Protokół Nr 21/2020
z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 28.10.2020 r. o godz.
10-tej w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul.
Piaseczyńskiej 77 - obrady sesji miały charakter mieszany, tj. zarówno stacjonarny w
siedzibie Ratusza, jak również poprzez możliwość uczestniczenia w obradach sesji
zdalnie, poprzez platformę internetową
Ad. 1 - Otwarcie obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata W ilczek przyw itała zebranych i otworzyła obrady XXI
Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Ad. 2 - Stwierdzenie kworum
Przewodnicząca Rady Agata W ilczek stwierdziła kworum na podstawie listy obecności (lista
stanowi załącznik). Radni obradujący w sposób zdalny swoją obecność potwierdzili słowem
„ je ste m ” .
Ad. 3 - Przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Agata Wrilczek stwierdziła, że porządek obrad radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję.
Proponowany porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad.

2.

Stwierdzenie kworum.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej.

5.
6.
7.
8.

W ystąpienia mieszkańców.
Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

9.

Powołanie Komisji Uchwal i Wniosków.

10.

Projekt uchwały w sprawie zm ian uchwały budżetowej na rok 2020,

11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.

12.

13.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny W alentynowicz stanowiącej
część działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02,
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego
stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23,
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14.

15.

Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy KonstancinJeziorna prawa własności oraz udziału we współwłasności w nieruchomościach
położonych w obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla Konstancja Sp. z o.o..
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdom nymi zwierzętami na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna.

16.

Projekt

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

Programu

współpracy

Gminy

Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowym i oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o w olontariacie na rok 2021.
17.

Projekt uchwały w sprawie m iejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego
dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie,

18.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04
położonej w Konstancinie-Jeziornie.

19.

Korespondencja.

20.

Rozpatrzenie skarg.

21.

Zam knięcie obrad i ustalenie term inu następnej sesji.

Przewodnicząca Agata W ilczek zwróciła się z wnioskiem , aby w punkcie 19 porządku obrad
wprowadzić projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
W wyniku głosowania: za- 16, przeciw-0, wstrzymało się -0 wniosek o zmianę porządku
obrad został przyjęty .
Następnie Przewodnicząca Agata Wilczek zwróciła się z wnioskiem , aby w punkcie 20
porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady
Miejskiej K onstancin-Jeziorna do spraw cyfryzacji.
W wyniku głosowania: za- 16, przeciw-1, wstrzymało się -0 wniosek o zmianę porządku
obrad został przyjęty.
Radny Bogusław Komosa zwrócił się z następującymi wnioskami:
- aby w punkcie 21 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia

skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków
służbowych przez gminnych urzędników oraz nieudostępnienia w formie papierowej
dokumentów finansowych wydatkowania pieniędzy publicznych w sprawie dotyczącej
przebudowy ulicy Piotra Skargi w Konstancinie-Jeziornie (BRM 376/2019).
W wyniku glosowania: za- 15, przeciw-0, wstrzymało się -1 wniosek o zmianę porządku
obrad został przyjęty.

- aby w punkcie 22 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków
służbowych i przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego w sprawie dotyczącej
pozostaw ienia betonowych słupów po w ykonaniu utwardzenia nawierzchni ulicy Królowej
Jadwigi w K onstancinie-Jeziornie (BRM 465/2019).
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (14 radnych) wniosek został przyjęty.
- aby w punkcie 23 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia

skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie
nieprzydzielenia kwaterunkowego lokalu mieszkalnego (BRM 451/2019).

dotyczącej

W wyniku głosowania: za- 13, przeciw-1, wstrzymało się -1 wniosek o zmianę porządku
obrad został przyjęty .
- aby w punkcie 24 porządku obrad w prowadzić projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez Burmistrza Gminy KonstancinJeziorna dotyczącej odstąpienia od obowiązku przesłania sprawy do organu właściwego
(BRM 102/2020).
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (17 radnych) wniosek został przyjęty .
- aby w punkcie 25 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia

skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej projektowanej drogi publicznej,
tj. przedłużenia ulicy Biedronki w Konstancinie-Jeziornie (BRM 174/2020).
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (17 radnych) wniosek został przyjęty.
- aby w punkcie 26 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz bliżej nieokreślonych pracowników
urzędu dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni
Chylickiej dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie (BRM
184/2020).
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (17 radnych) wniosek został przyjęty.
Radny K rzysztof Baj ko wski wystąpi! z wnioskiem o umieszczenie projektu uchwały z pkt 17
(Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla działki
o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie) w punkcie 12 a projektu uchwały z
pkt 12

(Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny W alentynowicz stanowiącej część
działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02), w pkt 17.

W wyniku glosowania: za- 16, przeciw-0, wstrzymało się -1 wniosek o zmianę porządku
obrad został przyjęty.
Przyjęcie

porządku

obrad

po

zaproponowanych

zmianach

przyjętych

wnioskami,

z

uwzględnieniem zmiany punktów: korespondencja w punkcie 27 oraz rozpatrzenie skarg w
pkt 28 i zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji w punkcie 29.
W wyniku glosowania: za-jednogłośnie (17 radnych) wniosek został przyjęty.
W obec przyjęcia powyższych wniosków, ustalony został następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad.
2.

Stwierdzenie kworum.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.
5.

Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej.
W ystąpienia mieszkańców.

6.
7.
8.

Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Informacja Burm istrza o pracy między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

9.
10.
11.

Powołanie Komisji Uchwał i W niosków.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020,
Projekt uchwały w sprawie zmiany W ieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

12.

Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
Projekt uchwały w sprawie m iejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego

13.

dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie,
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
położonej

14.

15.

w

Konstancinie-Jeziornie

przy

ulicy

Ignacego

Paderewskiego

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23,
Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy KonstancinJeziorna prawa własności oraz udziału we współwłasności w nieruchomościach
położonych w obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla Konstancja Sp. z o.o..
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca

ubiegający

się

o

uzyskanie

zezwolenia

na

prowadzenie

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna.
16.

Projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowym i oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

17.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
położonej w K onstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny W alentynowicz stanowiącej
część działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02,
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18.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04
położonej w Konstancinie-Jeziornie.

19.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.

20.
21.

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej
Konstancin- Jeziorna do spraw cyfryzacji.
Projekt uchwały
Jeziorna

Komisji

Rady Miejskiej

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-

dotyczącej

niedopełnienia

obowiązków

służbowych

przez

gminnych

urzędników oraz nieudostępnienia w formie papierowej dokumentów finansowych
w ydatkowania pieniędzy publicznych w sprawie dotyczącej przebudowy ulicy Piotra
Skargi w Konstancinie-Jeziornie (BRM 376/2019).
22.

Projekt uchwały
Jeziorna

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-

dotyczącej

niedopełnienia

obowiązków

służbowych

i

przekroczenia

uprawnień funkcjonariusza publicznego w sprawie dotyczącej pozostawienia
betonowych słupów po wykonaniu utwardzenia nawierzchni ulicy Królowej Jadwigi
w K onstancinie-Jeziornie (BRM 465/2019).
23.

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna w sprawie dotyczącej nieprzydzielenia kwaterunkowego lokalu
m ieszkalnego (BRM 451/2019).
Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków

24.

służbowych przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej odstąpienia od
obowiązku przesłania sprawy do organu właściwego (BRM 102/2020).
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy KonstancinJeziorna dotyczącej projektowanej drogi publicznej, tj. przedłużenia ulicy Biedronki w

25.

K onstancinie-Jeziornie (BRM 174/2020).
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-

26.

Jeziorna oraz bliżej nieokreślonych pracow ników urzędu dotyczącej miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej dla działki o nr
ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w K onstancinie-Jeziornie (BRM 184/2020).
27.
Korespondencja.
28.
Rozpatrzenie skarg.
29.

Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Ad. 4 - Przyjęcie protokołu z obrad X X sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata W ilczek poinform owała, iż w protokole nr 20
uwzględniono uwagę, która została złożona przez radnego Bogusława Komosę. Innych uwag
brak.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0. wstrzymało się - 2 Rada M iejska przyjęła
protokół

z X X sesji.

Radny Bogusław Komosa zwrócił się do pozostałych radnych o nieprzedłużanie sesji.

Ad. 5 - Wystąpienia mieszkańców.
Pani M ilena Kruszniewska -

Prezes Stowarzyszenia M ieszkańców Cegielnia Oborska.

Poinformowała. Ze zgłasza sprzeciw w kwestii procedowania w trakcie pandemii uchwały w
sprawie miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3

z

obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie. Projekt wg Niej nie jest dobrym rozwiązaniem dla
mieszkańców Konstancina - Jeziorny. M ieszkańcy obawiają się korków, zwiększonej emisji
hałasu. Cegielnia Oborska nie osiada sieci wewnętrznych dróg dojazdowych. Obecnie brak
jest warunków do spokojnej dyskusji. Przypomniała. Ze mieszkańcy apelowali o pasy zieleni
ale ich apel nie została uwzględniony w projekcie uchwały.

Przypomniała. Ze Konstancin-

Jeziorna to nasz wspólny dom. M ieszkańcy Obawiają się zaburzenia równowagi w
przyrodzie, gdyż działka 6/3 znajduje się w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
Jej zdaniem deweloper kieruje się tylko zyskiem i należy przyjąć. Ze jeżeli dopuszczona
zostanie tam zabudowa szeregowa to pow staną tam właśnie „szeregow ce” . Zanieczyszczone
powietrze zwiększa możliwość zakażenia Covid 19.Zwróciła się do radnych aby nie pozwolili
na to. żeby Konstancin się „dusił" i zam ienił w miasto - widmo.
♦> M ieszkanka ulicy Wczasowej przypomniała. Ze na tej ulicy trwa budowa osiedla i
odbywa się tam zwiększony ruch sam ochodów dojeżdżających na budowę. Ulica
przez obciążenie dużymi samochodami jest coraz bardziej uszkodzona .jezd n ia jest w
tzw. rozsypce i wymaga remontu. Przekazała radnych zdjęcia uszkodzonej
nawierzchni. W odpowiedzi

Burmistrz

Kazimierz Jańczuk poinformował, że

kierownictwo budowy na potrzeby tejże budowę otrzymało pozwolenie na przejazd
niektórymi samochodami ciężkimi okresowe na czas określony i tylko w zakresie
przejazdów na okoliczną budowę. Burmistrz zwróci się ponownie do Straży Miejskiej
o codzienną kontrolę tej ulicy w zakresie przejazdu samochodów na budowę.
♦> Następnie głos zabrała Pan Dominik Sypniewski - radca prawny reprezentujący
mieszkańców Cegielni Oborskiej. Zwrócił się do Rady Miejskiej o rozwagę w
uchwalaniu mpzp dla działki 6/3 w kwestii dróg publicznych. Jeżeli drogi osiedlowe
Cegielni Oborskiej staną się drogami publicznymi to ktoś. kto kiedyś dokona kupna
działki 6/3 to uzgodni lokalizację zjazdu z działki na osiedle i tego się obawiają
mieszkańcy. Jego zdaniem istniej poważne ryzyko, że w przyszłości w oparciu o
zapisy tego planu deweloper doprowadzi do tego. że obsługa kom unikacyjna będzie
się odbywała przez drogi publiczne przez zjazdy na ulice osiedla.
♦> Pan Adam Godlewski również zabrał glos w kwestii osiedla Cegielnia Oborska.
Zwrócił uwagę na to. że na tak dużym osiedlu jakim jest Elsam nie ma tzw. terenu
wspólnego dla mieszkańców. M ieszkańcy chcieliby zachować pas zieleni, który
istnieje jako miejsce spotkań dla ludzi, dzieci. Zwrócił się z prośbą o kolejne
pochylenie się Radnych na tym mpzp.
♦> Pan M ichał Wiśniewski podziękował za akcję ..Koperty życia" dla seniorów.
Zauważył jednak, że kanał dystrybucji poprze Face Book nie jest najlepszy dla
seniorów, gdyż seniorzy raczej nie czytają FB. Należy inaczej propagować ta akcję.
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej Katarzyna Tusińska poinformowała, że ta
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akcja ..opaski dla seniorów" będzie realizow ana przez Ośrodek Pomocy Społecznej
od 1.11.2020 r. Taka inform acja ukazała się na stronie internetowej UMiG oraz w
Biuletynie Gminnym.
W dalszej kolejności Pan M ichała W iśniewski
przypom niała o niedrożnych studzienkach kanalizacyjnych przy ul: Pułaskiego i ul.
Długiej, poinformował, że realnie w 4 miejscach studzienki są zatkane i tworzą się
tam ogromne kałuże. Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że Gmina nie
przeznaczy pieniędzy na czyszczenie studzienek w drogach powiatowych . gdyż jest
to niezgodne z prawem.

Następnie poruszył kwestię braku ścieżek rowerowych i

Komisji Gminnej ds. ścieżek rowerowych. Odpowiedzi udzieliła Kierownik W ydziału
Planowania Przestrzennego Ewa Klimkowska-Sul.
W dalszej kolejności
Pan
W iśniewski zwróci! uwagę, że od kilku lat większość funduszy z Budżetu
Obywatelskiego jest przeznaczanych na projekty jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Jego zdaniem pozostałe projekty i pomysły nie są w pełni uwzględniane.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
♦> Pan Sławomir Podsiadło ze Stowarzyszenia m ieszkańców Konstancina - Jeziorny
przekazał radnym prezentacje na temat szacunku liczby nowych m ieszkańców dla
mpzp rejonu ul. Kolejowej etap 1 i 2 ( załącznik nr 1). W tej kwestii odpowiedzi
również udzieli! Burmistrz Kazimierz Jańczuk. Poinformował, że termin składania
wniosków został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2020 r., natomiast do dnia 30
września
W ydziała Planowania Przestrzennego miała obowiązek dokonać
merytorycznej oczny poszczególnych wniosków, posegregować je merytorycznie i
Burmistrz ma zam iar wystąpić do przewodniczącej Komisji Ladu Przestrzennego i
Spraw Komunalnych, aby podczas Komisji pokazać jakie napłynęły wnioski i uwagi
mieszkańców. Ze względu na sytuacje pandem iczna ta sytuacja się przedłużyła,
jednak jesteśm y prawi gotowi, aby właściwej Komisji Rady Miejskiej przedstawić to
sprawozdanie. Obecnie pracujemy nad kilkoma wariantami zagospodarowania
zw łaszcza jeśli chodzi o etap 2. N iezależnie od tego deweloper zgłosił się do
Burmistrza, ze chciałby się spotkać z Burmistrzem. Podczas spotkania Deweloper
powiedział, że potrzebuje około miesiąca na zmianę swojej wersji zagospodarow ania
terenów, których jest właścicielem i przedstawił swoją wizje, która nie została jeszcze
przeanalizowana przez Burmistrza. Deweloper złożył cztery wnioski o warunki
zabudowy. Mimo pandemii w listopadzie Burmistrz spróbuje sprawić, aby
przedstawić odpowiedniej Komisji tj Komisji Ładu Przestrzennego wnioski
merytoryczne i wizje etapu 2.
♦> M arek Górski zabrał głos w imieniu Stowarzyszenia M ieszkańców KonstancinaJeziorny „ Nasz K onstancin”, poinform owała o powstaniu Stowarzyszenia w dniu 6
października 2020 r.. stowarzyszenie została zarejestrow ane w Krajowym Rejestrze
Sadowym. Stowarzyszenie zam ierza aktywnie uczestniczyć w ważnych w ydarzeniach
z życia Gminy, inicjować dobre pomysły . które będą służyły mieszkańcom Gminy
Konstancin-Jeziorna. W najbliższym czasie zostanie powołana Rada Programowa
Stowarzyszenia. Liczymy bardzo na współpracę z Burmistrzem i Radą Miejską,
chcieliby korzystać z pomocy Radnych jako doświadczonych samorządowców. Ze
swojej strony deklarują, że ich działania będą pozytywne a jeżeli jakiś pomysł
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Stowarzyszenie uzna za szkodliwy dla Gminy to będzie to krytyka merytoryczna. Na
dzień dzisiejszy Stowarzyszenie poczyniło działania, które przyczynia się do poprawy
jakości powietrza w Gminie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
♦> Przewodnicząca Agata W ilczek przypominała, że zgodnie z Ustawą o dostępności
cyfrowej stroni internetowych i aplikacji mobilnych od 23 września 2020 roku
konieczne jest opatrywanie napisami publikowanych na stronach internetowych
m ateriałów m ultim edialnych,

w związku z powyższym wszystkie publikowane

nagrania muszą być uzupełnione o napisy dla głuchoniemych i słabosłyszących. Taka
transkrypcja kosztuje 342 zł za każda rozpoczętą godzinę i dlatego poprosiła, aby
część spraw było poruszane podczas posiedzeń Komisji m erytorycznych, aby nie
zwiększać kosztów i nie przedłużać dyskusji podczas Sesji.
♦> Pan Adam Ostowski w swojej wypowiedzi cofnął się w przeszłość do roku w którym
Burmistrzem był obecny Radny Pan Ignacy Gołębiwski .W ydał On decyzję o
warunkach zabudowy dla dwóch budynków Optimy. W 1992 roku Starosta wydał
pozwolenie na budowę dla tych 2 budynków. Decyzja o pozwoleniu na budowę
została zaskarżona przez sąsiada do Sądu W ojewódzkiego oraz do Sądu Najwyższego,
ostateczna decyzja, że pozwolenie na budowę jest uchylone. W roku 2 0 13 po
orzeczeniu Sadu Najwyższego dla działki 17/1 i 18/1 zostały wydane warunki
zabudowy. Do wypowiedzi tej odniósł sie radny Ignacy Gołębiowski - oświadczył, że
w latach , o których wspom inał, Pan Adam Ostrowski- nie był Burmistrzem Gminy
Konstancin-Jeziorna. Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinform owała, że mpzp . nad
którymi pracuje Urząd Miast budzą wiele wątpliwości, jednak ich uchwalanie jest
zasadne, gdyż Konstancin tylko wtedy nie będzie zabudowany „ na dziko” .
Ad. 6 - Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
r

Radny K rzysztof Bajkowski - wystąpił z propozycją zorganizowania miejsca poboru
wymazów na Covid 19 w Konstancinie - Jeziornie.

>

>

Radna A lfreda Konopka również zapytała czy jset możliwość zorganizowania punktu
pobrań wymazu na Covid 19 w Konstancinie - Jeziornie. Burmistrz Kazimierz
Jańczuk poinformowała, że dokona rozpoznania takiej możliwości.
Radna Anna Borowska poinformowała, że zobowiązała się jako Przewodnicząca
Komisji Ladu Przestrzennego i Spraw Komunalnych uzyskać dla mieszkańców
odpowiedź na temat wniosków złożonych do projektu mpzp Kolejowa etap 1 i etap 2 i

>

dziękuję Burmistrzowi za przygotowywanie tej odpowiedzi.
Radny W łodzimierz W ojdak zabrał głos w sprawie sytuacji Lak Oborskich. Burmistrz
Kazim ierz Jańczuk odpowiedział, że w chwili obecnej w projekcie budżetu Gminy na
rok 2021 umieszczone zostanie zadanie : ..nawodnienie Lak O borskich” .

>

Radna Renata Dąbrowska zapytała czy do Urzędu Gminy dotarły inform acje na temat
gazociągu wysokiego ciśnienia? Burmistrz poinformowała, że oficjalne pisma nie
dotarh . natomiast Urząd ma od projektantów mapę. Urząd ma też swoje uwagi swoje
uwagi ale czeka na oficjalne stanowisko.
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>

Radny K rzysztof Bajkowski zwrócił sie z propozycją o zakupienia pojemnik na
zbieranie plastikowych nakrętek dla potrzebujących. Burmistrz odpowiedziała, ze
obecnie w każdej szkole i przedszkolu oraz w spółdzielni mieszkaniowej na terenie
Gminy plastikowe nakrętki są zbierane i są tam ustawione specjalne pojemniki na ten
cel.

Ad. 9 - Inform acja Burmistrza o pracy między sesjami.
Przewodnicząca Rady Agata Wilczek stwierdziła, że radni otrzymali kopię informacji
Burmistrza o pracy między sesjami w formie papierowej i mailowo (stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu).
Zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań dotyczących ww. informacji.
Na pytania radnych: Ireny Śliwki. Anny Borowskiej. Krzysztofa Baj ko wąskiego. Bogusława
Komosy, Alfredy Konopki odpowiedzi udzielił Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Przewodnicząca Agata Wrilczek ogłosiła 20 m inutową przerwę w obradach. Po przerwie
obrady zostały wznowione.
Ad. 8 - Inform acja Przewodniczącego Rady M iejskiej o pracy między sesjami.
Uwag i pytań brak.
Ad. 9- Powołanie Kom isji Uchwal i Wniosków.
Przewodnicząca A gata wilczek poinform ow ała, ze numery uchwał będą nadawane przez
Kierownika Biura rady Miejskiej.
Ad. 10 - Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020 wraz
Z

autopoprawką.

Kierownik Referatu Budżetowego Katarzyna Żuber przedstawiła ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Budżetu. Inwestycji i Spraw M ajątkowych Andrzej Cieślawski
przedstawił pozytywną opinię komisji bez autopoprawki.
Do wypowiedzi radnego Bogusława Komosy - który sprzeciwił się przeznaczaniu środków
z budżetu gminy na wykonanie zadania w dziale 754, rozdziale 75412. paragrafie 6050,
polegającym na zwiększeniu wydatków m ajątkowych na zadanie inwestycyjne .. rozbudowa
budynku OSP Jeziorna - budowa nowego ogrodzenia" na kwotę 41.000 zł. odniósł się
Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Radny Grzegorz Szewczyk poparł propozycję Burmistrza zawartą w projekcie uchwały
polegającą na dobudowaniu ogrodzenia przy OSP Jeziorna również ze względu na fakt. że
znajduje sie tam budynek Gminnej Biblioteki.
W wynikli głosowania: za- 14, przeciw-1, wstrzymało się -2 Rada M iejska podjęła ww.
uchwałę wraz

Z

autopoprawką.
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Nadała jej numer 283/YIII/21/2020.
Burmistrz podziękowała radnemu Hubertowi Meronkowi za wyrażenie zgody, aby 40.000 zł
o które wnioskowała do budżetu na cele cyfryzacji - przeznaczyć na zakup laptopów dla
szkół.
Zapis ten znajduje sie w autopoprawce.
Ad. 11 - Projekt uch m ity w spraw ie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 wraz

Z

autopoprawka.

Kierownik Referatu Budżetowego Katarzyna Żuber przedstawiła ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw M ajątkowych Andrzej Cieślawski
przedstawił pozytywną opinię komisji bez autopoprawki.
Na pytanie radnego Ignacego Gołębiewskiego odpowiedzi udzieliła Katarzyna Żuber.
W wyniku głosowania: za- 17, przeciw-1, wstrzymało się -1 Rada M iejska podjęła ww.
uchwałę wraz z autopoprawka.
Nadano jej numer 284/VIII/20/2020.

Ad. 12 - Projekt uchwafy w sprawie m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie,
Zastępca

Kierownika

W ydziału

Planowania

Przestrzennego

Elżbieta

Bartoszewska

przedstawiła ww. projekt uchwały.
Na pytania radnych Bogusława Komosy oraz W łodzimierza Wojdaka dot. m.in. linii
zabudowy, odpowiedzi udzieliły: Kierownik W ydziału Planowania Przestrzennego Ewa
Klimkowska-Sul oraz Zastępca Kierownika Elżbieta Bartosiewicz.
Radny Bogusław Komosa zadała pytanie czy obsługa kom unikacyjna tej dużej działki będzie
się odbywała przez ulicę Tuwim a? Odpowiedzi udzielił Burmistrza Kazimierz Jańczuk,
informując, ze ta kwestia została skorygowana w paragrafie 19 pkt 1. rozdziału VIII projektu
omawianej uchwały poprzez dodanie słowa .. wyłącznie", z tego zapisu poprawionego
wynika, że obsługa kom unikacyjna w/w działki nr 6/3 odbywać się będzie wyłącznie od drogi
724.
W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 4, wstrzymał}' się - 4 Rada podjęła następujący
wniosek: o dokonanie autopoprawki w projekcie uchwafy: w rozdziale VIII, p a ra g ra f 19,
p k t 1 poprzez dodanie słowa ,, w yłącznie”, przez co otrzyma on brzmienia: powiązania
komunikacyjne terenu objętego planem z układem zewnętrznym wyłącznie poprzez drogę
oznaczona symbolem KDG Z l dla której w planie ustala sie zachodnią linie rozgraniczającą
drogi.
Do projektu uchwały zgłoszono 2 uwagi wraz z podpunktami.
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Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
poinformowała, że komisja nie uwzględniła ww. uwag.
Opiniowanie uwag (załącznik Nr 2 do projektu w/w uchwały) przez Radę Miejską
Konstancin-Jeziorna:
1.1.W wyniku glosowania: za - 2, przeciw -9, wstrzymało się -6 Rada Miejska nie
uwzględniła uwagi nr 1.1.
1.2. W wyniku glosowania: za - 6, przeciw -9, wstrzymało się -3 Rada Miejska nie
uwzględniła uwagi nr 1.2.
2.1.W wyniku glosowania: za - 4, przeciw -11, wstrzymało się -3 Rada Miejska nie
uwzględniła uwagi nr 2.1.
2.2. W wyniku glosowania: za - 2, przeciw -12, wstrzymało się -3 Rada Miejska nie
uwzględniła uwagi nr 2.2.
2.3. W wyniku glosowania: za - 2, przeciw -10, wstrzymało się -6 Rada Miejska nie
uwzględniła uwagi nr 2.3.
2.4. W wyniku glosowania: za - 2, przeciw -11, wstrzymało się -5 Rada Miejska nie
uwzględniła uwagi nr 2.4.
2.5. W wyniku glosowania: za - 2, przeciw -10, wstrzymało się -5 Rada Miejska nie
uwzględniła uwagi nr 2.5.

Przewodnicząca Komisji Ladu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawiła pozytywną opinię komisji w odniesieniu do ww. projektu uchwały.
Radny W łodzim ierz Wojdak poinformował, że przeciwny tej uchwale i uchwalaniu tego
mpzp. Chciałby znać również te uwagi, które zostały uwzględnione przez Burmistrza, aby
była pełna transparentność przy uchwalaniu mpzp.
Radny K rzysztof Bajkowski zapytał na co zostaną przeznaczone środki finansowe pozyskane
ze sprzedaży w/w działki? Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kazimierz Jańczuk. Działka jeszcze
nawet nie została wystawiona do sprzedaży.
Radny Arkadiusz Głowacki zapytał ile warta jest działka 6/3? Burmistrz poinformowała, że
nie ma aktualnego operatu szacunkowego i będzie on zlecony do w ykonania aby również
radni mieli wiedze o wartości omawianej działki.
W wyniku głosowania: za- 11, przeciw - 2, wstrzymało się - 5 Rada M iejska podjęła ww.
uch wałę.
Nadano jej numer 285/YIII/21/2020.

Ad. 13 - Projekt uchwały w spraw ie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchom ości
położonej w Konstancinie -Jeziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego stanowiącej część
działki ewidencyjnej num er 150/1 z obrębu 03-23,
Kierownik W ydziału Gospodarki Nieruchom ościam i K rzysztof Kasperec przedstawił ww.
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw M ajątkowych Andrzej Cieślawski
przedstawił pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Pytań brak.
W wyniku głosowania: za - 1 7 , przeciw - 1 Rada M iejska podjęła ww. uchwałę.
Nadano jej numer 286/YI1I/21/2020.

Ad. 14 - Projekt uchwały w spraw ie nabycia do zasobu nieruchom ości Gminy KonstancinJeziorna praw a własności oraz udziału we współwłasności w nieruchomościach położonych
w obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla Konstancja Sp. z o.o.,
Kierownik W ydziału Gospodarki Nieruchom ościam i K rzysztof Kasperec przedstawi! ww.
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu. Inwestycji i Spraw M ajątkowych Andrzej Cieślawski
przedstawił pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji Ladu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Radny Bogusław Komosa poinformował, że jest przeciwny temu projektowi uchwały i będzie
głosował przeciw jej podjęciu.
Radny Andrzej Cieslawski zwrócił się z pytaniem dotyczącym przejęcia przez Gminę
udziałów o ułamkowej wartości działek, na których stoją wartownie, mieszkańcy pytają, czy
to będzie miało znaczenie dla funkcjonowania osiedla. Odpowiedzi udzielił Kierownik
K rzysztof Kasperec. Poinformowała, że przejęcie w/w udziałów ma na celu przejecie
infrastruktury technicznej.
Radny Bogusław Komosa stwierdził, że Gmina będzie miała duże kłopoty z przejęciem tych
działek.
Radna Alfreda Konopka zadała pytanie kto obecnie obsługuje urządzenia kanalizacyjne i
wodociągowe na osiedlu Konstancja?
W wyniku glosowania: za - 12, przeciw - 2, wstrzymały się -4 Rada M iejska podjęła ww.
uch walę.
Nadano jej numer 287/YIII/21/2020.
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Ad. 15 - Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, ja k ie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

zakresie ochrony p rzed bezdom nym i zwierzętam i na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Kierownik W ydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Renata Jasik przedstawiła ww. projekt
uchwały.
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty. Kultury i Sportu Izabella W ieczorek
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W imieniu Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Iwony Siudzińskiej.
Agata W ilczek przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Pytań brak.
W wyniku głosowania: za- 16, p rzeciw -1, wstrzymało się - Rada M iejska podjęła ww.
uch walę.
Nadano jej numer 2 88 /\ III/21/2020.
Ad.

16

-

Projekt

uchwały

w

spraw ie

przyjęcia

Programu

współpracy

Gminy

Konstancin-Jeziorna z organizacjam i pozarządow ym i oraz podm iotam i, o których mowa w
art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021.
Kierownik Katarzyna Tusińska przedstawiła ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa. Oświaty. Kultury i Sportu Izabella W ieczorek
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Pytań brak.
W wyniku głosowania: za- 17, prz.eciw-0, wstrzymało się -1 Rada M iejska podjęła ww.
uchwałę.
Nadano jej numer 289/YIII/21/2020.

Ad. 17 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchom ości
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy A nny Walentynowicz stanowiącej część
działki ewidencyjnej num er 10/54 z obrębu 02-02,
Kierownik W ydziału Gospodarki Nieruchom ościam i K rzysztof Kasperec przedstawił ww.
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu. Inwestycji i Spraw M ajątkowych Andrzej Cieślawski
przedstawił pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji Ladu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W wyniku glosowania: z a - 17jednogłośnie Rada M iejska podjęła ww. uchwałę.

Nadano jej numer 290/YIII/21/2020.
Ad. 18 - Projekt uchwały w spraw ie przystąpienia do sporządzenia m iejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w
Kon stan cin ie- Jezioru ie.
Zastępca

Kierownika

W ydziału

Planowania

Przestrzennego

Elżbieta

Bartoszewska

przedstawiła ww. projekt uchwały. W yjaśniła, że projekt ten dotyczy nieruchomości
położonej przy ul. Długiej, obowiązuje tam mpzp z 2003 roku. który przeznacza ta
nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową. Właściciel tej nieruchomości, który nabył ja od
Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku ma problemy z uzyskaniem decyzji Regionalnej
Dyrejcji Lasów Państwowych, gdyż działka ta jest oznaczona w ewidencji jako las. Natom iast
Gmina w trakcie sporządzania mpzp Cegielni Chylickiej uzyskała zgodę na zmianę
przeznaczenia gruntów na cele inwestycyjne, jest to decyzja W ojewody, jednakże ta właśnie
decyzji nie obejmuje w/w nieruchomości czyli działki nr ew. 40 z obrębu 03-04.
Nieruchom ość ta w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako las. W związku z
powyższym właściciel nieruchomości złożył skargę zarówno na działalność Rady Miejskiej
do W ojewody M azowieckiego jak również złożył skargę na mpzp do W ojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Gmina chce pomóc właścicielowi i nie czekając na wyrok
W ojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeprowadzić procedurę planistyczną i uzyskać
decyzję na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele inwestycyjne.
Ponieważ W łaściciel złożył tez skargę do Rady Miejskiej w w/w sprawie rozpoczęła się
dyskusja o zasadności podejmowania uchwały zasadnej w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w tej właśnie kwestii. W dyskusji udział wzięli radni:
Grzegorz Szewczyk, który rozpatrywała w/w skargę z ramienia Komisji skarg, w niosków i
petycji, wyjaśnił dlaczego zdaniem Komisji skarg, wniosków i petycji skarga powinna być
uznana za zasadną.
Radny Andrzej Cieślawski

zauważył,

że jeżeli

przedm iot

skargi jest jednocześnie

przedm iotem postępowania sądowego to Komisja Skarg nie jest władna do rozstrzygniecie
skargi.
Radny W łodzim ierz Wojdak zaproponowała, aby poczekać na rozstrzygnięcie W ojewody w
w/w sprawie.
Radny Adam Grzegorzewski poparł stanowisko radnego A ndrzeja Cieslawskiego.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bogusław Komosa zwrócił się do obecnej
Mecenas Iwony Czohary w sprawie przygotowania opinii prawnej w w/w sprawie.
Radny Andrzej

Cieślawski

powtórzył, że nie można procedować

skargi,

która jest

przedmiotem procedowania w Sądzie. W dyskusji udział wzięli również radni: Alfreda
Konopka oraz Ignacy Gołębiowski

W wyniku głosowania: za- 14, prz.eciw-0, wstrzymało się -3 Rada M iejska podjęła ww.
lich walę.
Nadała jej numer 2 9 1/Y1II/21/2020.
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Ad. 19 - Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjm ow anej do
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
Przewodnicząca Agata W ilczek przedstawiła ww. projekt uchwały oraz pozytywną opinię
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pytań brak.
W wyniku glosowania: z a - 15 - jednogłośnie Rada M iejska podjęła ww. uchwałę.
Nadano jej numer 292/YIII/21/2020.

Ad. 20 - Projekt uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady M iejskiej
Konstancin-

Jeziorna do spraw cyfryzacji.

Kierownik Biura Rady Miejskiej Joanna Bednarczyk przedstawiła ww. projekt uchwały.
Glos zabrał radny Hubert M eronk - Przewodniczący doraźnej Komisji ds cyfryzacji. który
wyjaśnił powody, będące powodem złożenia przez niego wniosku o rozwiązanie. W dyskusji
udział wzięła również radna Izabella W ieczorek oraz radny K rzysztof Baj ko wski.
W wyniku glosowania: za- 9, przeciw - 3, wstrzymało się - 4 Rada M iejska podjęła ww.
uch walę.
Nadano jej numer 293/VIII/21/2020.

Ad. 21 - Projekt uchwały w spraw ie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy KonstancinJeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez gminnych urzędników
oraz nieudostępnienia w fo rm ie papierow ej dokum entów finansow ych wydatkowania
pieniędzy publicznych w sprawie dotyczącej przebudow y ulicy Piotra Skargi w
Konstancinie-Jeziornie (BRM 376/2019).
Przewodniczący Komisji skarg wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww.
projekt.
W wyniku głosowania: za- 15 - jednogłośnie Rada M iejska podjęła ww. uchwałę.
Nadano jej numer 294/YIII/21/2020.
Ad. 22 - Projekt uchwał}' w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy KonstancinJeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień
funkcjonariusza publicznego w sprawie dotyczącej pozostawienia betonowych słupów po
wykonaniu utwardzenia nawierzchni ulicy K rólowej Jadwigi w Konstancinie-Jeziornie
(BRM 465/2019
Przewodniczący Komisji skarg wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww.
projekt.

W wynikli głosowania: za- 14 - jednogłośnie Rada M iejska podjęła ww. uchwałę.
Nadano jej numer 295/YIII/21/2020.
Ad. 23 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna

w spraw ie

dotyczącej nieprzydzielenia

kwaterunkowego

lokalu

m ieszkalnego (B R M 451/2019).
Przewodniczący Komisji skarg w niosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww.
projekt.
W wyniku głosowania: za- 13, przeciw - 1, wstrzymało się -0 Rada M iejska podjęła ww.
uch wałę.
Nadano jej numer 296/YIII/21/2020.

Ad. 24 - Projekt uchwały w spraw ie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków
służbowych przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej odstąpienia od
obowiązku przesłania spraw y do organu właściwego (BRM 102/2020).
Przewodniczący Komisji skarg wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww.
projekt.
W wyniku głosowania: za- 17 - jednogłośnie - Rada Miejska podjęła ww. uchwalę.
Nadano jej numer 297/YI11/21/2020.
Ad. 25 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy KonstancinJeziorna dotyczącej projektow anej drogi publicznej, tj. przedłużenia ulicy Biedronki w
Konstancinie-Jeziornie (BRM 174/2020).
Przewodniczący Komisji skarg w niosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww.
projekt.
W wyniku głosowania: za- 17 - jednogłośnie Rada M iejska podjęła ww. uchwałę.
Nadano jej numer 29 8 /V lIl/2 1/2020.
Ad. 2 6
Przewodniczący Kom isji skarg wniosków i petycji Bogusław Komosa ja k o wnioskodawca
wycofał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy KonstancinJeziorna oraz bliżej nieokreślonych pracow ników urzędu dotyczącej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej dla działki o nr ew. 40 z
obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 184/2020).

Ad. 27 - Korespondencja.
Kierownik Biura Rady Miejskiej Joanna Bednarczyk poinformowała, iż cała korespondencja
została przekazana radnym w formie mailowej i poprosiła o zadawanie pytań.
Pytań brak.
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Ad. 28 - Rozpatrzenie skarg.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata W ilczek poinform owała, iż do Rady Miejskiej od
poprzedniej sesji wpłynęły dwie skargi.
- Skarga BRM 267/2020 - w wyniku głosowania za 7. przeciw - 7. wstrzymało sie - 3 Rada
Miejska nie podjęła decyzji o przekazaniu skargi do Komisji skarg, w niosków i petycji.
- Skarga 269/2020 - za- 13 - jednogłośnie Rada M iejska przekazała skargę do Kom isji
skarg, wniosków i petycji.

Ad. 29 - Zam knięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata W ilczek stwierdziła, że porządek obrad został
wyczerpany. Poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r.
Poinformowała, że w dniu 3 listopada 2020 r. odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji
Rady Miejskiej w sprawie Statutu Gminy Konstancina- Jeziorna. Na spotkaniu będzie
również obecny Pan W łodzimierz Zając, który zaprezentuje projekt Statutu i odpowie na
pytania.
Radny K rzysztof Baj ko wski - Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej podziękował za
pomoc w tworzeniu Statutu.

Następnie zam knęła obrady XXI sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
W szystkie głosowania imienne stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
(Szczegóły zawiera nagranie na płycie CD. która stanowi integralną część protokołu).
Protokół sporządziła
Joanna Bednarczyk
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