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Protokół z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 30.01.2015 r. 

1 Otwarcie sesji.

Sesje  otworzył  i  prowadził  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Piasecznie  pan  Piotr
Obłoza.

Sesja rozpoczęła się  o godzinie  9:40,  po stwierdzeniu quorum.  Następnie odbyła  się
uroczystość  wręczenia  medali  i  dyplomów  z  okazji  50-lecia  pożycia  małżeńskiego
następującym parom:

 Państwo Halina i Kazimierz Maciejak

 Państwo Barbara i Lech Rajkowscy

 Państwo Elżbieta i Eugeniusz Cierpioł

 Państwo Wanda i Cezary Dalewscy

 Państwo Liliana i Wojciech Herubin

 Państwo Irena i Stanisław Jastrzębscy

 Państwo Ewa i Andrzej Szewczykowie

 Państwo Henryka i Jerzy Wiśniakowscy

 Państwo Stanisława i Antoni Zalesko

Jubilaci  z  okazji  50-lecia  otrzymali  medale  od  Prezydenta  Rzeczypospolitej  „Za
Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie”.  Gratulacje,  życzenia  i  dyplomy  a  także  kosze
delikatesowe  i  kwiaty  wręczyli  Burmistrz  p.  Zdzisław Lis  oraz  Przewodniczący  Rady
Miejskiej p. Piotr Obłoza.

Dla państwa Wandy i Bronisława Skirmunt medale i dyplomy doręczone przez kierowcę z
Urzędu.

Po  przewie,  p.  Piotr  Obłoza  poprosił  na  salę  Państwa  Marię  i  Janusza  Mirkowskich
właścicieli Domu Weselnego Maria. Podziękowania za bezpłatne udostępnianie lokalu na
spotkania członków Klubu Seniora w Jastrzębiu,  kwiaty i  deskę gratulacyjną  wręczyli
Burmistrz p. Zdzisław Lis oraz Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Obłoza.

Po przewie, p. Piotr Obłoza poprosił na salę Panią Ewę Dudek, dyrektor Centrum Kultury
w  Piasecznie.  W  związku  z  jej  przejściem  na  emeryturę,  Burmistrz  odczytał
podziękowania za 25 letnią pracę dla miasta Piaseczno.  Burmistrz p. Zdzisław Lis oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Obłoza wręczyli kwiaty, kosz delikatesowy, deskę
gratulacyjną oraz obraz Józefa Wilkonia, twórcy przestrzennych ilustracji. 

Po przewie,  p.  Piotr  Obłoza poprosił  na  salę  Pana Dariusza Różyckiego,  kierownika
sekcji szachowej Klubu Sportowego Laura Chylice, który wprowadzi uczestników sesji w
zasady mającej  się  rozegrać  gry  w  szachy  błyskawiczne.  Rozegranie  gry  w  szachy
błyskawiczne  na  dwu  szachownicach,  na  pierwszej:  p.  Monika  Soćko  i  p.  Maciej
Nurkiewicz, na drugiej nasza utalentowana młodzież: Patryk Chylewski i Jan Golecki. W
trakcie  gry  p.  D.  Różycki  opowiedział  o  szachistach,  sukcesach  sekcji  szachowych
działających na terenie gminy. Po zakończonej grze – Burmistrz p. Zdzisław Lis wręczył
kwiaty i dyplom w nagrodę dla p. Moniki Soćko – arcymistrzyni szachowej – za zdobycie
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8 Tytułów Mistrzyni Polski w Szachach Błyskawicznych. Następnie nastąpiło nagrodzenie
przez Burmistrza p. Macieja Nurkiewicza, głównego trenera sekcji szachowej KS Laura
Chylice,  mistrza  krajowego,  za  wyedukowanie  szachowe  młodych  mistrzów  i
doprowadzanie do finałów Mistrzostw Polski coraz większej liczby podopiecznych klubu.
Dzięki  jego zaangażowanej  pracy trenerskiej dwukrotnie  Mistrzostwo Polski  do  lat  14
zdobył Michał Winiarski a w ubiegłym roku tytuł Wicemistrzyni Polski do lat 12 uzyskała
Pola Mościcka. Burmistrz p. Zdzisław Lis oraz Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr
Obłoza wręczyli dyplom, karta podarunkowa oraz podziękowanie młodym zawodnikom:
Patrykowi Chylewskiemu i Janowi Goleckiemu za rozegranie partii.

Po krótkiej  przerwie,  Przewodniczący Rady Miejskiej  p.  Piotr  Obłoza wznowił  obrady.
Ustalenie porządku obrad.

- p. Jacek Łuczak pytał kiedy będzie umieszczona uchwała w sprawie wyboru do komisji
problemowych,  złożył wniosek, dotychczas jest w dwóch komisjach.

- p. P. Obłoza poinformował,  że uchwały w sprawie wyboru do komisji problemowych
będą przedstawione na sesji 18 lutego br.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

2 Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.

Głosowanie przyjęcia protokółu z III sesji zwyczajnej:

Glosowało 20 radnych: za – 18, przeciw – 0, wstrzymały – 2.

Protokół przyjęty.

3 Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  za  okres
między sesjami.

- p. Piotr Obłoza, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie. Na bieżąco
pracował  w  komisjach  Rady  Miejskiej,  współpracował  z  Burmistrzem,  brał  udział  w
spotkaniach z mieszkańcami oraz uroczystościach gminnych.

4 Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  za  okres  między  sesjami
oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

-  Burmistrz  na  bieżąco  współpracował  z  Radnymi  Rady Miejskiej  i  z  Kierownictwem
Urzędu, brał udział w spotkaniach z Mieszkańcami i w uroczystościach gminnych.

-  p.  Zdzisław Lis poinformował,  że sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej
oraz  z  pracy  Burmistrza  przekazano  do  Rady  Miejskiej.  Jednocześnie  ww.  materiał
stanowi załącznik do protokołu, jest dostępny na stronie BIP www.piaseczno.eu

5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

5.1Radna p. Hanna Krzyżewska złożyła wnioski:

a) w sprawie naprawy pobocza ul. Działkowej,

b) w  sprawie  wyjaśnienia  aktualnego  statusu  projektu  i  pozwolenia  na  budowę
skrzyżowania ul. Julianowskiej z Cyraneczki,

c) w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z Kombatantów i
Wenus
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5.2Radny  p.  Jacek  Łuczak  złożył  dwie  interpelacje  i  wnioskował  o  podjęcie  działań
dotyczących dróg wojewódzkich (721- przebudowa w Piasecznie i 722- przebudowa
na odcinkach: Bogatki, Jazgarzew, w Piasecznie) :

a. zorganizowania spotkania celem omówienia planowanych działań związanych z
modernizacją i przebudową dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie naszej
Gminy;

b. wznowienia umowy z MZDW z 2006 r. i powrót do prac projektowych związanych
z modernizacją drogi Wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pomorskiej do ul.
Pułku IV Ułanów w Gołkowie.

5.3  Radny Michał  Rosa wnioskował  o  podjęcie  rozmów z  Generalną  Dyrekcją  Dróg
Krajowych i Autostrad ws. wydłużenia pasa do skrętu w lewo z ul. Puławskiej w ul.
Okulickiego, poparł dołączony list otwarty mieszkańców w tej sprawie.

5.4Radny Zbigniew Mucha, odniósł się do odpowiedzi w poprzedniej kadencji. W ramach
projektu budowy drogi 729 wykonany zostanie projekt i przebudowa lewoskrętu z ul.
Puławskiej  w  kierunku  do  Konstancina  Jeziornej  i  Magdalenki.  Proponował,  aby
Gmina  przystąpiła  do  przebudowy  lewoskrętu  we  własnym  zakresie  (popiera  list
otwarty załączony do interpelacji p. M. Rosy).

5.5Radny Andrzej Mizerski;

 w imieniu Mieszkańców, wnioskował o wykonanie przeglądu nawierzchni dróg i
załatanie istniejących dziur.    

 w  związku  z  coraz  częstszymi  groźnymi  wypadkami  na  ul.  Orężnej  (droga
powiatowa) w imieniu wszystkich korzystających z tej drogi (pieszych i kierowców),
wnioskował  o  przystąpienie  do  porozumienia  ze  Starostwem  Powiatowym  w
Piasecznie i wykonanie naprawy nawierzchni oraz wykonanie chodnika.

 wnioskował o przystąpienie do porozumienia w sprawie wydzierżawienia terenu
działki od ul. Tetmajera pod parking dla dojeżdżających do przystanku PKP.

5.6Radny Robert Widz  wnioskował:

a. o utwardzenie pobocza na ul. Krótkiej w Józefosławiu;

b. o  rozpoznanie  możliwości  organizacji  przestrzeni  publicznej  w  okolicach  Klubu
Kultury i ZSP w Józefosławiu;

c. o podjęcie  rozmów z Generalną Dyrekcją  Dróg i  Autostrad w celu przebudowy
odcinków  drogi  729,  w  związku  z  rozstrzygnięciem  przetargu  na  budowę
obwodnicy  Góry  Kalwarii  -  planowane  środki  na  to  zadanie  nie  zostaną
wykorzystane w całości. 

6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.

Sołtys p. Anna Marecka w imieniu sołectwa Gołków i Grochowa-Pęchery

W imieniu Mieszkańców wnioskowała o rozważenie możliwości poprawy bezpieczeństwa
poprzez wykonanie przystanku w miejscowości Grochowa-Pęchery. Mieszkańcy mają do
przystanku  2,5km.  Droga  przy  lesie  nie  jest  wszędzie  oświetlona,  brakuje  chodnika.
Prosiła  o  sprawdzenie  i  korektę  rozmieszczenia  przystanków  w  Łbiskach  i  w
Jazgarzewie.  

p. Wiesław Słowik w imieniu Mieszkańców Sołectwa Złotokłos
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prosił o pisemną interwencję w Zakładzie Energetycznym, aby to Zakład Energetyczny
uprzątał  ścięte  gałęzie  drzew.  Po  ostatniej  wycince,  Mieszkańcy  wsi  Złotokłos  sami
uprzątali gałęzie, za kontenery na gałęzie płacono z funduszu sołeckiego, to duży koszt.  

7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

- Burmistrz p. Zdzisław Lis poinformował, że na wszystkie wnioski i interpelacje Radni
otrzymają odpowiedź pisemną.

8 Sprawozdanie  Skarbnika  na  temat  bieżącej  sytuacji  finansowej
gminy. 

-  Skarbnik  p.  Agnieszka  Kowalska  poinformowała  o  stanie  konta  na  rachunku
podstawowym, który wynosi 3,5mln. zł. -  lokaty: 41 mln. zł. łącznie Udział w PIT-ach za
2014 rok wynosi 14 mln. zł. narastająco 132 468 469,- zł. w porównaniu do roku 2013 o
14,5 mln. zł. Ww. wpływy dają realne szanse realizacji planu wydatków w roku 2015. 

9 Uchwała  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Piaseczno  na  rok
2015.

9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015. 

-  Skarbnik,  p.  Agnieszka  Kowalska  odczytała  przedłożony  dnia  14  listopada  2014  r.
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2015. Następnie
zreferowała  autopoprawki  Burmistrza  i  jednostek  organizacyjnych,  uwzględniające
korekty wynikające z opinii  Regionalnej  Izby w Warszawie oraz opinii  przedstawionej
przez Komisję Finansów Rady Miejskiej. Radni otrzymali autopoprawki Burmistrza.

9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.

- p. Antoni Rosłon, Przewodniczący Komisji oczytał opinię Komisji Finansów i Inwestycji
w sprawie budżetu Gminy Piaseczno na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata  2015  –  2025  oraz  wnioski  przyjęte  przez  komisję  dotyczące  przedmiotowych
dokumentów. Pełna treść opinii poniżej.

„Projekt  budżetu  gminy  na  2015  rok  oraz  wieloletnia  prognoza  finansowa  zostały
przekazane  radnym  przez  biuro  rady  w  dniu  zaprzysiężenia  tj.  1  grudnia.  Komisja
Finansów i Inwestycji rozpoczęła pracę nad przedmiotowymi dokumentami /po powołaniu
komisji  przez  RM/  na  pierwszym  posiedzeniu  w  dniu  9  grudnia.  Wówczas
przewodniczący  rady  przekazał  komisjom  problemowym  harmonogram  prac  nad
budżetem,  z  którego wynikało  iż  wnioski  zgłaszane przez komisje  problemowe miały
wpłynąć do KFiI do 30 grudnia, zaś termin przekazania do burmistrza wniosków komisji
finansów został wyznaczony na dzień 9 stycznia 2015 roku. Biorąc pod uwagę dużą ilość
dni świątecznych w tym okresie trudno było precyzyjnie rozpoznać zapisy zawarte w tych
dokumentach,  tym  bardziej  że  komisja  miała  do  zaopiniowania  szereg  uchwał
budżetowych przygotowanych przez burmistrza na dwie grudniowe sesje RM. 

Z projektu budżetu gminy na 2015 rok wynikało iż dochody założone zostały na poziomie
309,6 mln zł, w tym dochody bieżące 294,6 mln. Przewidywane wydatki stanowiły kwotę
366,1 mln zł, w tym wydatki bieżące to kwota 294,4 mln. Z tych liczb wynikało iż wydatki
bieżące gminy /294,4mln/  osiągnęły poziom dochodów bieżących /294,6 mln/.  Zatem
pierwsza uwaga jaka wynikała z tych liczb to fakt iż nie ma możliwości zwiększenia
wydatków  bieżących,  gdyż  zrównały  się  one  z  dochodami bieżącymi  gminy. W
projekcie  budżetu  przewidziano  deficyt  w  wysokości  56,5  mln  oraz  przychody  z
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zaciągniętych pożyczek w kwocie 1,6 mln zł., co dawało łączne zadłużenie w 2015 r. na
kwotę 58,1 mln. Ponadto w 2016 r. przewidywano dalsze zadłużenie gminy na kwotę
blisko 11 mln zł.

W projekcie budżetu z 15 listopada przeznaczono na zadania inwestycyjne w 2015 r.
kwotę 62,8 mln, na zakupy inwestycyjne 7 mln, zaś na remonty środki w wysokości 6,7
mln zł.  

Analiza  tych  liczb  dokonana  przez  komisję  wskazywała  na  bardzo  wysoki  poziom
wydatków  bieżących  gminy,  co  powodowało  że  zadania  inwestycyjne  miały  być
realizowane poprzez zadłużanie się gminy.

Dlatego komisja postanowiła przeanalizować wzrost wydatków bieżących poczynając od
2010 roku.

 Porównanie dochodów, wydatków oraz kosztów utrzymania Gminy Piaseczno w latach
2010 – 2015 r. /dane ze sprawozdań z wykonania budżetów, wpf z dnia 12.12.14r. oraz
projektu budżetu na 2015 r./

Rok Dochody

w mln zł.

Wydatki

w mln zł.

Wydatki bie-
żące w mln zł.

Remonty

w mln zł.

Koszty utrzymania
gminy w mln zł.

2010 249,6 243,5 202,4 4,3 198,1

2011 257,9 242,0 219,2 12,7 206,5

2012 294,4 273,0 239,6 11,5 225,1

2013 282,8 273,7 236,7 11,7  225,0

2014  stan
na12.12.14r

311,4 324,2 274,7 19,7 255,0

2015  plan
z 5.11.14r.

309,6 366,1 294,4 6,7 287,7

Z przedstawionych w tabeli liczb wynikało iż w stosunku do 2014 roku dochody gminy
maleją o 1,8 mln, wydatki wzrastają o blisko 41.9 mln, w tym wydatki bieżące o 19,7 mln.
Jednocześnie  maleją  wydatki  na  remonty o 13  mln  które  są  zaliczane do wydatków
bieżących. Z powyższych danych wynika iż w ostatnich dwóch latach koszty utrzymania
gminy znacząco wzrastają.  W projekcie  budżetu na 2015 r.  koszty utrzymania gminy
zostały zwiększone o  kwotę  32,7 mln  zł.  w stosunku do 2014 r.  oraz o  62,7 mln w
stosunku do   2013 roku. Tak duży wzrost kosztów utrzymania gminy w ostatnich dwóch
latach spowodował iż własne środki przeznaczone na inwestycje to niewielka kwota.

Analizując spis zadań inwestycyjnych /zał. nr 8/ w którym znalazło się 85 pozycji komisja
zwróciła uwagę na fakt iż 45 pozycji to zadania nowo-rozpoczynane które nie ograniczają
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się  tylko  do wykonania projektów,  lecz  w większości  mają  zapewnione środki  na ich
budowę.  Jednocześnie  wśród  40  zadań  kontynuowanych  brakowało  środków  w
wieloletniej prognozie finansowej na realizację aż 20 zadań inwestycyjnych i były to w
większości zadania drogowe.

\Wydatki na zadania inwestycyjne w złotych w podziale na klasyfikacje przedstawiały się:

Klasyfikacja inwestycji Poprzednie
lata

2015 2016 2017 2018

Infrastruktura  kolejowa 1.432.942 2.850.000

Drogi gminne 8.182.000 17.987.100 4.248.160 9.770.000 4.050.000

Gospodarka
mieszkaniowa

87.000 2.003.000 750.000

Administracja 80.000

Bezpieczeństwo 1.274.000 2.885.000

Oświata 21.097.000 32.942.000 16.834.000 7.570.000

Gospodarka komunalna 153.182 2.497.500

Kultura 50.000 140.000 2.030.000

Sport 1.435.000 500.000

Z zestawienia wynika iż preferowane są wydatki na budowle kubaturowe, szczególnie w
oświacie, które powodują kolejny wzrost kosztów utrzymania gminy.

Wydatki na zadania inwestycje w poszczególnych latach wg projektów z 15 listopada
2014:

Rok Poprzednie lata 2015 2016 2017 2018

Nakłady  w  mln
zł.

32.276.124 62.819.600 24.362.160 17.340.000 4.050.000

Z danych zawartych w tabeli wynika iż koncentracja wydatków na zadania inwestycyjne
miała nastąpić w 2015 r. W następnych dwóch latach poziom zmniejszał się do ok. 24,4
mln w 2016 r. oraz do 17,3 mln w 2017 r., zaś w roku 2018 przewidywano na zadania
inwestycyjne kwotę w wysokości nieco ponad 4 mln zł.

Duże wydatki  na inwestycje  w 2015r.  wynikały z  propozycji  zadłużenia się  gminy  w
wysokości 58 mln. Dodatkowo przewidywano zadłużenie w 2016 r. na ponad 11 mln zł.  
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Z zestawienia wynikało że w drugiej  części kadencji  własnych środków na inwestycje
zabraknie,  lub  będą  to  kwoty  mało  znaczące.  Jednocześnie  kolejne  zadłużanie   się
gminy  będzie  praktycznie  niemożliwe  gdyż  przyjedzie  spłacać  odsetki  oraz  raty  od
zadłużenia zaciągniętego w 2015 i 2016 r.

W związku z powyższym komisja  po ogólnej  analizie  zapisów zawartych w projekcie
budżetu na 2015 r., oraz wieloletniej prognozie finansowej postanowiła skoncentrować
się na:  

 ograniczeniu wydatków bieżących w pozycjach gdzie nie doszło do zaciągnięcia         
zobowiązań finansowych,

 zmniejszeniu zadłużenia gminy w 2015 r.,

 przeglądu nowych zadań inwestycyjnych i ich korekt szczególnie w 2015 r.  

Ponadto komisja przeanalizowała wnioski złożone przez komisje problemowe RM.

W dniu 9 styczna po rozpatrzeniu 41 wniosków zgłoszonych do komisji, pozytywnie 
zostało  zaopiniowanych 28 wniosków.

Wnioski komisji problemowych zaakceptowane przez Komisję Finansów i Inwestycji:

1. Dział 600, rozdział 60004, § 2310 - wykreślić wydatki w kwocie 1,3 mln /porozumienia
gminne: projekt Warszawa+/, zmniejszając zadłużenie gminy o 1,3 mln  

2. Zmienić zapis dotyczący wydatku kwoty 500 tys. Dział 600, rozdział 60004, § 2310 z
„darmowe bilety dla rodzin i dzieci 3+”, na „ darmowe bilety dla dzieci i rodzin 4+”  

3. Dział  750, rozdział  75023, § 4010 – zmniejszyć wydatki  o 290 tys.  zł.  /zakładany
wzrost o 7,3% do 2014r./, § 4040 o 35.000 zł., § 4110 o 60.000 zł., § 4120 o 7.000 zł.,
zmniejszając zadłużenie gminy o kwotę 392.000.  Po zmniejszeniu pozostanie wzrost
wynagrodzeń  o  5%  w  stosunku  do  2014r.  /4%  na  planowane  przez  burmistrza
podwyżki dla pracowników oraz 1% na dodatkowe etaty/.

4. Zmniejszyć wydatki na dotacje – Dział Oświata i Wychowanie o kwotę 200 tys. zł,
zmniejszając zadłużenie gminy o 200 tyś.: - szkoły podstawowe § 2540 na kwotę 50
tys., przedszkola § 2540 na kwotę 50 tys. i § 2590 na kwotę 50 tys. oraz gimnazja §
2540 na kwotę 50 tys. zł.

5. Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia o 1 % wraz z pochodnymi od wynagrodzeń –
Dział  Oświata i Wychowanie: szkoły podstawowe - § 4010 o kwotę 279.463 zł.,  §
4040 o 19.973 zł., § 4110 o 52.219 zł., § 4120 o 7.439 zł., § 4140 973 zł., przedszkola
- § 4010 o kwotę 91.014 zł., § 4040 o 7.067 zł., § 4110 o 16.730 zł., § 4120 o 2.384
zł., § 4140 o 252 zł., oraz gimnazja - § 4010 o kwotę 147.466 zł., § 4040 o 11.794 zł.,
§ 4110 o 27.699 zł., § 4120 o 3.947 zł., § 4140 o 543 zł.,  zmniejszając zadłużenie
gminy o kwotę 668.963 zł.

6. Zmniejszyć wydatki – Dział  801, rozdział 80114: § 3020 o kwotę 7 tys., § 4170 o
kwotę 22 tys., § 4210 o kwotę 20 tys., § 4270 o kwotę 40 tys., § 4280 o kwotę 4 tys.
oraz § 4400 o kwotę 2 tys., zmniejszając zadłużenie gminy o 95 tys. zł.

7. Zmniejszyć wydatki na dotacje podmiotowe w Dziale 921: rozdział 92109, § 2480 o
kwotę 117.500 zł. /poziom wydatków 2014 r./, zmniejszając zadłużenie gminy o kwotę
117.500 zł.

8. Zmniejszyć wydatki na dotację w Dziale 921, rozdział 92116, § 2480 o kwotę 50 tys.
zł. /poziom dotacji w 2014 r./, zmniejszając zadłużenie gminy o kwotę  50 tys. zł.
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9. Zmniejszyć wydatki w dziale 900: rozdział 90001, § 4300 o kwotę 900 tys. zł., oraz
rozdział 90013, § 4300 o kwotę 100.000 zł., zmniejszając zadłużenie gminy o kwotę
1,0 mln zł.

10.Wydatki Dział 854, rozdział 85412, § 2360 na  kwotę 115 tys. sfinansować z budżetu
GKRPA dokonując wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w 2014 r.,
jednocześnie zmniejszając zadłużenie gminy o kwotę 115 tys. zł.    

11. Zmniejszyć środki w poz. nr 17 załącznika remontowego nr 7 o kwotę 150 tys. zł. i
przeznaczyć  150  tyś.   na  zakup  tłucznia  dla  sołectw,  umieszczając  zadanie  w
załączniku nr 7.

12.Wykreślić  z  załącznika  inwestycyjnego  /nr.8/  poz.  nr  29  na  kwotę  500  tys.  zł.,
przeznaczając środki  w 2015 r.  na zadania  inwestycyjne:  30  tys.  na  dokończenie
projektu ul. Okrzei w Piasecznie /zadanie z 2014 r./, 200 tys. dodatkowo na poz. nr 15
zał. nr 8 /środki zdjęte w 2014r./, 40 tys. na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.
3-Maja z ul. PPP i Al. Kasztanów /zadanie z 2014r./, 60 tys. na budowę oświetlenia w
ul. Lirycznej i Dzikiej Mięty w Robercinie /wydane pozwolenie na budowę – środki na
budowę były zarezerwowane w budżecie 2014 r./, 70 tys. na budowę oświetlenia na
ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce /projekt w
końcowej fazie realizacji/, oraz kwotę 100 tys. przeznaczając na zakup tłucznia dla
sołectw w ramach remontów dróg /umieścić w zał. nr 7/.

13.W załączniku nr 5 w pozycji dotyczącej udzielenia dotacji starostwu powiatowemu na
kwotę 1,5 mln zł.  w treści,  cel dotacji  zmienić zapis na: Budowa ul. Cyraneczki w
Józefosławiu  na  kwotę  850  tys.,  budowa  chodników  /wykonane  projekty/  na  ul.
Sielskiej w Siedliskach – 200 tys., ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej – 200 tys., na ul.
Lipowej w Głoskowie na kwotę 200 tys. zł., oraz 50 tys. zł na projekt modernizacji ul.
J. P. II w Piasecznie od ul. Dworcowej do ul. Orężnej.   

14.W  załączniku  nr  8  poz.  6  –  z  opisu  zakresu  rzeczowego  wykreślić  słowo
„wielopoziomowego”.

15.Załącznik nr 8 poz. 9 zmniejszyć wydatki w 2015 r. o kwotę 400 tys., jednocześnie
zwiększając o tę kwotę w 2016 r. Odpowiednio zmniejszyć zadłużenie o 400 tyś. w
2015 r., zwiększając zadłużenie o tę kwotę w 2016 r.

16.Z  załącznika  nr  8  przenieść  poz.  nr  30  oraz  31  do  załącznika  remontowego,
pozostawiając środki w wysokości zaplanowanej na przedmiotowe zadania.

17.Załącznik  nr  8  poz.  14,  ograniczyć  środki  w  2015r.  do  wykonania  projektu
/zmniejszenie o 1.150 tys./,  budowę rozpocząć w 2016 r.  zwiększając o tę  kwotę
wydatki. Jednocześnie zmniejszając zadłużenie o 1.150 tyś w 2015 r. i zwiększając w
2016 r.  o tę samą kwotę.

18.Ograniczyć środki w 2015 r. w zał. nr 8 poz. nr 43 o kwotę 270 tys. zł. pozostawiając
30 tys. na dokończenie projektu w 2015 r., jednocześnie przenosząc budowę i środki
w kwocie 270 tyś. na 2016 r., ubiegając się o środki unijne na ten cel. Odpowiednio
zmniejszając i zwiększając zadłużenie gminy.

19.Ograniczyć środki na poz. nr 45 zał. 8 do 10 tys. zł.  na projekt termomodernizacji
OSP Grochowa. Kwotę 120 tys. zł. przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia.   

20.Załącznik nr 8 poz. nr 48 , zmniejszyć środki na ten cel w 2015 r. o kwotę 8 mln. zł. ,
zwiększając wydatki  na to  zadanie o tę  kwotę w 2016r.  Jednocześnie zmniejszyć
zadłużenie w 2015r. o 8 mln., zwiększając zadłużenie o tę kwotę w 2016 r.
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21.Wykreślić wydatki na zadanie w załączniku nr 8 poz. 50, odpowiednio zmniejszając
zadłużenie w 2015 r. o kwotę 73 tys.

22.Ograniczyć w zał. nr 8 środki w poz. nr 64 do wykonania projektu, pozostawiając na
ten cel kwotę 40 tys. zł. Pozostałe kwoty przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia w
2015 i 2016 r.

23.Wykreślić poz. nr 65 z załącznika nr 8, zmniejszając zadłużenie gminy o kwotę 190
tys

24.Wykreślić z zał. nr 8 poz. 67, zmniejszając zadłużenie gminy o 124.500 zł.

25.Wykreślić zadanie nr 70 z załącznika nr 8, zmniejszając zadłużenie gminy w 2015 r. o
kwotę 328 tys. zł.

26.Wykreślić z zał. nr 8 poz. 81, zmniejszając zadłużenie gminy o  odpowiednie kwoty.

27.Wykreślić poz. nr 82, zmniejszając zadłużenie o 30 tys.

28.Wprowadzić  do  budżetu  2015r.  przychody  z  lokat  długoterminowych  redukując
zadłużenie o tę samą kwotę.  

Przyjęte przez komisję wnioski w dniu 9 stycznia zostały przekazane do Burmistrza.  

W dniu 16 stycznia po rozpatrzeniu wniosków KFiI, Pan Burmistrz przekazał do Rady
Miejskiej autopoprawki do budżetu na 2015 r. oraz do wieloletniej prognozy finansowej.

Wszystkie  wnioski  zgłoszone  przez  Komisję  Finansów  i  Inwestycji  po  niewielkich
korektach zostały zaakceptowane przez Burmistrza. Ponadto zostało dokonanych szereg
zmian dotyczących zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków.

Przyjęcie powyższych wniosków powoduje:

 zmniejszenie kosztów utrzymania gminy w 2015r.,

 ograniczenie zadłużenia gminy w 2015 r.

 większe możliwości zadłużenia gminy w 2016 r. i latach następnych,

 przesunięcie zadłużenia w czasie to niższe odsetki w wysokości ponad 1 mln w 2016
oraz 2017 r.,

 możliwość bardziej symetrycznego rozłożenia inwestycji w cyklu czteroletnim,

 wprowadzenie nowych zadań remontowych i inwestycyjnych w latach następnych,

 większe możliwości  pozyskania środków zewnętrznych w tym unijnych na zadania
inwestycyjne.

Pomimo wprowadzonych zmian koszty utrzymania gminy zostały zredukowane zaledwie
o  ok. 4 mln zł., co przy wydatkach pierwotnie planowanych na kwotę 287,7 mln stanowi
zaledwie redukcję o 1,37%.

Po  dokonanych  korektach  koszty  utrzymania  gminy  w  2015  roku  /bez  zadań
inwestycyjnych i remontowych/ w poszczególnych dziedzinach  wynoszą:

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 137,8 mln

Gospodarka Mieszkaniowa – 27,5 mln

Gospodarka Komunalna -  27,4 mln
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Administracja Publiczna – 25,2 mln

Transport i Łączność – 16,2 mln

Pomoc Społeczna – 19,9 mln

Sport – 7,6 mln

Kultura – 6,8 mln

Zdaniem komisji w ciągu roku należy dokonać przeglądu wszystkich kosztów związanych
z  utrzymaniem  gminy  i  ograniczyć  je  do  niezbędnego  minimum  w  celu  dalszego
umożliwienia rozwoju gminy.

Przez kilkanaście dni  roboczych jakimi dysponowała komisja trudno było o generalny
przegląd wszystkich wydatków wpływających na jej utrzymanie. Ponadto, obserwowane
jest zjawisko iż wiele osób zaciekle broni wydatków bieżących zapisanych w budżecie.
Bez zmiany tego podejścia będzie bardzo trudno ograniczyć ich bardzo wysoki poziom.

Należy  zauważyć  iż  w  najbliższych  latach  istnieje  możliwość  pozyskania  znacznych
środków unijnych na zadania inwestycyjne, lecz bez wkładu własnego gmina nie będzie
mogła ubiegać się o środki unijne, jak również o inne dofinansowania zewnętrzne.  

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze że w następnych latach wydatki  na utrzymanie
gminy wzrosną,  ze względu na zakończenie inwestycji  oświatowych i  innych budowli
kubaturowych.  Ponadto  trzeba  będzie  spłacać  odsetki  od  zadłużenia  oraz  raty
zaciągniętego długu.  Dlatego komisja uważa iż zachodzi konieczność ograniczenia
kosztów  utrzymania  gminy  w  pozycjach,  które  mogą  poczekać  na  lepszą
koniunkturę krajową i gminną.

Podsumowanie:

Po  dokonanej  przez  Burmistrza  autopoprawce  poziom  dochodów  nie  uległ  zmianie.
Wydatki  uległy  zmniejszeniu  o  14,5  mln  zł.,  w  tym  wydatki  bieżące  o  ok.  3  mln.
Zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy w 2015r. Jednocześnie wzrasta zadłużenie w roku
2016.  Konieczność  zadłużenia  się  gminy  wynika  z  ciągle  nakładanych  przez
ustawodawcę na samorządy nowych obowiązków, nie przekazując na te cele środków
finansowych.

Na zadania inwestycyjne w 2015 r. wydamy ok. 11 mln mniej niż pierwotnie zakładano,
lecz pomimo zmniejszenia będą to środki w wysokości ok. 52 mln zł. Wzrastają wydatki
na inwestycje w 2016 r. W wyniku zmniejszenia zadłużenia gminy w 2015 r. pojawia się
możliwość wzrostu wydatków na inwestycje w latach następnych.   

Zdaniem  komisji  wydatki  na  inwestycje  drogowe  są  na  bardzo  niskim  poziomie  w
stosunku do potrzeb. Dodać należy iż ich realizacja jest rozciągnięta na wiele lat. Dużo
zadań  drogowych  nie  ma  zapewnionego  finansowania  w  wieloletniej  prognozie
finansowej.

Komisja uważa iż w ciągu roku budżetowego należy dążyć do zmniejszenia zadłużenia w
2015 roku, poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania gminy i zintensyfikowanie działań
w celu pozyskania znaczących środków zewnętrznych na zadania inwestycje. Również
środki pochodzące z rozliczenia ubiegłego roku winny zostać przeznaczone na obniżenie
zadłużenia gminy w 2015 roku.

Komisja  Finansów  i  Inwestycji  pozytywnie  /jednogłośnie/  zaopiniowała   uchwały  w
sprawie:
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– uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

– uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025

9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

- Skarbnik, p. Agnieszka Kowalska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,
pismo z dnia 17.12.2014 r., Uchwałę nr Wa.432.2014 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r.  

9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych
przez Burmistrza.

-  p.  Antoni  Rosłon,  Przewodniczący  Komisji  Finansów  poinformował,  że  wszystkie
wnioski zgłoszone przez Komisję Finansów i Inwestycji po niewielkich korektach zostały
zaakceptowane przez Burmistrza. Niewielkie zmiany w części do trzech wniosków nie
wzbudzają kontrowersji.

-  p. Zbigniew Mucha, Radny deficyt  budżetu staje się normą. Proponuje się pokrycie
części deficytu z emisji obligacji. W czasie prac komisja finansów obniżyła deficyt, plan
wydatków  zbliża  się  do  poziomu  dochodów.  Zwiększenie  dochodów,  to  zwiększenie
opodatkowania mieszkańców. Jest do spłacenia kredyt, cesja na PWiK. Ta perspektywa
będzie potęgować zadłużenie. Kluczem do opanowania sytuacji jest redukcja wydatków
bieżących.  W  trzech  komisjach  przyjęto  po  jednym  wniosku.  Komisja  Prawa  złożyła
wniosek o remont mostka w Gołkowie, aby pozostawić 150 000,- zł. i przesunąć 50 tys. zł
na koncepcję i projekt remontu kładki na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie. Remont
mostu na Kanale  Perełki  wielokrotnie  występował  w budżecie  w latach 2010 i  2013.
Powstała dokumentacja a nadal nie wykonano remontu kładki o szerokości 2m i długości
7m. Komisja Finansów i  Inwestycji  przyjęła wniosek, aby 150 tys.  zł.  przeznaczyć na
tłuczeń, kwotę 50 tys.  zł.  pozostawić na budowę mostka w Gołkowie a na kładkę na
Kanale Piaseczyńskim w Paku Miejskim zero złoty. 

Radny Mucha Zbigniew złożył  wniosek, aby kwotę 50 tys. zł. przeznaczyć w budżecie
2015 roku na remont kładki na Kanale Piaseczyńskim w Parku Miejskim.

-  p.  J.  Łuczak zwrócił  uwagę,  że  wnioski  Komisji  Finansów to  nie  oszczędności  ale
przesunięcia  wydatków  w  2015  roku  na  rok  2016,  jako  przykład  budowa  Centrum
Multimedialnego  -  zadanie  nie  będzie  mogło  być  zrealizowane  w  zakresie  jaki
zaplanowano środki na rok 2015.  Wzrost kosztów bieżących gminy jest nieunikniony.
Planowany przyrost dochodów z podatków PIT to jednocześnie przyrost mieszkańców,
co powoduje wzrost wydatków min. na oświatę. Poprawy spłaty zadłużenia oczekiwać
należy  w  ciągu  5-6  lat  a  nie  10  lat.  Ponowił  wniosek  dot.  konstruowania  umowy  w
sprawie emisji obligacji, aby ze względu na dogodne 4,5 oprocentowanie umożliwić ich
zakup przez mieszkańców. 

- p. R. Widz trudno orzec, które zadanie ważniejsze. Obniżenie wydatków bieżących o 4
mln. zł i wydatków inwestycyjnych o 11 mln. zł. to nie jest dobre rozwiązanie dla rozwoju
gminy.  Chodzi  o  racjonalizację  wydatków  w każdej  dziedzinie  tak  mieszkowej  jak  w
oświatowej. Aby zbudować obiekt trzeba zaciągnąć kredyt, czy zadanie zrealizujemy w
tym roku czy za 2 lata – bez kredytu nie da się zadania zrealizować. Redukcja deficytu w
ciągu 5 lat  to nierealny czas. Trzeba racjonalizować wydatki przez wszystkich, dyskusja
nad detalami przy pracy nad budżetem winna odbywać się co do ważności w ciągu roku
a nie na sesji budżetowej.
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- p. M. Woźniak pytała wnioskodawcę, czy chodzi o zapis w budżecie czy też realne
wykonanie budowy kładki. Gmina nie posiada prawa do tego terenu, trwają rozmowy z
Dyrekcją  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  i  ze  Starostwem
Powiatowym,  aby  w  sprawie  Parku  Miejskiego  podpisać  porozumienie,  co  umożliwi
uporządkowanie wielu spraw i wykonanie kilku zadań.

-  p.  M. Rosa jest  za zmniejszeniem zadłużenia gminy,  jednak są programy na które
mieszkańcy oczekują, min. projekt „Warszawa+”, który umożliwiłby rozszerzenie I strefy i
znaczne obniżenie kosztów dojazdów mieszkańcom Gminy Piaseczno. Wnioskował, aby
w przyszłym roku ww. projekt zyskał przychylną opinię i był wpisany do budżetu 2016 r. 

- p. A. Kowalska poinformowała, że uchwała emisyjna będzie określała warunki obligacji,
radni będą opiniować zapisy przed jej przyjęciem. Przesuniecie inwestycji ze względu na
czas  i  możliwości  technologicznej  realizacji  przyczyniły  się  do  zmniejszenia  deficytu.
Odpowiadając na pytanie z Sali poinformowała, że projekt Budżetu Gminy na rok 2015
był udostępniony na stronie internetowej w dniu 14.11.2014r.

- p. P. Obłoza pytał,  czy wniosek Radnego Zb. Muchy złożony na sesji, ze względów
proceduralnych może być głosowany na sesji.

-  p.  Krzysztof  Sulej,  Mecenas Biura Obsługi  Prawnej  Gminy poinformował,  że zapisy
ustawowe i uchwały Rady Miejskiej w sprawie procedury prac nad projektem uchwały
budżetowej  nie  blokują  uprawnienia  złożenia  wniosku  przez  radnego  i  poddania  go
dalszemu procedowaniu. 

- p. J. Wierzchowski wyraził pozytywną opinię co do pracy komisji  nad analizą projektu
budżetu, zakończoną opinią Komisji Finansów i Inwestycji.

- p. A. Mościcki prosił, aby radni wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Sołtysa, p. W.
Słowika.

Radni wyrazili zgodę.

- p. W. Słowik sołtys Złotokłosu pytał dlaczego sołectwa mają mieć mniejsze środki na
równanie dróg o 50 tys. zł. - to ¼ całej kwoty przeznaczonej na zakup tłucznia.

- Zb. Mucha przypomniał, że wniosek złożył na sesji, aby zachować wszystkie zadania.

Głosowanie wniosku Radnego Zbigniewa Muchy,  aby kwotę 50 tys. zł. przeznaczyć w
budżecie 2015 roku na remont kładki na Kanale Piaseczyńskim w Parku Miejskim.

W głosowaniu wniosku brało udział 20 radnych: za–2, przeciw–13, wstrzymało się – 5.
Wniosek nie uzyskał większości

Następnie  Przewodniczący komisji problemowych  przedstawili opinię komisji:

-  p.  Łukasz  Kamiński,  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska  i  Ładu
Przestrzennego  poinformował,  że  członkowie  komisji  szczegółowo  zapoznali  się
projektem budżetu z autopoprawkami i  zaopiniowali  pozytywnie bez uwag w zakresie
architektury,  geodezji,  utrzymania  terenów  publicznych,  gospodarki  mieszkaniowej  i
gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Opinia pisemna w załączeniu do protokółu.

-  p.  Robert  Widz,  Przewodniczący  Komisji  Polityki  Gospodarczej  poinformował,  że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu z autopoprawkami na rok 2015 oraz w
sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2025 .

-  p.  Adam Marciniak  Przewodniczący Komisji  Prawa przedstawił  pozytywną opinię  w
sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i WPF 2015-2025 z autopoprawkami
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Burmistrza.

-  p.  Dorota  Kłos,  Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  przedstawiła
pozytywną  opinię  komisji  w  sprawie  uchwał  z  autopoprawkami  Burmistrza  w  dziale
Ochrona  Zdrowia  i  Pomoc  Społeczna  oraz  pozostałych  zadań  w  zakresie  polityki
społecznej.

- p. Katarzyna Wypych, Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła wniosek komisji, o
przeznaczenie  w  roku  2016  w  WPF  kwotę  400  tys.  zł  na  rozbudowę  o  trzecią
kondygnację  szkoły  w  Jazgarzewie.  W  tej  sprawie  wniosek  nie  uzyskał  aprobaty
członków  Komisji  Finansów.  Burmistrz  autopoprawką  przedłożył  termin  realizacji  do
2016r.  Ustalono  limit  wydatków w 2016  r.  na  ww.  kwotę.  Łączne  nakłady finansowe
zostały  zaktualizowane  o  kwoty  faktycznie  wydane  do  końca  2014  roku.  Komisja
pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i
WPF 2015-2025 z autopoprawkami Burmistrza.

- p. Artur Maicki, Przewodniczący Komisji Sportu przedstawił pozytywną opinię sprawie
projektu  uchwały  budżetowej  na  rok  2015  i  WPF  2015-2025  z  autopoprawkami
Burmistrza.

9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

W  głosowaniu  uchwały  brało  udział  22  radnych:  za–21,  przeciw–1,  wstrzymała–0
Uchwała podjęta 

- p. Zdzisław Lis Burmistrz poinformował, że uczestniczył we wszystkich posiedzeniach
komisji  problemowych.  Podziękował  za  wnikliwą  ocenę  przez  Komisję  Finansów  i
Inwestycji.  Przyjęty budżet to kompromis potrzeb i  możliwości  realizacji  zadań gminy.
Duże  wydatki  inwestycyjne  i  bieżące  na  oświatę  są  odzwierciedleniem  potrzeb
mieszkańców. 

10  Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy i  Gminy
Piaseczno na lata 2015- 2025:

10.1 Odczytanie  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015 - 2025.

-  Skarbnik  p.  Agnieszka  Kowalska  odczytała  projekt.  Radni  otrzymali  autopoprawki
Burmistrza.

10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.

- p. Antoni Rosłon, Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji przedstawił opinię w
pkt 9.2.

10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

- Skarbnik, p. Agnieszka Kowalska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,
pismo z dnia 17.12.2014 r., Uchwałę nr Wa.431.2014 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r.  

10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych
przez Burmistrza

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Przewodniczący komisji problemowych
przedstawili opinie w pkt. 9.4 
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10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015 - 2025 .

W głosowaniu uchwały brało  udział  21 radnych:  za –20,  przeciw –0,  wstrzymała  –1.
Uchwała podjęta 

11  Bieżące uchwały:

11.1 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
na likwidację niskiej emisji w Piasecznie.

- Naczelnik p. Jolanta Łączyńska zreferowała projekt. 

- p. Ł. Kamiński, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
przedstawił pozytywną opinię komisji, jednogłośnie.

- p. A. Marciniak, Przewodniczący komisji Prawa poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały z wnioskiem do Załącznika nr 1, w pkt. 1.9 „Nowy system
ogrzewania należy utrzymać przez okres co najmniej 5 lat” 

W głosowaniu wniosku brało udział 22 radnych: za–12, przeciw–3, wstrzymało się –7.
Wniosek przyjęty

W  głosowaniu  uchwały  z  wnioskiem  brało  udział  20  radnych:  za–17,  przeciw–0,
wstrzymało się –3  radnych - Uchwała podjęta. 

12. Wolne wnioski.

-  p.  Piotr  Obłoza,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  na  podstawie
postanowienia  Komisarza  Wyborczego  z  dnia  13.01.2015  r.  w  sprawie  wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Miejskiej w Piasecznie i na podstawie Zarządzenia Wojewody
Mazowieckiego w okręgu wyborczym nr 10 wyznacza się na dzień 26.04.2015 r. wybory
jednego radnego. W związku z rezygnacją p. Barbary Rudzińskiej – Mękal zwolniły się
miejsca w komisjach problemowych. Przewodniczący prosił o pisemne deklaracje pracy
w komisjach.

- p. P. Obłoza odczytał pismo Komendanta Głównego Policji złożone do Burmistrza w
grudniu  2014  w  sprawie  współpracy  z  samorządem  gminy,  co  przyczyniło  się  do
podniesienia na wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Pismo stanowi załącznik
do protokółu.

- p. P. Obłoza poinformował, że w kościele św. Anny w Piasecznie, dnia 18.02.2015 r. o
godz. 8:00 odbędzie się msza św. w intencji radnych i urzędników.

-.  J.  Łuczak poinformował,  że na stronie internetowej  ogłoszono możliwość składania
wniosku o dofinansowanie bieżni, proponował aby komisja merytoryczna sprawdziła czy
wniosek jest przygotowany do wysłania.

13. Zamknięcie obrad.

-  p.  Piotr  Obłoza,  Przewodniczący  Rady  stwierdził  wyczerpanie  porządku  obrad,
zarządził zamknięcie obrad o godz. 12: 35.

Protokół sporządziła:

Małgorzata Wierzchowska
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