Protokół Nr 15/2020
z obrad XV Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 26 lutego 2020 roku
o godz. 10-tej w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy
ul. Piaseczyńskiej 77.

Ad. J

-

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca Rady Agata Wilczek przywitała zebranych i otworzyła obrady XV Sesji Rady
Micjskiej Konstancin-Jeziorna.
Ad. 2 Stwierdzenie kworum.
-

Przewodnicząca Rady- Agata Wilczek stwierdzila kworum na podstawie listy obecności (lista
sianowi załącznik).
Ad. 3- Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Agata Wilczek stwierdziła, że porządek obrad radni otrzymali wraz
materiałami na sesję:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Xłł. XIłI i XIV sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Wystąpienia mieszkańców.
Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin Jeziorna na lata 2020-2025,
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na
zakup masy bitumicznej do wykonania nawierzchni drogowe,j w ul. Jabłoniowej i
ul. Sarenki.
Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
i ustałenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/l 7/2008 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska
Konstancin-Jeziorna,
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząi na terenie gminy
Konstanein-Jeziorna w 2020 roku.
—

13.

14.

Ł5.

16.

z

17.
18.
19.

20.

Projekt uchwały w sprawie ..Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024”.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancji-Jeziorna,
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się na działce
ewidencyjnej nr 61 z obrębu 01-14 w mieście Konstancin-Jeziorna .„Braci
Komorowskich”.
Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Konstancin
Jeziorna.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/VIII/3/2019 Rady Miejskiej
19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu
Konstancin-Jeziorna z dnia
Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Rady
Rewizyjnej
osobowego Komisji
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/VIII/3/2019 Rady Miejskicj
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu
i petycji Rady Miejskiej Konstancin
osobowego Komisji skarg, wniosków
Jeziorna.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr H6/V1II/10/2019 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchaly Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do
stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę
Sutor z dnia 28 listopada 2019 r.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji zadań finansowanych z
budżetu obywatelskiego.
Przedstawienie protokolu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z przeprowadzonej kontroli jakości technicznej wybranych budynków
komunalnych i socjalnych administrowanych przez ZGK.
Korespondencja.
Rozpatrzenie skarg.
Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Radny Ignacy Gołębiowski stwierdził, że jako wnioskodawca wycofuje projekt uchwały w
sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Konstancin-Jeziorna (nr 20 w porządku
obrad).
Następnie radny Andrzej Cieślawski zawnioskował o wprowadzenie w pkt. 20 porządku obrad
projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu,. Zaslużony dla Gminy Konstancin-Jezioma”.
W wyniku głosowania: za-jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad,
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Agata Wilczek zawnioskowała o wprowadzenie
pkt. 25 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych
do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
:

I

W niku głosowania: za-jednogłośnie (łX radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
Następnie radny Bogusław Komosa
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji
zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie siedmiu projektów uchwal
będących rozpatrzeniem skarg:
—

w pkt 27 porządku obrad -projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej pisma z dnia 20 maja 2019 r. (BRM 271/2019)
-

W wyniku głosowania: za-jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
w pkt 28 porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Gminy Konsiancin-Jeziorna dotyczącej pisma z dnia 12 czerwca 20ł9 r. (BRM 272/2019)
-

-

W wyniku głosowania: za-jednogłośnie (ł8 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
w pkt 29 porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej (BRM 277/2019)
-

-

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
w pkt 30 porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku wskazania urzędnika odpowiedzialnego za
zredagowanie pisma (BRM 278/2019)
-

-

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
w pkt 31 porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
G ni my Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez
urzędników nadzorujących firmy zewnętrzne (BRM 29U2019)

-

-

W wyniku głosowania: za-jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
w pkt 32 porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych drzew
na ul. Sobieskiego (BRM 292/2019)
-

-

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
w pkt 33 porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Gminy Konstancjo-Jeziorna dotyczącej niedopenienia obowiązków służbowych przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej (BRM 293/2019)
-

-
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W wyniku glosowania: za-jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
W dalszej kolejności radny Adam Grzegorzewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zawnioskowało zmianę w porządku obrad poprzez wprowadzenie następujących pozycji:
—

w pkt 36 porządku obrad Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny wił półroczu 2019 roku.
-

-

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
w pkt 37 porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miej sklej Konstancin-Jeziorna.
-

-

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska prz)jęła ww. wniosek
i dokonała zmiany porządku obrad
Dalszych wniosków

—

brak.

W wyniku gloso wania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła następujący
poi-zpciek obrad z ww. zmianami:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
t2.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XII, Xliii XIV sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Wystąpienia mieszkańców.
Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin Jeziorna na lata 2020-2025.
Projekt uchwały w sprawie pomocy tnansowej dla powiatu piaseczyńskiego na zakup
masy bitumicznej do wykonania nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniorj i ul. Sarenki.
Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska
Konstancin-Jeziorna.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020
roku.
—

13.
14.

15.

16.
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17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024”.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin-Jezorna.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się na działce
ewidencyjnej nr 61 z obrębu 01-14 wmieście Konstancin-Jeziorna „Braci
Komorowskich”.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dLa Gminy Konstancin
Jeziorna”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/VIII/3/2019 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwaly nr 25/VIII/3/2019 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego
Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Projekt uchwały V: sprawie zmiany uchwały Nr I 16/VIII/10/2019 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia ił września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do
stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do
stałych Komisji Rady Miej skiej Konstancin-Jeziorna
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z
dnia 28 listopada 20ł9 r.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
Jeziorna dotyczącej pisma z dnia 20 maja 2019 r. (BRM 271/2019)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
Jeziorna dotyczącej pisma z dnia 12 czerwca 2019 r. (BRM 272/2019)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej (BRM 277/2019)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
Jeziorna dotyczącej braku wskazania urzędnika odpowiedzialnego za zredagowanie
pisma (BRM 278/2019)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez urzędników
nadzorujących firmy zewnętrzne (BRM 291/2019)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
Jeziorna dotyczącej braku skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych drzew na ul.
Sobieskiego (BRM 292/2019)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej (BRM 293/2019)
5

Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji zadań finansowanych z budżetu
obywatelskiego.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
przeprowadzonej kontroli jakości technicznej wybranych budynków komunalnych i
socjalnych administrowanych przez ZGK.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny w II
półroczu 2019 roku.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
Korespondencja.
Rozpatrzenie skarg.
Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

34.

35.

36.
3?.
38.
39.
40.
Ad. 4

—

Przyjęcie protokołu z XI!, XIII 1 XJV sesji.

uwaga radnego
Przewodnicząca Rady Agata Wilczek poinformowaŁ, że wpłynęła 1
Włodzimierza Wojdaka dotycząca protokołu z XIV sesji. ( załącznik). Uwaga ta została
uwzględniona na 8 stronie protokołu. Do pozostałych protokołów z sesji nie wpłynęły żadne
uwagi.
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła protokół z XII
sesji.
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie 08 radnych) Rada Miejska przyjęła protokół z XIII
sesji.
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska przyjęła protokół z XIV
sesji uwzgledniający uwagę radnego Włodzimierza Wojdaka.
Ad. 5 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
-

W wyniku glosowania: za- 16, przeciw-1, wstrzymało się -o Rada Miejska powołała
Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Włodzimierz Wojdak. Krzysztof Bajkowski,
Arkadiusz Głowacki
Ad. 6 Wystąpienia mieszkańców.
-

Pan Andrzej Stachmyski
poinformował o spotkaniu w Górze Kalwarii w sprawie Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej, zapytał czy będzie na tym spotkaniu przedstawiciel Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna ? W odpowiedzi Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że nie
otrzymał zaproszenia na w/w spotkanie. Pan Stachowski poinformował również, że do dnia 10
marca 2020 r. można zgłaszać swoje uwagi i ząjąc sanowisko w sprawie Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej oraz że ważne jest aby ktoś reprezentował Gminę w tak ważnej

-

„

sprawie.
6

J

-

zapytał czy został powołan\ Gminny zespól do spraw Komunikacji?

W odpowiedzi Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że zespół nie został powolany.
jednak posiadamy wizję zagospodarowania tzw. ..Żeberka” i kompleksowego rozwiązania
problemu komunikacji. Dodał również, że kwestia ..Żeherka” jest kłuczowa dla probłemu
komunikacji w Gminie.
czy w związku z budową drogi na wschód brany jest pod uwagę zwiększony ruch w
Konstancinie Jeziornie?
-

—

BLlrmistrz Kazimierz Jańczuk udzielił odpowiedzi na pytania P. Andrzeja Stachowskiego.
Pan Janusz Sałaciński
Pastor Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Twój Dom, który został powołany do życia w
Konstancinie-Jeziornie. Poinformował, że Rada naczelna Kościoła Zielonoświątkowego
zdecydowała o utworzeniu parafii w Konstancinie-Jeziornie. Przybył na sesję. aby się
przedstawić i poinformować o podejmowanych działaniach. Nąjpierw punkt misyjny kościola
znąjdował się przy ulicy Bielawskiej. teraz nowy Zbór działa przy ut. Warszawskiej 31.
Czionkowie społeczności zielonoświątkowców od dawna pomagają osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej. Organizowali już m.in. wakacje dla dzieci, koncert gospel, a
ostatnio kolację wigilijną dla samotnych w restauracji La Grappa, na którą przybyło około 30
osób.
Zapewnił radnych, że Kościoła Zielonoświątkowego jest otwarty na współpracę z gminą i
bardzo chce włączać się w działalność społeczną.
Kolejny mieszkaniec P. Jacek
Zabrał głos w sprawie podziękowania za uprzątniecie zaśmieconej strefy Cegielni i Glinianek.
Poinformował również, że przy ul. Kościuszki od kUku tygodni stoi pod jednym z ogrodzeń
stara porzucona kanapa. Zwrócił również uwagę na teren zagajnika w Kierszku przy torach
kolejowych, który również wymaga uprzątnięcia.
—

Pani Maja Radwańska

—

mieszkanka ulicy Wczasowej.

Poinformowała, że na ułicy Wczasowej wciąż można spotkać dużo ciężkiego sprzętu z racji
budowy osiedla. Gmina wydała zgodę, aby po tej ulicy jeździły tylko betoniarki. Tymczasem
wjeżdża tam też wiele innych ciężkich samochodów. Efektjest taki, że cała ulica jest zabłocona
oraz rozjeżdżona. Mieszkanka podkreśliła, że woda i błoto spływają z drogi na okoliczne
posesję. Inwestor zrobił z ulicy prywatny folwark. Ponadto obce samochody zastawiają
pobocza. To również jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Burmistrz Kazimierz Jańczuk
podkreślił, że zaraz po pierwszej skardze mieszkańców gmina zareagowała, wydając zgodę na
przejazd Wczasową tylko gruszkom z betonem. Poinformował również, że zwróci się do
komendanta straży miejskiej. aby zadbał o czystość ulicy oraz uczuli
komendanta
powiatowego policji na sygnalizowane problemy. Jeśli na poboczach Wczasowej parkują
samochody pracowników budowy, to trzeba tego zakazać, a potem ten zakaz egzekwować.
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Burmistrz udzielał odpowiedzi na pytania po każdym wystąpieniu mieszkańca.
Ad. 7 Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
-

Radny Krzysztof Bajkowski przedstawił wniosek grupy radnych w sprawie zorganizowania
szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. w szczególności takich zagadnień jak
kupno, sprzedaż, użyczenie wynajem, dzierżawa.
„

Radny Krzysztof Bajkowski wystąpił ró\ynież w sprawie braku podjazdu przy parkingu
Ratusza dla osób niepełnosprawnych oraz ew. rozważenia zamontowania przycisku dla
niepełnosprawnych w celu ułatwienia otwierania drzwi wejściowych do Ratusza.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
tzw. elementów betonowych i w związku z tym Wydzial Dróg w najb]iższym czasie dokona
przebudowy podjazdów wokól Ratusza.
Ad. 8- Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Z pytaniami zwrócili się radni: Irena Śliwka w sprawie spotkań dotyczących budowy drogi
724 i obwodnicy, Anna Borowska w sprawie spotkania z Wicemarszałkiem z dnia 20 stycznia
2020r., radny Krzysztof Bajkowski zadał pytanie dotyczące spo±ania z przedstawicielami
harcerzy oraz zapytał o możliwość zorganizowania siedziby dla harcerzy w Konstancinie
Jeziornie. radna Izabella Wieczorek zadała pytanie dotyczące letniego dyżuru w przedszkolach
na terenie Gminy. Na każde z zadanych pytań odpowiedzi udzielił Burmistrz Kazimierz
Jańczuk. Radny Arkadiusz Głowacki zadał pytanie odnośnie spotkania z Kierownictwem
Spółki Konstancin Zdrój z w sprawie zakupu działek położonych miedzy ul. Mostową, Widok
i Deptakiem w Parku Zdrojowym. Burmistrz poinformował, że z działek tych została zdjęta
hipoteka i Gmina kupi w/w dziatki za kwotę pół miliona złotych niższą niż przewidywało prawo
pierwokupu oraz operat szacunkowy. Przygotowywany jest aktualnie akt notarialny w tej
sprawie.
-

Ad. 9 Informacja Przewodniczącego Rady o pruci” między sesjami.
-

Brak pytań.
Ad. 10—Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami
Sprawozdanie o ilości posiedzeń komisji i ich tematyce przedstawiali przewodniczący komisji:
Andrzej Cieślawski Komisja Budżetu. łnwestycji i Spraw Majątkowych, Iwona Siudzińska
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Renata Wieczorek- Komisja Uzdrowiskowa,
Zdrowia i Opieki Społecznej, Izabella Wieczorek— Komiąja Bezpieczeństwa, Oświaty. Kultury
i Sportu, Bogusiaw Komosa-Komisja skarg, wniosków i peytji. KrzyszwfBajkowski- doraźna
Komisja ds. walki ze smogiem. Hubert Meronk doraźna Komisja do spraw Cyfryzacji.
—

—

Przewodnicząca Agata Wilczek poinformowała, że zauważalny jest brak chętnych radnych do
pracy w Komisji skarg, wniosków i petycji oraz w Komisji Rewizyjnej. Zaapelowała do
radnych aby poważnie podeszli do tej kwestii i zgłaszali chęć do pracy w w/w komisjach.
8

Również radny Bogusław Komosa zaapelował do radnych o większą aktywność do pracy w
Komisji skarg, wniosków i petycji.

Ad. 11

-

Projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na rok 2020

Skarbnik Dariusz Lipiec przedstawił ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką do ww.
projcktu uchwały (BRM 50/2020). Autopoprawka dotyczy załącznika nr 2 do uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Andrzej Cieśławski
przedstawił pozytywną opinię komisji.
Uwag brak.
W wyniku głosowania: za- jednoglośnie (18 radnych) Rada Miejska podjęla ww. uchwalę
wraz z autopoprawką.
Komisja Uchwal i Wniosków nadala jej numer 185/VIII/15/2020.
Ad. 12 Projekt uch waly iy sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
-

Skarbnik Dariusz Lipiec przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu. Inwestycji i Spraw Mąjątkowych Andrzej Cieślawski
przedstawił pozytywną opinię komisji.
Uwag brak.
W wyniku glosowania: za- 17, przeciw-0, wstrzymało się -1 Rada Miejska podjęła ww.
uchwalę.
Komisja Uchwali Wniosków nadala jej numer 186/VIII/15/2020.
Ad. 13 Projekt uch wały w spra wie pomocyJinansowej dla powiatu piaseczyńskiego zza zakup
masy bitumicznej do wykonania nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i nI. Sarenki.
-

Burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Andrzej Cieś]awski
przedstawił pozytywną opinię komisji wraz z następującym wnioskiem:
Wniosek Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw AIajqtkrni”ych o to, aby w projekcie uchwały w
sprawie pomocy Jinansowej dla powiatu p/ascez yńskiego na zakup masy bitumicznej do
wykonania nawierzchni drogowej w u/Jabłoniowej I ni. Sarenki w
I po słowach w
u”yyokości” dodać do „ przez co otrzymamy brzmienie ..do 6 J 5 000,00 zł” oraz ten sam zapis
t ostatnim zdaniu uzasadnienia do uchwały.
W wyniku glosowania: za- 17, przeciw-0, wstrzymalo się -0 Rada Miejska przyjęła
powyższy wniosek.
-

„

W wyniku glosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska podjęła ww. uchwalę
wraz z wnioskiem.
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Komisja Uchwali Wniosków nadała jej numer 187/VIII/1 5/2020.
Przewodnicząca Agata Wilczek ogłosiła 30 min. przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono
obrady.
Ad. 14-Projekt uchwały w sprawie planu dojinansowania form doskonalenia zawodowego i
ustalenia maksymalnej kwoty dojinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w
2020 roku.
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa. Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła pozytywną
opinię komisji wraz z wnoskiern radnego Arkadiusza Głowackiego:
W wyniku glosowania: za —8 (jednogłośnie) Komisja wnioskuje o uzupełnienie projektu
uchwały o następujące załączniki (uwzlędniaiąc aktualne podstawy prawne)
regulamin kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-jeziorna, ubiegąjących się o dofinansowanie

-

doskonalenia zawodowego.
-plan podziału środków finansowych w budżecie gminy Konstancin-jeziorna na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w rok 2020.
-

-

wzór wniosku o dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.
umowa

—

dokształcanie zawodowe nauczycieli

Wyjaśnień udzielil Burmistrz Dariusz Zieliński informując, że uwagi zawarte we wniosku
Komisji BOKiS są niezasadne, gdyż zmianie ulegly przepisy Karty Nauczyciela i delegacjajest
skierowana do właściwego Ministra nie zaś do Rad Gmin. W związku z powyższymi
wyjaśnieniami radny Arkadiusz Głowacki poinformował, że wycofuje swój wniosek.
W wyniku glosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwali Wniosków nadała jej numer 188/VIII/15/2020.
Ad. 15 Projekt uchwal” w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin
Jeziorna.
Zastępca Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego Elżbieta Bartoszewska
przedstawiła ww. projekt uchwały.
Na pytania radnego Huberta Meronka oraz Boguslawa Komosy odpowiedzi udzieliła Elżbieta
Bartoszewska. W dyskusji na temat Statutu Uzdrowiska wziąl również udział radny Andrzej
C ieślawski
-

W wyniku glosowania: za- 17, przeciw-0, wstrzymało się -1 Rada Miejska podjęła ww.
uchwałę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 1891y1H/15/2020.
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Ad.16

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu
opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Konstancin -Jeziorna w 2020 roku.
-

Kierownik Wydzialu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Renata Jasik przedstawiła ww. projekt
uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Iwona Siudzińska przedstawiła
pozytywną opinię komisji.
Rozpoczęła się dyskusja. Radny Bogusław Komosa stwierdził, że ta uchwała ogranicza prawa
zwierząt i będzie głosował przeciw. Radny Adam Grzegorzewski stwierdził, że taka uchwała
jest jak najbardziej potrzebna.
W wyniku glosowania: za- 15, przeciw-1, wstrzymalo się -2 Rada Miejska podjęła ww.
uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadala jej numer 190/VIII/15/2020.

Projekt uchwały w sprawie „ Wieloletniego programu gospodarowania
Ad. 17
mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020 2024”.
-

—

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Tomasz Wawrzyniak
przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Rozpoczęła się dyskusja. Radny Bogusław Komosa stwierdził, iż nie zaspakaja go ten projekt
uchwały, gdyż jest nazbyt zachowawczy. Zapytał czy jest jakiś pomysł na sprzedaż starych
mieszkań? Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kazimierz Jańczuk. Radny Arkadiusz Głowacki
podjął temat bezpieczeństwa rodziny z trójką dzieci zamieszkujących budynek komunalny przy
ul. Ogrodowej 5. Odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Edward Skarżyński. zapowiadając, że zrobi wszystko aby przed kolejnym sezonem grzewczym
rodzina posiadała już wymienione źródło ogrzewania. Radna Izabella Wieczorek zaapelowała
o przyspieszenie prac w w/w mieszkaniu aby zapobiec ewentualnej tragedii. Radny Adam
Grzegorzewski zapytał jaka jest możliwość ubiegania się omieszkanie komunalne i socjalne.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor ZGK Edward Skarżyński.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk zapowiedział. że w trybie pilnym zajmie się rodzina z
ul. Ogrodowej 5.
W zawiązku z nieścisłościami rachunkowymi w tabeli nr „7 projektu omawianej uchwały
Przewodnicząca zarządziła 10 min przerwę. Po przerwie wznowiono obrady.
W wyniku dalszych nieścisłości w tabeli nr? w/w projektu uchwały podjęto wniosek:
Do pkt 36 porządku obrad przenieść projekt uchwały w sprawie Wielołetniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konsiancin-Jeziorna na lata 2020 2024”.
„

—

W wyniku glosowania: za- jednogłośnie (17 radnych) Rada Miejska przyjęła ww.
wniosek i dokonała zmiany porządku obrad

łi

Projekt uchwały ty sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
Ad. 18
odprowadzania ścieków iza terenie Gmin;” Konstimcin -Jeziorna.
-

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Edward Skarżyński przedstawił ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Andrzej Cieślawski
przedstawił pozytywną opinię komisji.
Na pytanie radnego Ignacego Gołębiowskiego odpowiedz udzielił Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej Edward Skarżyński.
W wyniku glosowania: za- jednoglośnie (18 radnych) Rada Miejska podjęla ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadata jej numer 191/VIII/15/2020.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się na działce
Ad. 19
h”.
ewidencyjnej nr 61 z obrębu 01-14 wmieście Konstancin-Jeziorna „ Braci Komorowskic
-

ww.
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Krzysztof Kasperec przedstawił
projekt uchwały wraz z autopoprawką do ww. projektu uchwały. Autopoprawka dotyczy
dodania załącznika graficznego mapy.
—

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawila pozytywną opinię komisji wraz z następującym wnioskiem:
Wniosek Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych o to, aby w projekcie uchwały
Ol-14
w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się na działce ewidencyjnej nr bł z obrębu
w mieście Konstancin-Jeziorna Braci Komorowskich dokonać zmiany w drugim akapicie
uzasadnienia do uchwały: „Niniejsza uchwała jest realizacją wniosku Radnej Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna Bożeny Wierzbickiej
.

Zapylana o zdanie

-

Radna Bożena Wierzbicka wyraziła zgodę na powyższą zmianę.

W wyniku głosowania: za- 16, przeciw-0, wstrzymała się -1 Rada Miejska przyjęta w/w
wniosek.
Radny Bogusław Komosa zadał pytanie czy działka nr 6ł z obrębu Oł-ł4 ma statut ulicy
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Krzysztof Kasperec
wyjaśniając. że działka ta ma statut ulicy, natomiast kolejne działki za nią nie mąją jeszcze
zatwierdzonych miejscowych płanów zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 192/VIII/15/2020.
Ad. 21) Projekt uch wałj” w sprawie ustanowienia tytułu,, Zaslużon dla Gminy Konstancin
-Jeziorna”
—

Radny Andrzej Cieślawski przedstawił ww. projekt uchwały. Wyjaśnił, iż w chwili obecnej w
naszym prawie miejscowym brak jest zasad i podstaw prawnych dla wyróżniania szczególnie
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zasłużonych osób poprzez nadawanie im tytułu honorowego i zasłużonego dla Gminy
Konstancin-.Jeziorna. Aktualnie nie ma prawnych możliwości nadawania tytułu honorowego i
zasłużonego dla Gminy. Wiele Gmin takie regulaminy przyznawania tytułu honorowego i
zasłużonego ma w swoim prawie. Przyjęcie przez Radę Miejska Konstancin-Jeziorna projektu
tej uchwały pozwoli na kontynuowanie tradycji nadawania tych tytułów.
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa. Oświaty. Kultury i Sportu Izabella Wieczorek
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) Rada Miejska podjęta ww. uchwałę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer ł93/yIIł/15/2020.

Ad. 21

Projekt uch tyały w sprawie uchwały nr 26/VIII/3/2019 Rady Miejskiej Konstancji,
-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobo iyego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
-

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Wilczek przedstawiła ww. projekt uchwały.
W wyniku glosowania: za- 17, przeciw-0, wstrzymała się -1 Rada Miejska podjęła ww.
uchwałę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 194JVłI1/15/2020.

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie zmiany uch wały nr 25/VIII/3/2019 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego
Komisji skarg, wniosków ipetycji Rady Pyliejskiej Konstancin-Jeziorna.
-

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Wilczek przedstawiła ww. projekt uchwały.
W wyniku glosowania: za- 13, przeciw-0, wstrzymały się -4 Rada Miejska podjęLi ww.
uch iy alę.
Komisja Uchwali Wniosków nadala jej numer 195/VIII/1 5/2020.
Ad.23 Projekt uch wały w sprawie zmiany uchwały Nr 116/VIII/10/2019 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
-

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Wilczek przedstawiła ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za- 12, przeciw-0, wstrzymały się -3 Rada Miejska podjęla ww.
uchwałę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 196/VIII/15/2020.
Ad. 24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych
Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
-

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Wilczek przedstawiła ww. projekt uchwały.
ł3

W wyniku głosowania: za- 14, przeciw-0, wstrzymaly się -3 Rada Miejska podjęła ww.
uchwalę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadala jej numer 197/yłłI/15/2020.
Projekt uch wały w sprawie zmiany uch waty Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej
Ad. 25
Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powalania radnych do stalych
Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
-

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Wilczek przedstawiła ww. projekt uchwały.
ww.
W wyniku glosowania: za- 16, przeciw-0, wstrzymała się -I Rada Miejska podjęła
uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadala jej numer 198/VIII/15/2020.
4d.26 Projekt uchwały it” sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z
dnia 28 listopada 2019 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Wilczek przedstawiła ww. projekt uchwaly.
uchwalę.
W wyniku głosowania: za- jednoglośnic (18 radnych) Rada Miejska podjęła ww.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 199/VIIU1SI2O2O.
ncin
Ad.27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza G,niny Konsta
Jeziorna dotycząceJ pisma z dnia 20 maju 2019r. (BRAI 271/2019)
-

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww. projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
ww.
a
W wyniku glosowania: za- 14, przeciw-0, wstrzymały się -2 Rada Miejsk podjęla
uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 200/VIII/15/2020.
Ad.28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
jeziorna dotyczącej pisma z dnia 12 czerwca 2019r. (BRM 2 72/2019)
-

Bogusław Komosa przedstawił ww.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
skarg.
Radny Hubert Meronk zadał pytanie jakie wsparcie prawne otrzymuje Komisja
ław
Bogus
radny
wniosków i petycji w kwestii rozpatrywania skarg. Odpowiedzi udzielił
Komosa.
Radna Izabeiła Wieczorek stwierdziła, że powinna istnieć regulacja określająca jak ma
wyglądać skarga. Radny Andrzej Cieślawski zaznaczył, że nie ma możliwości ignorowania
skarg składanych do Urzędu. nawet jeśli forma tej skargi budzi wątpliwości. Mecenas iwona
Czohara potwierdziła, że skarg nie można bagatelizować.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że zorganizuje spotkanie prawników urzędowych
z członkami Komisji Skarg. Wniosków i petycji.
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W wyniku glosowania: za- 17, przeciw-0, wstrzymało się -2 Rada Miejska podjęła ww.
uchwałę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 201/VIII/15/2020.
Ad.29
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej (BRM 2 77/2019)
Przewodniczący Komkj i skarg. wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww. projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
-

W wyniku glosowania: za- 17 (jednogłośnie) Rada Miejska podjęła ww. uchwałę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 202/VIII/15/2020.
Przewodnicząca Agata Wilczek zarządziła 15 min przerwę. Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.30 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
jeziorna dotyczącej braku wskazania urzędnika odpowiedzialnego za zredagowanie pisma
(BRM 2 78/2019)
-

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww. projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W wyniku głosowania: za- 16, przeciw-0, wstrzymały się -1 Rada Miejska podjęta ww.
uchwałę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 203/VIII/15/2020.
Ad. 31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
-Jeziorna dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez urzędników
nadzorujących Jirmy zewnętrzne (BRM 291/2019)
-

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww. projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W wyniku głosowania: za- 18 (jednogłośnie) Rada Miejska podjęta ww. uchwałę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 204/yIIIJ15/2020.
Ad. 32- Projekt uchwały iy sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
-Jeziorna dotyczącej braku skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych drzew na id. Sobieskiego
(BRM 292/2019)
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww. projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W w niku głosowania: za- 18 (jednoglośnie) Rada Miejska podjęla
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 205/VIII/15/2020.

ww.

uchwałę.

Ad. 33- Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin
-Jeziorna dotyczącej niedopełnienia oba wiqzków służbowych przez funkcjonariuszy Strat”
Miejskiej. (BRM 293/2019)
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Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bogusław Komosa przedstawił ww. projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W wyniku glosowania: za- 18 (jednogłośnie) Rada Miejska podjęła ww. uchwałę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 2061V1l1115/2020.

Ad.34 Przedstawje,,je protokołu Komisji Rewiztjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
u
h
przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji zadań Jinansowanyc z budżet
obywatelskiego.
-

Przewodniczący Kotniąji Rewizyjnej Adam Grzegorzewski przedstawił i zapoznał radnych z
w/w protokołem.
Brak pytań.
Ad. 35- Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstan chi-Jeziorna z
alnych i
przeprowadzonej kontroli jakości technicznej wbranych budynków komun
socjalnych administrowanych przez ZGK.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Grzegorzewski przedstawił i zapoznał radnych z
w/w protokołem.
Brak pytań.
Projekt uchwały w sprawie „ Wieloletniego programu gospodarowania
Ad. 36
mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020 2024”.
-

—

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Tomasz Wawrzyniak
przedstawfl ww. projekt uchwały. Burmistrz Kazimierz Jańczuk zapewnił, że środki ujęte w
tabeli nr 7 nie mają żadnego wpływu na Budżet Gminy i Wieloletnią Prognozę Finansową.
Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Anna Borowska
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W wyniku glosowania: za- 16, przeciw-1, wstrzymało się -2 Rada Miejska podjęła ww.
uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 207/y1t1115i2020.
w li
Ad. 37— Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-jeziorna
półroczu 2019 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Grzegorzewski przedstawił i zapoznał radnych z
w/w sprawozdaniem.
Brak pytań.
Ad.38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Konstan cm-Jeziorna.
—

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Grzegorzewski przedstawił ww. projekt uchwały.
W wyniku glosowania: za- 17 (jednogłośnie) Rada Miejska podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 2O8JV1łtJ15/2020.
ł6

Ad. 39 Korespondencja.
-

Przewodnicząca Rady Agata Wilczek poinformowała, że korespondencja przekazana zostala
radnym mailowo. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w każdej chwili można zwrócić się do
Biura Rady Miejskiej o udostępnienie korespondencji.
Ad. 40 Rozpatrzenie skarg.
-

Skarga (BRM 465/2019).
W wyniku glosowania: za- 14, przeciw-0. wstrzymafo się -2, po zapoznaniu się z treścią, Rada
Miejska Konstancja-Jeziorna uznała pismo za skargę i przekazała ją do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w celu zbadania.
Skarga (BRM 47/2020).
W wyniku głosowania: za- 15, przeciw -0, wstrzymaly się 2, po zapoznaniu się z treścią skargi
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna przekazala ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu
zbadania.
Następnie o głos poprosiła radna Bożena Wierzbicka. Poinformowała Ona, że w dniach 18 i 19
marca 2020 roku będzie organizowana zbiórka żywności dla repatriantów ze wschodu.
Podziękowała również za oddane na Nią głosy w płebiscycie na osobowość roku 20ł9.

Ad. 41 Zwnlcnięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
-

Przewodnicząca Rady Agata Wiłczek stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Poinformowała, iż kolejna sesji Rady miejskiej jest planowana na dzień I kwietnia 2020
i zamknęła obrady XV sesji o godz. 16.25.

y.

Wszystkie głosowania imieime stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
(Szczegóły zawiera nagranie na płycie CD, która stanowi integrałną część protokołu).

Protokół sporządziła
Joanna Bednarczyk
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