UCHWAŁA NR 952/XLVIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2022 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. 2021 r., poz. 1372 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.2021 r., poz. 305 ze zm. )
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Piaseczno pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w roku
2022 w wysokości 11 500,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)
z przeznaczeniem na działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz
działalnością edukacyjną realizowane w 2022 roku na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
§ 2.
1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy na rok 2022 (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 podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza

Id: 08669B43-BF82-48C8-9083-9A7A995C7589. Podpisany

Strona 1

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 11 500,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)
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.
Zgodnie z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U 2021 r., poz. 1372 ze zm.)
gminy mogą udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na
realizację zadań publicznych.
W roku 2022 planowane są następujące przedsięwzięcia
1. Konkurs edukacyjny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym, a następnie parkowym. Tegoroczna edycja
odbędzie się pod hasłem „Drugie życie drzewa”. I będzie zawierała kategorie plastyczne i projektowe.
Zadaniem dla klas I-III będzie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jak najwięcej przyrodniczych
korzyści i gatunków zamieszkujących martwe drewno, a dla klas IV-VI wykonanie ludzika/ludzików lub
zwierzątka/zwierzątek z żołędzi, kasztanów, patyków itp. i sfotografowanie zaaranżowanej scenki z
udziałem martwego drewna w lesie. Najstarsza kategoria wiekowa będzie miała za zadanie odwiedzenie
martwego drzewa na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego lub otuliny i przeprowadzenie
inwentaryzacji występujących na nim gatunków. W związku z pandemią, konkurs będzie przeprowadzony w
formie bezkontaktowej.

2. Chojnowski powiatowy konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej
Konkurs przebiegać będzie pod hasłem: „Zwyczajne niezwykłe gatunki Lasów Chojnowskich”.
Konkurs, jak co roku, przeprowadzany jest we współpracy z Nadleśnictwem Chojnów. Podzielony
na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowej, konkurs składać
się będzie z etapu szkolnego oraz powiatowego.
3. Przyrodniczy konkurs dla najmłodszych "Skarby lasu"
Konkurs przyrodniczy dla dzieci z terenu Gminy Piaseczno adresowany jest do przedszkoli. Ma on na celu
zainteresowanie dzieci ochroną przyrody, procesami w niej zachodzącymi oraz współistnieniem człowieka i
przyrody. W 2022 roku konkurs planowany jest pod hasłem „Liść to nie śmieć”. Zadaniem dla przedszkoli
będzie stworzenie plakatu / gazetki ilustrującej hasło „Liść to nie śmieć” i przesłanie do Parku dokumentacji
fotograficznej gazetki oraz procesu jej powstawania. W związku z pandemią, konkurs planowany jest w
formie bezkontaktowej.

4. Nocne warsztaty entomologiczne
W 2022 r. przeprowadzenie nocny terenowych warsztatów entomologicznych tzw. citizen science podczas
których uczestnicy będą mieli okazję zaobserwować motyle nocne i poznać ich biologię. Warsztaty będą
polegały m.in. na obserwacji przylatujących do światła ciem.
5. „Akcja Żaba” - organizowana od 19 lat na terenie Gminy Piaseczno i Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego czynna ochrona płazów
W roku 2022 planowane jest zaangażowanie uczniów w przenoszenie płazów podczas ich migracji.
Najbardziej aktywni wolontariusze otrzymają nagrody. W przypadku obostrzeń epidemicznych i nauki
zdalnej, zamiast wolontariatu planuje się rozstrzygnięcie mini konkursu o płazach i ich ochronie.
6. Przygotowanie ulotki o motylach Chojnowskiego PK
Planujemy przygotowanie ulotki edukacyjnej o motylach występujących w Chojnowskim Parku
Krajobrazowym, ze szczególnym naciskiem na gatunki chronione. Adresatem ulotki będzie młodzież oraz
dorośli zamieszkujący obszar Parku lub go odwiedzający. Na ulotce przedstawione zostaną
charakterystyczne gatunki motyli oraz informacje i ciekawostki o ich biologii i ochronie.
Ulotka będzie rozdawana podczas wycieczek, imprez i konkursów edukacyjnych.

Id: 08669B43-BF82-48C8-9083-9A7A995C7589. Podpisany

Strona 1

