4, przeciw 6, wstrzymało się -4.
Uchwała nie podjęta.
10.23 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 37/8, obręb 12, położonej w
Piasecznie przy ul. Okulickiego.
- p. Adam Marciniak Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej poinformował, że
komisja nie zajęła stanowiska.
- p. Antoni Rosłon, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę z wnioskiem o skrócenie do 10
lat dzierżawy działki.
- p. E. Markowska poinformowała, że skrócenie okresu dzierżawy do 10 lat, to zbyt krótki
czas dla inwestora, jeżeli jest potrzeba można zawrzeć krótki termin rozwiązania umowy.
Głosowanie wnioseku komisji w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr
ewid. 37/8, obręb 12, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego.
W głosowaniu wniosku brało udział 15 radnych, za -6, przeciw 5, wstrzymało się -4.
Wniosek przyjęto.
W głosowaniu uchwały z przyjętym wnioskiem brało udział 15 radnych
za - 11, przeciw 1, wstrzymało się - 3.
Uchwała podjęta.
10.24 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 526 położonej w Zalesiu
Górnym przy ul. Pionierów.
- p. Iwona Woszczyk, zgłosiła autopoprawkę w § 1 - winno być położonej w Zalesiu Górnym,
w projekcie wpisano omyłkowo w Piasecznie
W głosowaniu uchwały poprawionej brało udział 15 radnych
za - 14, przeciw 1, wstrzymało się - 0.
Uchwała podjęta.
10.25 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących działki o
nr ew. 16 i 17, położonych w obrębie 14 miasta Piaseczno w związku ze zmianą planu
miejscowego.
W głosowaniu uchwały 10.25 brało udział 14 radnych, za -14, przeciw -0, wstrzymało się -0.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
10.26 W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie 15
miasta Piaseczno (dot. dz. nr ew. 21/104, 21/149, 21/160).
- p. Iwona Woszczyk, zgłosiła autopoprawkę tytule i w § 1 winno być: „…nieodpłatnego
nabycia…”, wg uzyskanej opinii na komisji ochrony środowiska.
W głosowaniu uchwały poprawionej brało udział 15 radnych:
za - 15, przeciw 0, wstrzymało się - 0. Uchwała podjęta.
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10.27 W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie 15
miasta Piaseczno (dot. dz. nr ew. 21/158, 21/270).
W głosowaniu uchwały brało udział 16 radnych za - 14, przeciw - 2, wstrzymało się - 0.
Uchwała podjęta.
10.28 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2014r. do 31 lipca 2014r.
- p. Włodzimierz Rasiński, Naczelnik Wydziału IT zreferował projekty uchwał 10.28 i 10.29
Komisja polityki gospodarczej pozytywnie zaopiniowała uchwały od 10.21 do 10.29
- Radna M. Woźniak zwróciła się z wnioskiem o dane dotyczące zakupu przez PWiK wody
od Patronatu na przestrzeni 5 lat. Pytała, czy w związku z większymi możliwościami
pozyskania wody ze SUW Siedliska, Żeromskiego i od Polkoloru jest zasadne kupowanie od
Patronatu.
- p. Hanna Krzyżewski potwierdziła konieczność zakupu wody dla Józefołswia, szczególnie w
okresach wiosenno letnich odczuwalne jest bardzo małe ciśnienie wody.
W głosowaniu uchwały brało udział 15 radnych za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.
Uchwała podjęta.
10.29 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 01 sierpnia 2014r. do 31 lipca 2015r.
W głosowaniu uchwały brało udział 15 radnych za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.
Uchwała podjęta.
10.30 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o
powierzchni 454,40 m2 stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 7, obr. 14,
położonego na targowisku miejskim w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.
- p. Grzegorz Chrabałowski, Naczelnik Wydziału UTP zreferował projekt uchwały.
W głosowaniu uchwały brało udział 13 radnych za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Dodatkowe
10.31 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na likwidację niskiej
emisji w Piasecznie
- p. Jolanta Łączyńska Naczelnik OŚR zreferowała projekt uchwały.
- p. Zb. Mucha, Radny poinformował że uchwala nie traktuje wszystkich podmiotów
jednakowo. Dotacja dotyczy osób fizycznych nie obejmuje podmiotów gospodarczych. To
jest nie konstytucyjny zapis. Negatywnie ocenia przyjęcie hierarchii celów a nie podmiotów.
W głosowaniu uchwały brało udział 16 radnych za - 12, przeciw - 2, wstrzymało się - 2.
Uchwałę podjęto.
10.31 w sprawie przystąpienia Gminy Piaseczno do partnerskiej współpracy z Samorządem
Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – „Moja przyszłość”
- p. Romuald Twardowski, Kierownik referatu do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
zreferował projekt uchwały.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
- p. Twardowski odpowiadając na pytanie p. Much poinformował, że gimnazjum w Zalesiu
Górnym uzyskało pozytywną ocenę programu, informację gmina otrzymała w czwartek.
Uchwała nie niesie dalszych zobowiązań. Program kończy się w czerwcu 2015 r.
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- p. E. Markowska pytała, dlaczego tylko jedno gimnazjum złożyło wniosek, to pilotażowy
program wyrównywania szans w poziomie nauki. Szkół uczestniczących w tym programie
powinno być więcej. Ten element należy uwzględnić w tworzeniu strategii oświaty Gminy.
- p. Twardowski wyjaśnił, że do II i III edycji przeszły dwie szkoły tj. Gimnazjum w Zalesiu
Górnym i SP nr 2, w trakcie procesu rekrutacyjnego więcej punktów zdobyło Gimnazjum i
zakwalifikowano tą placówkę w rankingu na 250 miejscu, zaś SP nr 2 uzyskała 600 miejsce.
W głosowaniu uchwały brało udział 16 radnych za - 16, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

11. Wolne wnioski.
- Radna M. Woźniak zwróciła się z wnioskiem o dane dotyczące zakupu przez PWiK wody
od Patronatu na przestrzeni 5 lat. Pytała, czy w związku z większymi możliwościami
pozyskania wody ze SUW Siedliska, Żeromskiego i od Polkoloru jest zasadne dalsze
kupowanie. Prosiła o informację o zasięgu z poszczególnych studni (Siedliska, Żeromskiego)
i ilości dostarczanej wody do mieszkańców Gminy Piaseczno.
- Radny A. Mizerski zwrócił uwagę na rozjeżdżony pas zieleni przy budynku Sądu, pytał czy
nie można położyć kostki na pasie szerokości 1 m, aby samochody nie niszczyły nasadzeń.
– p. D. Putkiewicz, Z-ca Burmistrza poinformował, że ten teren nie jest własnością gminy,
został sprzedany prywatnej osobie. Gmin nie może wykonać żadnych prac.
- p. W. Kaczorowski poinformował, że mieszkańcy zgłaszają wiele krytycznych uwag na brak
miejsc parkingowych.
- p. D. Putkiewicz, Z-ca Burmistrza poinformował, że opracowana jest przez IT, koncepcja
parkingu wielopoziomowego. Do realizacji projektu Gmina przystąpi po wykwaterowaniu
wszystkich mieszkańców z budynków komunalnych i socjalnych z Nadarzyńskiej.
- p. Piotr Obłoza Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego zaprasza na XIV - kolejną edycję Jarmarku Hubertowskiego w
niedzielę 15 czerwca 2014 r., program opublikowano na stronie Zalesia Górnego oraz na
plakatach.
- p. Dynowski, Sołtys Chylic odczytał pismo mieszkańców, właścicieli gruntów pomiędzy
Chylicami, Siedliskami a Jastrzębiem (pismo w załączeniu, zostało złożone na dziennik
Urzędu) .

10. Zamknięcie obrad.
- p. Piotr Obłoza, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził wyczerpanie porządku obrad.
Zamknął XLVII sesję o godzinie 13:30

Protokółowała:
Grażyna Wierzchowska
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