Protokół Nr 35/2013
z obrad XXXV Sesji, która odbyła się w dniu 27.06.2013r. o godz. 10-tej
posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1.

w sali

Ad.I
Przewodniczący Rady Andrzej Cieślawski. przywitał zebranych i otworzył obrady XXXV
sesji Rady Miejskiej.
Ad. II
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził kworum (lista stanowi
załącznik).
Ad. III
Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
a) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2012,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały,
2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2012
rok:
a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały,
3. zmian uchwały budżetowej na rok 2013,
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4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2013-2018,
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w
Konstancinie- Jeziornie za rok 2012,
6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu
Kultury w Konstancinie-Jeziornie,
sprawozdania finansowego za 2012 rok
7. zatwierdzenia rocznego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Konstancinie-Jeziornie,
8. zmiany Uchwały Nr 307/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna,
9. zmiany Uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin
Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr
365/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013r.,
10. przystąpienia do sporządzenia Lokalnego programu odnowy wsi w gminie
Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020,
11. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego
komunalizacji,
12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej (dz.ew.nr: 24, 25/1, 25/2, 126/3,
126/4 z obr. 01-24),
13. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 105 w obrębie 03-20,
położonej przy ul. Wareckiej I SA w Konstancinie-Jeziornie,
14. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 199/3 w obrębie Opacz, położonej we wsi Opacz gmina
Konstancin-Jeziorna,
15. podjęcia wspólpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów
Mariny Wiślanej i Parku Łurzyckiego.
VII.
Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.
VIII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
IX.
Wystąpienia mieszkańców.
X.
Korespondencja.
XI.
Rozpatrzenie skarg.
XII.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako kolejne
punkty 16, 17 i 18 w punkcie VII następujące projekty uchwał:
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1. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 288/3 w obrębie
Kawęczyn, położonej we wsi Kawęczyn gm. Konstancin-Jeziorna przekazany
przez Burmistrza pismem w terminie ustawowym tj. 7 dni przed tenninem
sesji (BRM 263/2013),
2. projekt uchwały w sprawie remontu dróg powiatowych na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna będący realizacją wniosku Komisji Ładu Przestrzennego i
Spraw Komunalnych,
3. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
bezpieczeństwa
poprawy
w
przedmiocie
Mazowieckiemu
przeciwpowodziowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez
wykonanie konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki.
Po krótkiej dyskusji dot. zmiany w porządku obrad punktów 5, 6 i 7 w punkcie VII jako
pierwszych tj. nr 1, 2 i 3 Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, gdyż
uchwały te nie muszą być podjęte jako pierwsze i zarządził glosowanie wprowadzenia do
porządku obrad ww. projektów uchwał.

Rada w wyniku głosowania: za- jednogłośnie (11 radnych) dokonała zmiany porządku obrad i
wprowadziła ww. projekty uchwał pod obrady sesji.
W wyniku glosowania: za- jednogłośnie (11 radnych) Rada Miejska przyjęła następujący
porządek obrad z ww. zmianami:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 oraz
sprawo zdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
d) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2012,
e) dyskusja,
f podjęcie uchwały.
2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za
2012 rok:
1) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna.
g) odczytanie opinii RegionaLnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012,
h) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
i)

dyskusja,
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j)

podjęcie uchwały,
3. zmian uchwały budżetowej na rok 2013,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2013-2018,
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej w Konstancinie- Jeziornie za rok 2012,
6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego
Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie,
7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Konstancinie-Jeziornie,
8. zmiany Uchwały Nr 307/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin
Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu.
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna,
9. zmiany Uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin
Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela
nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr 365/VI/31/2013 z dnia 7 marea
2013r.,
10. przystąpienia do sporządzenia Lokalnego programu odnowy wsi w
gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020,
11. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia
podlegającego komunalizacji,
12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej (dz.ew.nr: 24, 25/1, 25/2,
126/3, 126/4 z obr. 01-24),
13. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 105 w obrębie 03-20,
położonej przy ul. Wareckiej 1 SA w Konstancinie-Jeziornie,
14. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 199/3 w obrębie Opacz, położonej we wsi
Opacz gmina Konstancin-Jeziorna,
15. podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji
projektów Mariny Wiślanej i Parku Łurzyckiego,
16. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka 288/3 w obrębie Kawęczyn,
położonej we wsi Kawęczyn gm. Konstancin-Jeziorna,
17. remontu dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
będący realizacją wniosku Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych,
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18. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w
przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez wykonanie konserwacji
wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Informacja z prac doraźnej Komisji ds. zagrożeń powodziowych.
Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wystąpienia mieszkańców.
Korespondencja.
Rozpatrzenie skarg.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Ad. IV
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do projektów
protokołów. Następnie zarządził głosowanie:
Sesja XXXIII:
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie Rada Miejska przyjęła protokół z XXXIII sesji.
Sesja XXXIV:
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie Rada Miejska przyjęła protokół z XXXIV sesji.
Ad.y
W wyniku głosowania: za- 10, przeciw-0. wstrzymało się -1 Rada powołała Komisję Uchwał
i Wniosków w następującym składzie: Adam Grzegorzewski. Irena Śliwka. Włodzimierz
Wojdak.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Ad. VI
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe radnych zostały
złożone w terminie i prawidłowo pod względem formalnym.
Radny Bogusław Komosa zapytał, czy zostały one zamieszczone w BlP?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak.
Radny Bogusław Komosa zapytał, czy oświadczenia urzędników też zostały zamieszczone w
BlP?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak.
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Ad. VII

1.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za
rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
a) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2012.

Przewodniczący Rady Andrzej Cieślawski ogłosił przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Kierownik Wydziahi Geodezji i Gospodarki Gruntami Piotr Bartoszewski przedstawił stan
mienia gminy za rok 2012,
b) dyskusja,
W dyskusji udział brali radni: Marek Skowroński, Grażyna Żmigrodzka -Konitzer, Sławomir
Kanabus, Bogusław Komosa, Grażyna Chojnowska, Tomasz Zymer, Alfreda Konopka oraz
Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie:
c) podjęcie uchwały,
Rada w wyniku glosowania: za- 9, przeciw-1, wstrzymało się -2 podjęła ww. uchwałę.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 414/VI/35/2013.

2.

Projekt uchwały w sprawie udziełenia absołutorium Burmistrzowi Gminy
Konstancin-Jezioriia za 2012 rok.

a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
(BRM 244/2013 i 245/2013),
Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Adam Grzegorzewski odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Andrzej Cieślawski ogłosił przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Adam Grzegorzewski odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012,
Skarbnik Dariusz Lipiec odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzieleniu absolutorium (BRM 258/2013).
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Skarbnik Dariusz Lipiec odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
d) dyskusja,
Radna Alfreda Konopka stwierdziła. że dla Burmistrza priorytetem są inwestycje natomiast
dla mieszkańców, których reprezentuje, ważne są małe sprawy: takie jak problemy ze
śmieciami, rozliczenia wspólnot z ZGK. brak chodników, placów zabaw i latarni. o które
występowała w imieniu mieszkańców.
Przewodniczący Rady przypomniał, że radni mieli szkolenie dot. procedury absolutoryjnej.
Stwierdził, że przedstawione sprawy są ważne, ale takie traktowanie absolutorium jest
błędem. Absolutorium samorządowe charakteryzuje się tym, iż powinno odnosić się ściśle do
wykonania budżetu.
Radny Marek Skowroński negatywnie ocenił pracę Burmistrza. Zwrócił uwagę na zbyt małe
środki przeznaczone na inwestycje a coraz więcej pieniędzy konsumowanych, na sprzedaż
majątku gminnego co doprowadzi do takiej sytuacji, że zabraknie tych nieruchomości.
Zarzucił także Burmistrzowi m.in. brak sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i
opieszałość w opracowywaniu mpzp.
Radny Bogusław Komosa stwierdził, że Burmistrz większość pieniędzy przeznacza na
przedsięwzięcia w mieście a zbyt mało na wsie.
Radni uważali także, że aby zwiększyć środki na inwestycje należy zwiększyć zadłużenie lub
ograniczyć wydatki bieżące.
Burmistrz stwierdził, że nie był to łatwy rok. Przedstawił kwoty dochodów i wydatków.
Stwierdził, że gmina zakończyła rok mając na minusie tylko 8.6mln.zł. Oczekiwania
mieszkańców zaś są zawsze dużo większe. Podkreślił, że rozwój gminy jest zrównoważony a
potityka wydatków bieżących racjonalna, ale potrzeby rosną. Oszczędności zaś można
znaleźć tylko w szkołach, przedszkolu lub w GOSIR ale wie, że żaden radny nie zgodzi
się na takie cięcia kosztów.
„

W dyskusji udział brali radni: Alfreda Konopka, Przewodniczący Rady. Marek Skowroński.
Grażyna Chojnowska. Bogusław Komosa, Włodzimierz Wojdak, Grażyna Żmigrodzka
Konitzer, Adam Grzegorzewski oraz Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
e) podjęcie uchwały:
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził glosowanie imienne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bajkowski Ryszard wstrzymał się
Chojnowska Grażyna za
Cieślawski Andrzej- za
Grzegorzewski Adam- za
Januszko Sebastian- nieobecny w trakcie głosowania
Kanabus Sławomir za
—

—

—
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Kafara Andrzej przeciw
Kosecka Paulina- za
Komosa Bogusław za
Konopka Alfreda- przeciw
Lewandowska Amia za
Magdziarz Jadwiga za
Skonecka Izabela- nieobecna
Skowroński Marek przeciw
15. Sowińska Jadwiga za
16. Stankiewicz Piotr- nieobecny
17. Śliwka Irena za
18. Wojdak Włodzimierz wstrzymał się
19. Zima Mirosław nieobecny
20. Zymer Tomasz za
21. Żmigrodzka- Konitzer Grażyna za

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Rada w wyniku glosowania: za- 12, przeciw-3, wstrzymało się -2 podjęla ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 415/VI/35/2013.

Przewodniczący Rady Andrzej Cieślawski ogłosił przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013.
Skarbnik Dariusz Lipiec przedstawił ww. projekt uchwały.
zastępstwie
nieobecnego
w
Magdziarz
Jadwiga
Rady
Wiceprzewodnicząca
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Skarbnik Dariusz Lipiec przedstawił autopoprawkę (BRM 271/2013).
Burmistrz poinformował, że gmina wypłaciła dotychczas „Elsamowi” prawie 3 mln, zł.
Gmina otrzymała kolejny wyrok sądu apelacyjnego na 2 mln, zł za drogi na osiedlu „Elsarn”,
za energię elektryczną oświetlającą ulice oraz za wybudowaną przez osiedle sieć wodno
kanalizacyjn ale w budżecie brak jest środków na ten cel. Istnieją tylko dwie możliwości
pozyskania środków na ten cel tj. zwiększyć defkyt lub przyglądać się zadaniom
inwestycyjnym, które nie są możliwe do zrealizowania w zaplanowanych kwotach. W
autopoprawce zabezpieczone zostały środki na realizację wyroku sądowego w kwocie
663 tys. zł (na opłaty sądowe i na razie na trzy raty, natomiast w następnej uchwale zostana
przeznaczone środki na kolejne raty). W 2014 będzie trzeba zabezpieczyć także środki na
realizację tego wyroku.
W dyskusji dot. ww. sprawy udział brali radni: Marek Skowroński, Bogusław Komosa,
Sławomir Kanabus oraz Burmistrz Kazimierz Jańczuk.

S

Radny Sławomir Kanabus zwrócił się z apelem, aby w celu rozwiązania ważnych spraw dla
gminy takich jak np. koszenie wałów podejmować wszelkie możliwe środki prawne, aby
zadanie to zostało wykonane jako jedna z form bezpieczeństwa.
Skarbnik poinformował, że jest pewien, iż RIO wprowadzi nadzór nad uchwałą tj. w sprawie
Województwu Mazowieckiemu w przedmiocie poprawy
udzielenia pomocy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Konstanc in-Jeziorna poprzez
wykonanie konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki.
Dalszych uwag- brak.
rzeczowej

Rada w wyniku głosowania: za- 11, przeciw-0, wstrzymało się -2 podjęła ww. uchwalę
wraz z autopoprawką.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 416/VI/35/2013.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.

Skarbnik Dariusz Lipiec przedstawił ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką (BRM
271/2013).
nieobecnego
w
zastępstwie
Jadwiga
Magdziarz
Rady
Wiceprzewodnicząca
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Rada w wyniku głosowania: za- 11, przeciw-0, wstrzymało się -2 podjęła ww. uchwalę
wraz z autopoprawką.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 417/VI/35/2013.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie za rok 2012.

Kierownik Wydziałii Oświaty, Kultury i Zdrowia Magdalena Gołębiowska przedstawiła ww.
projekt uchwały.
w
zastępstwie
Magdziarz
nieobecnego
Rady
Jadwiga
Wiceprzewodnicząca
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Rada w wyniku głosowania: za- jednogłośnie (11 radnych) podjęła
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 418/VI/35/2013.

ww.

uchwałę.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fmansowego
Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie.

Kierownik Wydziału Oświaty. Kultury i Zdrowia Magdalena Gołębiowska przedstawiła ww.
projekt uchwały.
zastępstwie
nieobecnego
Magdziarz
w
Rady
Jadwiga
Wiceprzewodnicząca
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
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Rada w wyniku glosowania: za- jednoglośnie (11 radnych) podjęla ww. uchwałę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 419/VI/35/2013.
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fmansowego za
2012 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Konstancinie-Jeziornie.

Kierownik Wydziału Oświaty. Kultury i Zdrowia Magdalena Golębiowska przedstawiła ww.
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Marek Skowroński
przedstawił pozytywną opinię komisji.
w
zastępstwie
nieobecnego
Magdziarz
Rady
Jadwiga
Wiceprzewodnicząca
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Radny Tomasz Zymer zgłosił wniosek o zmianę w 2 wyrazu „fundusz zapasowy” zamiast
„fundusz podstawowy”.
Rada w wyniku głosowania: za- jednogłośnie (11 radnych) dokonała ww. zmiany.
Rada w wyniku glosowania: za- 11, przeciw-0, wstrzymalo się -1 podjęła ww. uchwalę
wraz z ww. zmianą.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 420/VI/35/2013.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/VI/28/2012 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił ww. projekt uchwały.
nieobecnego
w
zastępstwie
Jadwiga
Magdziarz
Rady
Wiceprzewodnicząca
Januszko
Majątkowych
Sebastiana
Przewodniczącego Komisji Budżetu. Inwestycji i Spraw
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Rołuictwa i Ochrony Środowiska Sławomir Kanabus przedstawił
negatywną opinię komisji, która zanegowała zmianę daty tj. termin do 25 każdego miesiąca
przywracając dzień 15 każdego miesiąca.
Wywiązała się dyskusja. w wyniku której Burmistrz, jako wnioskodawca, wycofał ww. oraz
następny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr 365/VI/31/2013 z dnia 7
marca 2013r. tj. nr 8 i nr 9 porządku obrad.
9. Projekt uchwały w wzoru deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez
właściciela nieruchomości zmienionej Uchwalą Nr 365/V1131/2013 z dnia 7
marca 2013r.

Projekt uchwały wycofany przez Burmistrza jw.
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10. Projekt uchwał w sprawie prlystąpienia do sporządzenia Lokalnego programu
odnowy Wsi W gnilnie Konstancin-Jeziorna na lata 20 14-2020.

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Ewa Klimkowska-Sul przedstawiła ww.
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sławomir Kanabus przedstawił
pozytywną opinię komisji.
Radny Marek Skowroński zwrócił się z pytaniem z czego wynikają lata 2014-2020 i czym
uzasadnione są te lata oraz jak w praktyce wyglądać będzie realizacja tego programu?
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Ewa Klirnkowska-Sul odpowiedziała, że
data ta nie jest przypadkowa. Jest to okres związany z przyszłym finansowaniem z unii
europejskiej. Nie chce natomiast przesądzać w tym programie czy będzie on realizowany
tylko ze środków unijnych. Zebrane zostaną wnioski mieszkańców i przeprowadzone zostaną
konsultacje wtedy też będzie wiadomo jakie są oczekiwania.
Burmistrz odpowiedział, że aby zrobić to dobrze nie wykiucza zatrudnienia firmy
zewnętrznej. która ma w tym praktykę.
Radny Sławomir Kanabus zwrócił uwagę, że bardzo dobre i profesjonalne opracowania
wykonują także pracownicy.
Radny Marek Skowroński —jaki jest zakres i koszt sporządzenia tego programu?
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego, aby złożył zapytania w tej sprawie na piśmie.
Rada w wyniku glosowania: za- 12, przeciw-0, wstrzymalo się -1 podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadala jej numer 421/VI/35/2013.
11. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

Inwentaryzacyjnej

ds.

Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Piotr Bartoszewski przedstawił ww.
projekt uchwały.
nieobecnego
w
zastępstwie
Magdziarz
Jadwiga
Wiceprzewodnicząca
Rady
Przewodniczącego Komisji Budżetu. Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Radny Sławomir Kanabus zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Włodzimierz Wojdak zgłosił radnego Andrzeja Kafara oraz radną Irenę Śliwka.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Rada w wyniku glosowania: za- jednogłośnie (15 radnych) powołała ww. radnych jako
członków komisji inwentaryzacyjnej.
Rada w wyniku glosowania: za- jednogłośnie (15 radnych) podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 422/VI/35/2013.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej polożonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej (dz. ew. nr:
24, 25/1, 25/2, 126/3, 126/4 z obr. 01-24).

11

Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Piotr Bartoszewski przedstawił ww.
projekt uchwały.
Magdziarz
w
Jadwiga
nieobecnego
zastępstwie
Rady
Wiceprzewodnicząca
Przewodniczącego Komisji Budżetu. Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła negatywną opinię komisji.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych.
Rada w wyniku glosowania: za- 12, przeciw-2, wstrzymało się -1 podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwal I Wniosków nadała jej numer 4231V1/35/2013.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzialka nr ewidencyjny 105 w
obrębie 03-20, polożonej przy ni. Wareckiej 15A w Konstancinie-Jeziornie.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Bogdan Karaś
przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Marek Skowroński
przedstawił pozytywną opinię komisji wraz z wnioskiem dot. wydłużenia okresu użyczenia z
3 do lat 10.
W dyskusji udział brali radni: Tomasz Zymer, Marek Skowroński, Jadwiga Magdziarz.
Rada w wyniku głosowania: za- 11, przeciw-2, wstrzymało się -3 przyjęła wniosek komisji w
sprawie wydłużenia okresu użyczenia do 10 lat.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Bogdan Karaś zwrócił się
z prośbą o wprowadzenie autopoprawki dot. zmiany mylnie zapisanego numeru księgi
wieczystej tj. Kw nr WA5M100420351/7, który odnotowała Komisja Uchwał i Wniosków.
Rada w wyniku glosowania: za- 13, przeciw-0, wstrzymało się -4 podjęła ww. uchwałę
wraz z ww. zmianami.
Komisja Uchwał i Wniosków nadała jej numer 424fV1/35/2013.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199/3 w obrębie Opacz,
położonej we wsi Opacz gmina Konstancin-Jeziorna.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Bogdan Karaś
przedstawił ww. projekt uchwały.
w
zastępstwie
Magdziarz
Rady
Jadwiga
nieobecnego
Wiceprzewodnicząca
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Sebastiana Januszko
przedstawiła negatywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej. Zdrowia i Opieki Społecznej Marek Skowroński
przedstawił pozytywną opinię komisji.
Uwag brak.
-

Rada w wyniku glosowania: za- jednogłośnie (14 radnych) podjęta ww. uchwałę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 425/V1135/2013.
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15. Projekt uchwaly w sprawie podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi
przy realizacji projektów Mariny Wiślanej i Parku Łurzyckiego.

Przewodnicząca Komisji BOKiS Grażyna Chojnowska przedstawiła pozytywną opinię
komisji wraz z wnioskiem.
Głos zabrali: Pan Andrzej Stański Prezes Fundacji „Szerokie Wody”, radny Tomasz
Zymer, Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Sławomir Kanabus oraz
Wiceprzewodnicząca Rady Jadwiga Magdziarz.
Rada w wyniku glosowania: za- 16, przeciw-0, wstrzymało się -1 podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 426/VI/35/2013.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 288/3 w obrębie
Kawęczyn, położonej we wsi Kawęczyn gm. Konstancin-Jeziorna.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Bogdan Karaś
przedstawił ww. projekt uchwały.
Uwag- brak.
Rada w wyniku glosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadała jej numer 427/VI/35/2013.
17. Projekt uchwały w sprawie remontu dróg powiatowych na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna będący realizacją wniosku Komisji Ładu Przestrzennego i
Spraw Komunalnych.
Przewodniczący Rady przedstawił ww. projekt uchwały wraz z pozytywną opinią Komisji
2
Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz wnioskiem komisji o dopisanie w
wyrazów:
na partycypację w remontach dróg powiatowych i przeprojektowanie ulicy
Mirkowskiej w zakresie ciągu pieszego”.
Rada w wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) przyjęła ww. wniosek.
Radny Tomasz Zymer zgłosił wniosek o dopisanie w uzasadnieniu, na końcu akapitu,
wyrazów oraz 30 tys. zł na przeprojektowanie ulicy Mirkowskiej”.
Rada w wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) przyjęła ww. wniosek.
Radna Grażyna Żmigrodzka- Konitzer zgłosiła wniosek o wykreślenie w 1 wyrazów „z
apelem”
Rada w wyniku glosowania: za- 17, przeciw-0, wstrzymało się -1 przyjęła ww. wniosek.
Radna Grażyna Żmigrodzka- Konitzer zgłosiła wniosek o wpisanie w 1 wyrazów „wnosi”.
Rada w wyniku głosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) przyjęła ww. wniosek.
Radna Grażyna Chojnowska zgłosiła wniosek o wykreślnie na końcu uzasadnienia wyrazu
„apel”.
Rada w wyniku głosowania: za- 12, przeciw-2, wstrzymało się -3 przyjęła ww. wniosek.
„

„
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Rada w wyniku glosowania: za- jednogłośnie (18 radnych) podjęła ww. uchwalę wraz ze
zmianami.
Komisja Uchwal i Wniosków nadala jej numer 428/VI/35/2013.
18. Projekt uchwaly w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez wykonanie konserwacji wałów
przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki.
Rada w wyniku glosowania: za- jednoglośnie (17 radnych) podjęła ww. uchwalę.
Komisja Uchwal i Wniosków nadala jej numer 429/VI/35/2013.
Przewodniczący Rady ogło sil przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

Radna Grażyna Chojnowska, w związku z obecnością dużej ilości mieszkańców chcących
zabrać głos, zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad tj. aby punkt X był jako punkt VII.
Rada w wyniku głosowania: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się -l dokonała ww. zmiany
porządku obrad.
Ad. VII
Sołtys Czarnowa Małgorzata Wojakowska- Żeglińska zgłosiła wniosek

0:

nasilenie rozmów z Powiatem w sprawie ulicy Gościniec- jedynej drogi dojazdowej.
Zwróciła się także w sprawie pozostałych dróg gminnych w Czarnowie. które są w złym
stanie. Zapytała w jaki sposób dojadą samochody odbierające śmieci jeżeli nie ma dojazdu do
wszystkich posesji? głównie dotyczy to części północnej,
-

—

zwróciła uwagę na ustawę śmieciow która jest wielką niewiadomą dla mieszkańców
mimo plakatów i ulotek poprosiła o przekazanie wszelkich informacji w tej sprawie,
-

—

-

merytoryczne spotkanie z mieszkańcami na terenie Czarnowa.

Mieszanka Czarnowa Pani Anna Baka- wystąpiła jako przedstawicielka dużej grupy
mieszkańców Czarnowa północnego, którzy mają działki na granicy gminy i korzystają od 30
lat z drogi, która należy do gminy Piaseczno, ale jest w zarządzaniu Nadleśnictwa Chojnów.
Niestety ostatnio dowiedziała się, że korzysta z drogi bezprawnie. Zwróciła się z prośbą,
aby gmina przejęła od Nadleśnictwa Chojnów siużebność tej drogi.
Mieszkaniec Grapy Pan Piotr Kociszewski zapytał:
-czy gmina ma zamiar coś zrobić w sprawie plagi komarów?
czy gmina Konstancin-Jeziorna mając takiego samego operatora jak gmina Góra Kalwaria
nie mogła wynegocjować kontenerów dla swoich mieszkańców? Co stanie się z kontenerami
jeżeli obecna Firma nie wygra następnego przetargu?
-
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Pan Krzysztof Bajkowski czy będą dodatkowe kursy linii 724? Czy gmina otrzyma zwrot
nadmiaru środków przeznaczonych na system „,yeturilo”?
—

Pan Jacek Andrzejak zaprosił na spływ kajakowy rzeką Jeziorką w dniu 12 lipca br. o godz.
16-tej.
Pan Gregorek zapytał czy gmina ma zamiar znowelizować uchwałę w sprawie reklam oraz
dlaczego gmina odwołuje się od postanowień sądu wygranej przez Niego sprawie dot.
banerów i reklam?

Ad. VIII
Włodzimierz Wojdak Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Zagrożeń Powodziowych
przedstawił informację z pracy komisji. Komisja odbyła się w dniu 18.06.2013r. a tematami
komisji były: sprawy Spółek Wodnych, sprawy bieżące, korespondencja i sprawy różne.
Komisja odbyła kilka wizji lokalnych w terenie. Jedna z wizji lokalnych komisji wraz z
zaproszonymi władzami odbyła się nad Wisłą, ale komisja nie mogła stwierdził
nieprawidłowości jeśli chodzi o wał bo była zbyt duża trawa. Kolejna wizja dot. Brześc i
dzięki obecności przedstawicieli sołectwa Brześce, Kawęczyn oraz Piaski a także sołtysów
wypracowane zostało stanowisko jeśli chodzi o przepust i zrzut wody Kanału Brzeskiego.
Komisja zajmowała się tym problemem na kilku posiedzeniach i wypracowała wniosek, aby
gmina wykupiła pas ziemi wzdłuż tej drogi a także dalej od mieszkańców po kawałku pasków
ziemi i żeby problem ten rozwiązać defmitywnie. Była też taka sytuacja, że na granicy gmin
Brześce i Kawęczyn woda zalewała domy i Gmina Góra Kalwaria chroniąc jeden do
zastopowała cały ciąg umocnień. Efektem tego było zalanie sadów i pól w gminie Konstancin
natomiast dalej woda spływała wzdłuż rowów. W związku z tym komisja podjęła wniosek,
aby doprowadzić do spotkania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna i Góry Kalwaria żeby
rozwiązać ten problem rozwiązać wspólnie. Na posiedzenia komisji zapraszani są
przedstawiciele Spółek Wodnych ale jedynie Spółka Slomczyn przychodzi na komisje i
działa. Komisja przeprowadziła także wizję lokalną w rejonie Jastrzębia. Niestety wszystkie
rowy i kanały pod ulicą nie są drożne.
Ad. IX
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali ksero informacji Burmistrza
dlatego prosi o zadawanie pytań (BRM 270/2013).
Ad.X
Radny Marek Skowroński jak wygląda współpraca gminy Konstancin-Jeziorna z radnymi
Powiatu w sprawie pozyskiwania środków dla gminy Konstancin?
-

Radny Tomasz Zymer czy istnieje kalendarz spotkań z projektantami mpzp a szczególnie
mpzp Mirkowa części wschodniej i zachodniej kiedy planowane jest to spotkanie?
—

—
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Radna Grażyna Chojnowska w czerwcu została podpisana umowa na realizację placów
zabaw dla ZS Nr 4 i 5, ale co dzieje się z pozostałymi placami zabaw tj. w Nr 1 i 2. Czy
sprawa jest już zakończona i czy ta sama firma wygrała przetarg na wykonanie tych dwóch
placów?
—

Radny Ryszard Bajkowski czy został wykonany projekt na odwodnienie ul. Kościuszki i
czy znajduje się on w uzgodnieniach?
—

Radny Adam Grzegorzewski- czy możliwe jest wyznaczenie przejścia dla pieszych przy
Zakładzie Energetycznym? Zwrócił uwagę na źle zamontowaną lampę w chodniku przy
myjni w Klarysewie.
Radny Tomasz Zymer:
czy Burmistrz brał pod uwagę fakt, w związku z fatalną współpracą z władzami Warszawy
jeżeli chodzi o komunikację, żeby pomyśleć liniach „L” od marca 2014r. obsługiwanych z
przetargu gminnego?
-

czy możliwe jest zamontowanie stojaków na rowery dla mieszkańców przy stacji kolejki w
Klarysewie oraz przy ul. Borowej?
-

dlaczego mieszkańcy traktowani są wybiórczo w sprawie przestrzegania zapisów uchwały w
sprawie reklam?

-

Mieszkanka z ul. Elektrycznej

—

kiedy będzie realizowana spinka kanalizacyjna?

Radna Grażyna Żmigrodzka -Konitzer- wystąpiła w sprawie współpracy z gminą Góra
pierwsze pytanie dot. sołectwa
Kalwaria jak również z Zarządem Dróg Powiatowych
Borowina usytuowanej po zachodniej stronie ul. Wareckiej- cała ul. Zaleśna jest
nieodśnieżana a należy do gminy Góra Kalwaria, drugi problem dot. braku oświetlenia tj.
wymiany dwóch opraw oświetleniowych o co występuje od dawna. Kolejna sprawa dot.
braku ścieżki rowerowej przy ul. Wareckiej, niebezpiecznego skrzyżowania ul. Wareckiej z
ul. Zaleśną oraz źle oznakowanego sołectwa Borowina (granica sołectwa zaczyna się za
granicą lasu natomiast jedyna tabliczka z napisem Borowina znajduje się po stronie
wschodniej przy ul. Zaleśnej- brak także przejścia dla pieszych mimo, że znajduje się tam
przystanek autobusowy).
—

Radny Marek Skowroński- odniósł się do ww. wypowiedzi. Zwrócił się z prośbą o
rozwiązanie problemów związanych z ul. Zaleśną zgłaszanych przez mieszkankę ul. Zaleśnej.
Przypomniał, że we wrześniu zwracał się z problemem nienajlepszego wizerunku gminy w
związku z brakiem widocznego uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W
związku ze zbliżającą się rocznicą chciałby zapytać w jaki sposób planowane są obchody w
tym roku? Zwrócił się do Burmistrza o udział w tych uroczystościach oraz o wywieszenie
flag.
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w związku z zawiadomieniami ZGK o złym stanie wody na
Rada Jadwiga Sowińska
osiedlu Grapa zapytała czy prawdą jest, że w wodzie znajdują się bakterie coli? Kolejna
sprawa dot. terminu remontu ul. Zakopane i Dąbrówki na osiedlu Zachariasiewicza.
—

Radna Irena Śliwka:
na jakim etapie znajduje się projektowanie sieci kanalizacyjnej w części południowej
gminy?
—

w sprawie deklaracji Burmistrza o udostępnienie sanitariatów Domu Ludowego w
Słomczynie przez strażaków stwierdziła, ze niestety nic się takiego nie wydarzyło?

-

zgłosiła, że w pasie drogowym w okolicach szkoły przy drodze 724 duże niebezpieczeństwo
stwarza suche drzewo.

-

Radny Włodzimierz Wojdak
—

czy jest pomysł na uporządkowanie placu zabaw pod skarpą?

na jakim etapie znajduje się spraw dot. braku przyłączy wodno-kanalizacyjnych przy ul.
Paproci?
-

Radny Marek Skowroński jaki charakter miało spotkanie z posłem Dariuszem Rosatim,
które odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna przy ul.
Świetlicowej 1?
—

Burmistrz oraz Z-ca Dorota Gadomska udzielili odpowiedzi na ww. pytania.
Mieszkaniec Skolirnowa Północnego Pan Czesław Wyszomirski złożył podziękowania, że
ruszyły prace kanalizacyjne przy ul. Kołobrzeskiej.
Ad. XI
Przewodniczący Rady przedstawił następującą korespondencję:
1. Zawiadomienie Pana Jerzego Krzysztofa Klucza o złożeniu do komisariatu policji
zawiadomienia dot. Klubu Kosa Konstancin (BRM 267/2013).
2. Zawiadomienie Pana Marka Wojtasa o złożeniu do komisariatu policji zawiadomienia
w sprawie nieskutecznego powiadomienia przez Komisariat Policji (BRM 261/2013).
3. Zawiadomienie Pana Marka Wojtasa o złożeniu do Komisariatu Policji zawiadomienia
w sprawie zagrożenia zdrowia lub życia w otoczeniu oczka wodnego ze strony
spadających drzew podkopywanych przez bobry(BRM 260/20 1 3).
4. Faks Zarządu Dróg Powiatowych dot. wykonania nakładki asfaltowej na ul. Lipowej
(BRM 285/2013).
5. Pismo rodziców uczniów klas V Zespołu Szkół Integracyjnych w sprawie możliwości
utworzenia dwóch klas pierwszych gimnazjum w ZSl nr 5 (BRM 268/2013).
6. Pismo Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Piasecznie dot. dofinansowania wyjazdu do
Ustrzyk Dolnych dla 11 podopiecznych z Konstancina-Jeziorny przebywających
postanowieniem sądu w Ośrodku Kuratorskim (BRM 236/2013).
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7. Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie centralnego rejestru form
ochrony przyrody (BRM 227/2013).
8. Pismo Ministerstwa Zdrowia będące odpowiedzią na pismo Burmistrza w sprawie
rażącego naruszenia w uzdrowisku Konstancin przepisów ustawy w sprawie budowy
parkingów o liczbie miejsc większych niż określona przepisami (BRIyI 235/2013).
9. Podziękowanie Fundacji Szerokie Wody za wsparcie finansowe i organizacyjne
tegorocznego Flis Festiwalu w Gassach (BRM 237/2013).
10. Protokół Komisji Rewizyjnej (BRM 272/2013) oraz pismo z dnia 17.06.2013r.
Utraty dot. prawnego i
(BRM 273/2013) z badania skargi Pana
organizacyjnego uporządkowania zaopatrzenia wodno-kanalizacyjnego na ternie
Czarnowa Południowego jako ustawowego zadania Gminy Konstancin-Jeziorna
zawierające wniosek o przekazanie protokołu w celu uzyskania opinii
Jarosława

prawnej.

Ad. XII
Przewodniczący Rady przedstawił następujące skargi:
Skarga Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Mirkowska 47” (BRM 218/2013; Nr UMiG
8026/2013).

W wyniku głosowania: za- 10, przeciw-0, wstrzymało się -1 Rada Miejska Konstancin
Jeziorna po zapoznaniu się z treścią ww. skargi z dnia 10.05.2013r. przekazała ją do Komisji
Rewizyjnej w celu jej zbadania.
Skarga Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Mirkowska 47” (BRM 253/2012 Nr UMiG
9565/2013).

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych) po
zapoznaniu się z treścią skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ‚.Mirkowska 47” z dnia
09.06.2013r. uznała, iż jest to skarga na brak działań Rady Miejskiej i przekazała ją wg
właściwości do Wojewody Mazowieckiego w celu jej rozpoznania.
Skarga Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Mirkowska 47” (BRM 254/2012; Nr UMiG
9564/2013).

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po
zapoznaniu się z treścią ww. skargi z dnia 1 1.06.2013r. przekazała ją do Komisji Rewizyjnej
w celu jej zbadania.
Skarga Pana Kazimierza Stangreciaka przekazana przez Samorządowe Kolegium
Odwolawcze (BRM 222/2012; Nr UMIG 8175/2013).

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po
zapoznaniu się z treścią ww. skargi z dnia 10.05.2013r. na działalność Kierownika OPS
przekazała ją do Radcy Prawnego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w celu
wydania opinii.
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Skarga Pana Marka Wojtas (BRM 265/2013 Nr UMiG 10235).

W wyniku głosowania: za- 10, przeciw-0, wstrzymało się -2 Rada Miejska Konstancin
Jeziorna po zapoznaniu się z treścią skargi uznaje, iż skarga jest bezzasadna.
Jednocześnie Rada Miejska informuje, iż może Pan ubiegać się o przekazanie protokołów w
trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Skarga Pani Ewy Wojtas (BRM 266/2013 Nr UMiG 10236).

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po
zapoznaniu się z treścią skargi uznaje, iż skarga jest bezzasadna z następujących przyczyn:
Skarżący otrzymał już wyczerpującą odpowiedź we wskazanej sprawie. Poza tym nie
zaistniały żadne dodatkowe okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zakres i treść udzielonej
odpowiedzi.
Skarga Pana Marka Wojtas (BRM 240/2013 Nr UMiG 8989).
W wyniku głosowania: za- za-lO, przeciw-0, wstrzymało się -1 Rada Miejska Konstancin
Jeziorna po zapoznaniu się z treścią skargi uznaje, iż skarga jest bezzasadna z następujących
przyczyn:
Skarżący zarzuca brak formalny poprzez niezałączenie protokołów merytorycznych komisji
Rady Miejskiej. Wskazane skargi nie były rozpatrywane przez komisje merytoryczne, gdyż
wg właściwości zostały skierowane pod obrady XXXII sesji Rady Miejskiej, która w
głosowaniu uznała je za bezzasadne.
Skarga Państwa Ewy i Marka Wojtas (BRM 239/2013 Nr UMiG 8988).

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po
zapoznaniu się z treścią skargi uznaje, iż skarga jest bezzasadna z następujących przyczyn:
Skarżący otrzymał już wyczerpującą odpowiedź we wskazanej sprawie. Poza tym nie
zaistniały żadne dodatkowe okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zakres i treść udzielonej
odpowiedzi.
Skarga Pani Ewa Wojtas (BRM 226/2013 Nr UMiG 8834).

W wyniku głosowania: za- za- jednogłośnie (12 radnych) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
po zapoznaniu się z treścią skargi uznaje, iż skarga jest bezzasadna z następujących
przyczyn:
Skarżąca zarzuca brak formalny poprzez niezałączenie protokołów merytorycznych komisji
Rady Miejskiej. Wskazane skargi nie były rozpatrywane przez komisje merytoryczne, gdyż
wg właściwości zostały skierowane pod obrady XXXII sesji Rady Miejskiej, która w
głosowaniu uznała je za bezzasadne.
Skarga Państwa Ewy i Marka Wojtas (BRM 225/2013 Nr UMiG 8833).
W wyniku głosowania: za- za- jednogłośnie (12 radnych) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
po zapoznaniu się z treścią skargi uznaje, iż skarga jest bezzasadna z następujących
przyczyn:
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Skarżący zarzucają brak formalny poprzez niezałączenie protokołów merytorycznych komisji
Rady Miejskiej. Wskazane skargi nie były rozpatrywane przez komisje merytoryczne, gdyż
wg właściwości zostały skierowane pod obrady XXXII sesji Rady Miejskiej, która w
głosowaniu uznała je za bezzasadne.
Skarga Pana Marka Wojtas (BRM 224/2013 Nr UMiG 8832).
W wyniku głosowania: za-1 1, przeciw-0, wstrzymało się -1 Rada Miejska Konstancin
Jeziorna po zapoznaniu się z treścią wniosku formalnego podtrzymuje swoje stanowisko
wyrażone we wniosku z XXXII sesji i wzywa Pana Marka Wojtasa do pisemnego
sprecyzowania treści skargi z dnia 03.04.2013r. w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego wniosku pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania BRM 0014.Sesja
XXXII.574.201 3).
Ad. XIII
Wiceprzewodnicząca Rady Jadwiga Magdziarz, w imieniu nieobecnego Przewodniczącego
Komisji Bogusława Komosy, poinformowała o planowanym na dzień 4.07.2013r. o godz.
16.30 posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych. Zwróciła uwagę, że
gdyby przychylić się do wniosków składanych przez niektórych radnych dot. popołudniowej
pory rozpoczęcia sesji to analogicznie w momencie omawiania tego punktu byłaby już prawie
północ.
Wywiązała się dyskusja dot. godziny rozpoczynania sesji.
1. Radna Alfreda Konopka przedstawiła wnioski mieszkańców zgłoszone w czasie dyżuru
podczas „,Dni Konstancina”
-

oczyścić pozapychane studzienki przy ul. Wiłanowskiej i Sobieskiego,

postawić śmietniki na ulicach Piłsudskiego i Żeromskiego, aby dzieci idące do szkoły miały
gdzie wyrzucać śmieci,
-

wykonać na ulicy Piłsudskiego inwentaryzację znaków drogowych, których jest za dużo.
Brak jest znaku przy rondzie „Jana Pawła II” o zakazie wjazdu w ul. Piłsudskiego powyżej
2,5 tony,
-

-

wniosek mieszkanki osiedla „.Elsam”, aby autobus 742 jeździł do metra Wilanowska,

wniosek mieszkańców ul. Południowej przy boisku i placu zabaw, aby postawić toaletę,
która tam była,
-

prośba o nadzór Straży Miejskiej w Mirkowie na placu zabaw przy bloku EiF gdzie
gimnazjaliści jeżdżą rowerami po dachach komórek.

-

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych)
Burmistrza.

Rada przekazała ww. wnioski do

2. Radny Włodzimierz Wojdak zgłosił wnioski:
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aby Burmistrz wystąpił do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie
zasadności budowy ogrodzenia do samej rzeki przy młynie przy ul. Chylickiej, gdzie brak
jest wolnego przejścia wzdłuż rzeki.
-

W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych)
Burmistrza,

Rada przekazała ww. wnioski do

-likwidację barier architektonicznych jeśli chodzi o ciąg w chodniku wzdłuż ul. Długiej tj.
braku zjazdów dla niepełnosprawnych przy ul. Dworskiej.
W wyniku głosowania: za- jednogłośnie (12 radnych)
Burmistrza.

Rada przekazała ww. wnioski do

3. Radny Marek Skowroński zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady o kontynuowanie
spotkań w sprawie przyszłości Służby Zdrowia na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
Ad. XIV
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 12 września
2013r. o godz. 14-tej i zamknął obrady XXXV sesji o godz. 20.20
Szczegóły zawiera nagranie dźwiękowe dostępne na płycie CD.
Protokołowała:
Mariola Pietras
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Alfreda Konopka
URZAD

Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w/m.
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PROTOKOŁU
UWAGI DO
z obrad XXXV sesji z dnia 27.06.2013

NR3512013

Proszę o zapisanie pełnej treści mojej wypowiedzi w pkt VII ppkt2/d str.7

C

Radna Alreda Konopka stwierdziła „że nie może udzielić Panu Burmistrzowi
absolutorium „gdyż uważa,że na absolutorium składa się całokształt pracy
Burmistrza, a nie tylko wykonanie budzetu w 100% i zadowolenie mieszkańców.
Priorytetem dla Pana Burmistrza są duże inwestycje, a dla mieszkańców
są bardzo ważne małe sprawy takie jak ;chodniki, ławki w parku, place zabaw,
problemy ze śmieciami, rozliczenia wspólnot z ZGK
trawjące latami, nieprzejezdne ulice.
Mieszkańcy których reprezentuję są zawiedzeni i rozczarowani

Z poważaniem.

URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-52 O KONSTANcIN-JEZIORNA, ul. Warszawska 32
tel. 22 756 48 10, 022 756 42 50, fax 22 756 48 85

SE.0057.22.20 13

Konstancin-Jeziorna, dn.26 .06.2013 r.

Pan
Andrzej Cieślawski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w/m

C
Stosownie do
30 Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego Uchwałą Nr
141/VI/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r.(Dziermik
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2011 r. Nr 208, poz.6258) składam informację
o swej pracy i pracy Urzędu między sesjami Rady Miejskiej, według stanu na dzień
26 czerwca 2013 r.
16.05.2013r.
Został zawarty akt notarialny z Panem Mirosławem Rokitą na sprzedaż nieruchomości
gminnej, za zgodą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, przy ul. Szkolnej w celu polepszenia
warunków zagospodarowania swoj ej nieruchomości.

C

16i 17.05.2013r.
Zatwierdzane były arkusze organizacyjne dla szkół i przedszkoli powołanych przez Gminę
18 i 19.05.2013r.
Odbył się II Flis Festiwal w Gassach z udziałem grupy mieszkańców z miasta partnerskiego
Denzlingen (Niemcy).
19.05.2013r.
Odbyły się uroczystości Zielonych Świątek w Ciszycy zorganizowane przez Panią sohys
Iwonę Odolińską i Radę Sołecką wsi Ciszyca we współpracy z Konstancińskim Domem
Kultury.
20.05.20 1 3r.
Odbyło się spotkanie z Wojewodą Mazowieckim Panem Jackiem Kozłowskim.
W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Piaseczyński Marek Gieleciński.
Omawiano między innymi: sprawy dotyczące rozwoju
Uzdrowiska Konstancin,
ograniczenie ruchu TIR-ów na drogach wojewódzkich na terenie naszej gminy.
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21 .05.2013r.
Msza Święta w kościele św. Zygmunta w Słomczynie w intencji poległych w Powstaniu
Styczniowym z okazji 150 rocznicy wybuchu tego zrywu narodowego. Po Mszy Swiętej
miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem w Cieciszewie.
W uroczystościach wzięli udział: radni, młodzież i nauczyciele szkół gminnych, kombatanci
oraz mieszkańcy.

Odbyło się spotkanie ze Wspólnotą Gruntową wsi Bielawa, w sprawie uzyskania zgody na
położenie kolektora ściekowego.
23 .05 .20 13r.
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
zatwierdziła Regulamin działalności rady.
Udział w spotkaniu z okazji 25-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina im. Stefana Żeromskiego. Spotkanie odbyło się w Pałacu w Oborach.

(

25 27.05.2013r.
Miała miejsce wizyta oficjalnej delegacji naszej gminy (A.Cieślawski, R.Machałek,
K.Jańczuk) na Dniach Krzemieńca (Ukraina) na zaproszenie mera tego miasta.
W czasie wizyty omawiano współpracę między naszymi miastami i jej kierunki na
przyszłość.
—

28.05.2013r.
Odbyła się uroczystość w Pałacu w Oborach z okazji Dnia Samorządowca.
Wręczone zostały statuetki „Wolontariusz roku 2012” oraz nagrody burmistrza dla
wyróżniaj ących się pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
Uroczystości zostały uświetnione
koncertem skrzypcowym w wykonaniu Vadima
Brodskiego.
02.06.20 1 3r.
W Parku Zdrojowym odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorem był
Konstanciński Dom Kultury.
03 05.06.2013r.
Burmistrz uczestniczył w XXII Kongresie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, który
odbywał się w Iwoniczu Zdroju. Główny temat Kongresu brzmiał: „ Uzdrowiska Polskie
siłą rozwoju regionu.”
—

—

04. 10.06.2013r.
Pobyt uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3, wraz z nauczycielami, w Saint
Germain en Laye (Francja).
—

05.06.2013r.
Odbyło się zebranie sołtysów. Tematem zebrania była realizacja funduszu sołeckiego oraz
sprawy bieżące.
I

—

flt-•

„flI

1

13.uo.zul3r.

Podpisana została umowa na dofinansowanie palców zabaw „Radosna szkoła” dla ZS Nr 4
w Słomczynie i ZS Nr 5 przy ul. Szkolnej 7 w Konstancinie-Jeziornie.

3
14.06.2013r.
W hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Żeromskiego 15 odbyła się Gala Sportu Szkolnego.
Podczas ww. gali zostały wręczone nagrody dla najlepszych zawodników i zespołów.

Odbyło się spotkanie z Panem Johanem Kunstem Przewodniczącym Komitetu do spraw
współpracy między Leidschendam Voorburg a Konstancinem-Jeziorną. W czasie spotkania
omawiano kierunki rozwoju dalszej współpracy.
-

15

16.06.2013r.
Obchody Dni Konstancina.
Międzynarodowe
Torowe Mistrzostwa w jeździe szybkiej na wrotkach. Tor
wrotkarski w Słomczynie.
o Udział we Mszy Swiętej, w kościele w Mirkowie z okazji 10 rocznicy sprawowania
funkcji proboszcza tej parafii przez ks. Bogdana Przegalińskiego.
o Odsłonięcie tablicy w Parku Zdrojowym upamiętniającej współpracę między
Leidschendam- yoorburg a Konstancinern-Jeziorną.

—

o
o

C

17.06.2013r.
Odbyło się spotkanie z Panią Anną Michną zastępcą dyrektora RZGW w Warszawie, w
sprawie uzgodnień dotyczących projektowania przebudowy ulic: Z.M.Przesmyckiego
Zubrzyckiego.
—

—

Uzgodniono zapisy umowy z firmą Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o. z Olsztyna na
zaprojektowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy.
1 8.06.2013r.
Spotkanie z firmą SCHUESSLER-PLAN INŻYNIERZY Sp. z o.o.
wod.-kan. dla sołectw południowych naszej gminy.

projektującą sieci

Spotkanie z firmą ŻAK-ZIB
wykonawcą przebudowy „Hugonówki”. Na spotkaniu
omawiano postęp prac przy ww. inwestycji.
-

(

19.06.2013r.
Podpisanie umowy z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO
Jolanta Zagórska na świadczenie usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy
Konstancin-Jeziorna oraz obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów”.
21 —24.06.2013r.
Odbyło się spotkanie z projektantami Ratusza Miejskiego,
waruniu umowy.

w czasie którego uzgadniano

22.06.20 1 3r.
Odbyła się impreza „Wianki nad Wisłą” w Gassach. Impreza była zorganizowana przez
Panią Sołtys i Radę Sołecką przy współpracy Konstancińskiego Domu Kultury.

4
23.06.2013 r.
Miały miejsce obchody 650

—

lecia lokacji wsi Wola Cieciszewska w Cieciszewie.

W Amfiteatrze w Parku Zdrojowym odbył się koncert muzyczny zorganizowany przez
Szkołę Muzyczną w Konstancinie-Jeziornie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy.

Z poważaniem

C

LISTA
OBECNOŚCI RADNYCH NA SESJI

C

CCźQ
L.p.

Nazwisko i imiona

1.

Bajkowski Ryszard Stanisław

2.

Chojnowska Grażyna Lucyna

3.

CieślawskiAndrzej Tadeusz

4.

Grzegorzewski Adam

5.

Januszko Sebastian

6.

Kanabus Sławomir

7.

Kafara Andrzej

8.

Kosecka Paulina Blanka

9.

Komosa Bogusław

10.

Konopka Alfreda

11.

Lewandowska Anna Grażyna

12.

Magdziarz Jadwiga

13.

Skonecka Izabela Barbara

14.

Skowroński Marek Stanisław

15.

Sowska Jadwiga

16.

Stankiewicz Piotr

17.

Śliwka Irena

18.

Woj dak Włodzimierz Andrzej

19.

ZimaMirosławBdward

20.

Zymer Tomasz Jaromir

21.

Żmnigrodzka- Konitzer Grażyna
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