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Sprawozdanie z sesji RM

● s. 2

R E K L A M A

35. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 27 kwietnia

o godz. 9

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

CMYK

Bezczelna kradzież

● s. 3

Sport, kultura

● s. 12

Sprawozdanie burmistrza

● s. 3

Wielka woda

● s. 4

Konkursy

● s. 6 - 7

Śmieciowe zmagania

Kontrola umów!      ● s. 5

Czwartek 7 kwietnia, godz. 21:37 - harcerski krąg, plac Piłsudskiego

Komunikaty

● s. 8, 10 - 11 

Zagraniczne wymiany

● s. 9

PIASECZNO
ŻEGNAŁO OJCA ŚWIĘTEGO

fot. D. Putkiewicz

fot. M. Pietrzak fot. Express Kujaszewski ul. Sierakowskiego 12

Ks. prałat dziekan
Tadeusz Sowa:

Słowami tego hymnu Kościół modlił
się w Wielki Piątek, celebrując śmierć Je-
zusa Chrystusa. Te same słowa odnoszą
się do wydarzeń ostatnich dni. W sobotę
2 kwietnia o godz. 21.37 „odszedł do do-
mu Ojca” Papież Polak Jan Paweł II. 

Cały świat zatrzymał się w głębokiej
zadumie nad tajemnicą ludzkiej choroby,
śmierci i przemijania. Spontanicznie wie-
lu ludzi poczuło potrzebę odpowiedzi na
to wydarzenie, włączając się w nurt żarli-
wej modlitwy, zapalając znicze i uczestni-
cząc we mszy św. 

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzno-

ści, że dane nam było żyć w czasie ponty-
fikatu Papieża Polaka. Każdy z nas czuje
się wewnętrznie ubogacony nauczaniem
i postawą Jana Pawła II. Od dnia wyboru
Papieża zmieniło się oblicze Kościoła
i świata. Kościół stał się znakiem jedności
i pojednania, otwarty na ludzi innych wy-
znań, religii i przekonań. Świat zdołał
przekroczyć bariery muru berlińskiego
i żelaznej kurtyny. Wiele narodów odzy-
skało wolność i niezależność polityczną.
Papież stał się architektem ładu moralne-
go i budowniczym pokoju między zwa-
śnionymi religiami i narodami. 

Także nasza społeczność piaseczyńska
przeżyła te dni jako wielkie święto jedno-
ści i braterskiej solidarności. Tysiące
mieszkańców naszego miasta i powiatu
trwało w modlitwie podczas uroczystej
mszy św. w kościele św. Anny w środę
6 kwietnia. Z inicjatywy starosty piase-
czyńskiego, przewodniczącego rady po-

wiatu, burmistrza miasta i gminy Piasecz-
no i przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piasecznie w świątyni spotkali się bur-
mistrzowie, wójtowie, przedstawiciele du-
chowieństwa, policjanci, strażacy, harce-
rze, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe,
kombatanci i liczna rzesza wiernych, trwa-
jąc w modlitewnym czuwaniu i zadumie
w intencji zmarłego Papieża. 

Następnego dnia uczniowie szkół pia-
seczyńskich zgromadzili się na wspólnej
eucharystii, zaś wieczorem o godz. 21 na
ulicy Jana Pawła II kilkutysięczny tłum
mieszkańców Piaseczna modlił się pod-
czas Apelu Jasnogórskiego. Dokładnie
o godz. 21.37 harcerze utworzyli poże-
gnalny krąg na placu Piłsudskiego i przy
śpiewie harcerskich pieśni, zapalając wiel-
kie serce ułożone ze zniczy, żegnali Papie-
ża, który wielokrotnie kierował do nich
słowa uznania i pokrzepienia. 

W dzień pogrzebu wierni gromadzili

się w kościołach na mszy św. i wspólnie
przeżywali transmisję uroczystości z placu
św. Piotra. 

„Odszedł Pasterz Dobry...” Pozostała
po nim wielka katecheza życzliwości i do-
bra. Każdy z nas ma w swoim sercu
ogromne pragnienie poznania jakby na
nowo tego, co On do nas mówił. Choć fi-
zycznie odszedł od nas, to mocno wierzy-
my, że On żyje w domu Ojca, gdzie my
dzięki Jego nauczaniu będziemy mogli
wspólnie wielbić Boga za „wielkie rzeczy,
które nam uczynił”. 

Wszystkim, którzy w tych dniach
okazali inicjatywę i zaangażowanie, orga-
nizując wspólne czuwanie i modlitwę,
chciałbym z całego serca złożyć serdeczne
podziękowania i życzyć, aby ten potencjał
dobra rozbudzony w naszych sercach za-
owocował przemianą naszego życia osobi-
stego i społecznego. 

Piątek 8 kwietnia, godz. 1:00 - ulica Jana Pawła II

Środa 6 kwietnia, godz. 16:00 - kościół św. Anny Czwartek 7 kwietnia, godz. 21:00 - ulica Jana Pawła II

fot. Express Kujaszewski ul. Sierakowskiego 12

Pomnik Jana
Pawła II

Odbyło się pierwsze spotkanie w spra-
wie budowy w Piasecznie pomnika papieża
Jana Pawła II. Na spotkaniu, w którym
uczestniczył m. in. ks. dziekan Tadeusz So-
wa oraz burmistrz gminy, ustalono, że koor-
dynatorem prac — od projektu do wyko-
nawstwa będzie Towarzystwo Przyjaciół
Piaseczna. O szczegółach będziemy Państwa
informować na bieżąco.

W imieniu Zarządu TPP
Prezes Ewa Dudek

„ODSZEDŁ 
PASTERZ DOBRY...”
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W dniach 14-25 lutego przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Józef Wierzchowski prze-
bywał na urlopie wypoczynkowym, zastępo-
wany był przez panią Grażynę Orłowską.

3 marca przewodniczący Rady Miej-
skiej wspólnie z Anną Płocicą i Janem Li-
wińskim spotkali się z przedstawicielami
Zarządu Kupieckiego Stowarzyszenia „Ba-
zarek”. Podczas spotkania przedstawiciele
Stowarzyszenia podnosili sprawy związane
z przyszłością bazarku. Podczas spotkania
ustalono, że Zarząd Stowarzyszenia wystąpi
do Rady Miejskiej o przedłużenie użyczenia
terenu na kolejne 10 lat. 

10 marca zgodnie z zapotrzebowaniem
zgłaszanym przez radnych przewodniczący
Rady Miejskiej zorganizował debatę na te-
mat organizacji i finansowania sportu na te-
renie miasta i gminy Piaseczno. W spotka-
niu udział wzięli radni, burmistrz, specjali-
sta ds. sportu dzieci i młodzieży, przedsta-
wiciele GOSiR i działacze klubów sporto-
wych. 

2 marca przewodniczący RM otrzymał
z Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go postanowienie na podstawie art. 65 &
1 k. p. a. w zw. z art. 229 pkt. 3 kpa prze-
kazano skargę mieszkańca na działanie bur-
mistrza do rozpatrzenia przez Radę Miejską
zgodnie z właściwością. 

9 marca przewodniczący Rady Miej-
skiej otrzymał dwie uchwały nr 54 i 55 Ko-
legium Regionalnej Izby Obrachunkowej,
obie z dnia 23 lutego. Dotyczą uchwał Ra-
dy Miejskiej z dnia 27 lutego br., które
podjęliśmy w sprawie przekazania dotacji -
w jednej dla niepublicznych szkół, a w dru-
giej dla niepublicznych przedszkoli. 

W obu przypadkach RIO stwierdza
nieważność §1 uchwały w części ustalającej
kwotę dotacji z powodu sprzeczności z art.
90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004
r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.). 

18 marca na terenie dawnego Zelosu
odbyło się wmurowanie kamienia węgielne-
go pod nową inwestycję Outlet Company.
Radę Miejską reprezentował przewodniczą-
cy polityki gospodarczej Jarosław Brinkien. 
21 marca przewodniczący i radni brali
udział w prezentacji monitoringu zainstalo-
wanego na terenie Piaseczna. 

W okresie przedświątecznym prze-
wodniczący Rady Miejskiej reprezentował
Radę Miejską na wielu spotkaniach wielka-
nocnych organizowanych na terenie gminy. 
Wszystkie sprawy, które wpłynęły do biura
Rady, zostały rozpatrzone i załatwione lub
został nadany dokumentom bieg w celu do-
kładniejszego rozpoznania. 

Na ręce przewodniczącego Rady Miej-
skiej wpłynęło bardzo dużo listów z życze-
niami świątecznymi dla całej Rady Miejskiej
od urzędów instytucji, samorządów, szkół
i osób. 

W okresie sprawozdawczym komisje
problemowe RM odbyły 27 posiedzeń,
w tym: komisja polityki gospodarczej (3),
komisja finansów (2), komisja prawa, han-
dlu i porządku publicznego (2), komisja
promocji (3), komisja oświaty i kultury (5),
komisja sportu (4), komisja ochrony środo-
wiska i ładu przestrzennego (4), komisja
zdrowia i opieki społecznej (3), komisja
statutowa (1).

Wnioski z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej w okresie pomiędzy 32. a 33. se-
sją Rady Miejskiej:

Komisja oświaty, kultury i wy-
chowania
◗ Wniosek o wycofaniu z porządku obrad
sesji projektu uchwały dotyczącej przekaza-
nia dotacji dla niepublicznych szkół oraz
projektu uchwały w sprawie przekazania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 
◗ Wniosek o przedłożenie na piśmie opinii
prawnej dotyczącej przyznania dotacji dla
przedszkola Smyk w Zalesiu Dolnym. 
◗Wniosek w sprawie regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli oraz ustalania stawek do-
datków oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw dla nauczycieli za-
trudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę na 2005 r.. 
◗ Komisja prosi o informacje, ile powinna
wynosić subwencja oświatowa wg Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół dla
gminy Piaseczno zgodnie z rozporządze-
niem ministra edukacji z dnia 28.12.2004 r. 
◗ Komisja prosi o przedstawienie, jakie

programy oszczędnościowe proponuje
ZEAS w związku ze zmniejszeniem subwen-
cji oświatowej. 
◗ Komisja prosi o wyjaśnienie kwoty „A”
w 2004 i 2005 r. przyjętej do wyliczenia
subwencji oraz uczniów przeliczeniowych
w 2004 i 2005 r. oraz wskaźnik „i” dla gmi-
ny Piaseczno oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego w celu sprawdzenia, czy LO jest
uwzględnione w subwencji oświatowej. 
◗Komisja wprowadziła zmiany w paragrafie
5 uchwały w sprawie regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli. 
◗ Wniosek o wycofanie z programu sesji
uchwały 6.3 w sprawie rozpoznania skargi
Stowarzyszenia Rodziców TU na działal-
ność organów gminy Piaseczno. 

Komisja finansów, budżetu, pla-
nowania i inwestycji 
◗ Wniosek o zrobienie ulicy Staropolskiej
i pozostawienie kwoty pieniędzy w rezer-
wie. 
◗ Wniosek o wykonanie projektu oświetle-
nia w ul. Pod Gruszą we wsi Kuleszówka. 
◗Wniosek o uzupełnienie oświetlenia w ul.
Okulickiego w rejonie przychodni Bonder. 
◗Wniosek o podanie następujących danych
związanych z uchwałą 6.19: ilu dotyczy to
mieszkań, kiedy podpisano umowę partycy-
pacyjną, co wchodziło w zakres partycypacji
i skąd się wzięła suma 180.000 zł. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała wnio-
sek Komendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie w sprawie częściowego pokrycia kosz-
tów nabycia radiowozów. 
◗Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
porozumienia dotyczącego partycypacji
w budowie infrastruktury gminy Piaseczno
pomiędzy gminą a Spółdzielnią Budowlano-
-Mieszkaniową „Baszta”. 
◗ Komisja przyjęła do wiadomości wniosek
o nadanie godności Honorowego Obywate-
la Gminy Piaseczno Panu Józefowi Sadow-
skiemu. 
◗ Komisja przyjęła do wiadomości podanie
dotyczące przyznania dotacji na rok 2005
dla przedszkola prywatnego Smyk mieszczą-
cego się w Piasecznie przy ul. Orzechowej
16a. 
◗ Komisja przyjęła do wiadomości wyja-
śnienie ministra edukacji narodowej i spor-
tu dotyczące wysokości subwencji oświato-
wej na rok 2005 dla miasta i gminy Piasecz-
no. 

Komisja rolnictwa, leśnictwa,
gospodarki żywnościowej i ochrony
środowiska
◗ Wniosek o przeznaczenie 70 000 zł z re-
zerwy na dokończenie utwardzenia ulicy
Południowej w Głoskowie w kierunku to-
rów kolejowych. 
◗ Komisja zaakceptowała uchwałę 6.10
w sprawie zaliczenia dróg publicznych lo-
kalnych do dróg gminnych w przypadku,
gdy wydział gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej stwierdzi, że przyjmie do
utrzymania ulice objęte uchwałą. 
◗ Wniosek o opracowanie czytelnych zasad
finansowania szkolenia dzieci i młodzieży
w klubach sportowych. 
◗Wniosek o przedłużenie terminu złożenia
uwag i wniosków do strategii i planu rozwo-
ju lokalnego do dnia 30.04.2005 r. 
◗Komisja prosi o informację, kto jest wła-
ścicielem gruntów lub był przy zaprojekto-
wanych sięgaczach we wsi Siedliska. 

Komisja polityki gospodarczej
◗ Wniosek o zmianę zapisu §4 uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości odda-
nych w użytkowanie wieczyste osobom fi-
zycznym. 
◗Komisja negatywnie zaopiniowała uchwa-
łę nr 6.10 w sprawie zaliczenia dróg pu-
blicznych lokalnych do kategorii dróg
gminnych - Jesówka. 
◗Komisja poparła wariant nr 6 z opracowa-
nej koncepcji programowej budowy węzła
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 
◗ Z powodu znacznych obciążeń finanso-
wych związanych z budową Komendy Po-
wiatowej Policji, Sądu, Prokuratury komisja
nie widzi możliwości współfinansowania za-
kupu samochodów dla policji. 
◗ Komisja dopuszcza możliwość przekaza-
nia lokali mieszkalnych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Baszta” dla gminy Piasecz-
no z tytułu udostępnienia sieci wodociągo-
wej, kanalizacji sanitarnej do budynku wie-
lomieszkaniowego przy ul. Mleczarskiej. 

Komisja wnioskuje o sporządzenie wy-
kazu nieruchomości oddanych w użytkowa-

nie wieczyste dla osób fizycznych na cele
mieszkaniowe. 
◗Wniosek o uzupełnienie wykazu inwesty-
cji wieloletnich w 2005 r. o punkt dotyczą-
cy wykonania oświetlenia ul. Pod Gruszą
w Kuleszówce oraz na ul. Azalii w Bogat-
kach. 
◗Wniosek o zmniejszenie rezerwy na dofi-
nansowanie prac wg propozycji mieszkań-
ców, rad sołeckich, stowarzyszeń i przezna-
czenie na wykorytowanie i wysypaniem
tłuczniem ul. Staropolskiej w Piasecznie
i ul. Warszawskiej w Złotokłosie. 
◗ Komisja wnioskuje o obniżenie na głów-
nych ulicach prędkości do 40km/godz.
(Chyliczkowska, Warszawska, Kościuszki,
Jana Pawła II). 
◗ Komisja wnioskuje, aby służby miejskie
nie zakładały blokad i nie wypisywały man-
datów za złe parkowanie na ul. Sierakow-
skiego. 

Komisja prawa, porządku pu-
blicznego i samorządności, handlu,
usług, drobnej wytwórczości oraz
przekształceń własnościowych: 
◗Komisja negatywnie odniosła się do proś-
by zawartej we wniosku Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie z dnia 18.01.2005
r. dot. częściowego pokrycia kosztów naby-
cia radiowozów. 
◗Komisja po zapoznaniu się z dokumenta-
cją mieszkańca, który udowadnia, że wybu-
dował szczelne szambo, wnioskuje do wy-
działu ochrony środowiska, by ten określił,
czy odprowadzanie ścieków przez miesz-
kańca ukaranego przez straż miejską stano-
wi lub nie zagrożenie dla środowiska, a do
czasu wydania takiej opinii wnioskuje
o wstrzymanie egzekucji nałożonego man-
datu karnego. 

Komisja promocji gospodarczej
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała wnio-
sek w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Piaseczno p. Józefowi
Sadowskiemu. 
◗ Wniosek o przygotowanie na dzień
24.01.2005 r. szerokiej informacji w spra-
wie planowanej budowy sądu. 
◗ Komisja wnioskuje o likwidację ścieżki
rowerowej na ul. Sierakowskiego. 
◗ Komisja wnioskuje o zmianę zapisu
§4 uchwały w sprawie sprzedaży nierucho-
mości oddanych w użytkowanie wieczyste
osobom fizycznym - dodanie słów 'uchwała
obowiązuje do dnia wejścia w życie'. 
◗ Komisja negatywnie opiniuje projekt
uchwały 6.12. 
◗Komisja wnioskuje o przedstawienie pro-
jektu zagospodarowania sąsiednich działek
nr 15/36, 15/38 uwzględniającego budow-
nictwo komunalne na tym terenie w celu
przyjęcia uchwały zmieniającej MPZP wsi
Bąkówka. 
◗ Komisja wnioskuje o utrzymanie nazwy
ulicy Korczunkowa do ul. Millenium, tym
samym negatywnie opiniuje projekt uchwa-
ły. 
◗Komisja prosi o przedłożenie na sesji opi-
nię związków zawodowych dotyczącej
uchwały 6.20. 
◗ Komisja wnioskuje o przeznaczenie kwo-
ty 3000 zł z rezerwy ogólnej na koncert
lwowskiego zespołu Fala. 
◗ Komisja wnioskuje o zmniejszenie rezer-
wy na dofinansowanie prac wg propozycji
mieszkańców, rad sołeckich, stowarzyszeń
z przeznaczeniem na wykorytowanie i wysy-
panie tłuczniem ul. Staropolskiej w Piasecz-
nie i ul. Warszawskiej w Złotokłosie. 
◗ Komisja wnioskuje, aby burmistrz prze-
analizował sprawę kredytu wieloletniego
z przeznaczeniem na budowę szkoły w Józe-
fosławiu. 
◗ Komisja wnioskuje o wygospodarowanie
środków na zainstalowanie sygnalizacji
świetlnej w Zalesiu Górnym, na skrzyżowa-
niu ulicy Pionierów i Koralowych Dębów. 
◗ Komisja wnioskuje o opracowanie kon-
cepcji połączenia drogowego między wsią
Jesówka a Żabieńcem do ulicy Asfaltowej. 
◗ Komisja wnioskuje o sporządzenie wyka-
zu umów za wieczyste użytkowanie w latach
2003-04 z uwzględnieniem, jaki to stanowi
procent od całej sumy. 
◗Komisja wnioskuje o przygotowanie kon-
cepcji odwodnienia całego terenu wsi Zło-
tokłos. 
◗ Komisja wnioskuje o zlikwidowanie pasa
zieleni przy ul. Sierakowskiego 7 i w tym
miejscu zrobienie miejsc parkingowych. 
◗ Komisja wnioskuje o przygotowanie pro-
jektu odwodnienia ul. Łąkowej we wsi Gło-

sków. 
◗ Komisja wnioskuje o wszczęcie procedu-
ry nadania tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Piaseczno pani Halinie Jankowskiej. 

Komisja kultury fizycznej, spor-
tu i turystyki
◗Wniosek o zawieszenie dyrektora Leopol-
da Zawiślaka w czynnościach służbowych
do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości
w działaniach Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piasecznie. 
◗ Wniosek do burmistrza o przedstawienie
rozliczeń z dotacji udzielanych KS Piasecz-
no za lata 2002, 2003 i 2004 oraz o przed-
stawienie sprawozdań z wykonania budżetu
KS Piaseczno za lata 2002, 2003 i 2004. 
◗ Wniosek o przekazanie pierwszych wol-
nych środków na budowę sztucznego boiska
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr
2 w alei Kalin. 
◗ Wniosek o przygotowanie koncepcji bu-
dowy hali sportowej w Żabieńcu na tere-
nach klubu sportowego Jedność. 
◗ Wniosek o przygotowanie koncepcji bu-
dowy sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Piasecznie i Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Zalesiu Dolnym. 
◗ Wniosek o przygotowanie koncepcji roz-
budowy istniejącej infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej w celu utworzenia tereno-
wego oddziału Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. 
◗ Prośba komisji o informację, na jakim

etapie jest sprawa rozwiązania umów uży-
czenia nieruchomości stanowiących wła-
sność gminy ze stowarzyszeniem klubu
sportowego w Piasecznie. 
◗ Wniosek o przedstawienie Radzie Miej-
skiej rozliczenia z kwot uzyskanych z przy-
chodu z parkingu strzeżonego przy ul. Jana
Pawła II od stowarzyszenia KS Piaseczno za
okres 5 lat. 

Komisja statutowa
◗Komisja przygotowała uchwałę zmieniają-
cą statut Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, dodając do statutu § 16a. 
◗ Wniosek o przedłożenie kilku przykłado-
wych statutów sołectw oraz o przygotowa-
nie projektu uchwały w sprawie trybu prze-
prowadzania konsultacji w sołectwach
w sprawie statutów. 
Komisja zdrowia i opieki społecznej
◗ Wniosek o zmianę zapisu § 4 uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości odda-
nych w użytkowanie wieczyste osobom fi-
zycznym - dodanie słów 'uchwała obowią-
zuje do dnia wejścia w życie'. 
◗Wniosek, aby z pierwszych wolnych środ-
ków dokończyć Drogę Dzików w Zalesiu
Górnym od skrzyżowania ul. Jastrzębi Lot
do ul. Koralowych Dębów. 
◗Wniosek, aby z pierwszych wolnych środ-
ków dokończyć ul. Południową we wsi Gło-
sków.

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie z prac Rady
za okres między sesjami od 10 lutego do 23 marca 2005 roku.

Sprawozdanie z 34. sesji Rady Miejskiej
Sesję, która odbyła się 24 marca,

otworzył i poprowadził przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Józef Wierzchowski. 
Po przyjęciu protokołów z 32. i 33. sesji
oraz 4. sesji nadzwyczajnej, sprawozdanie
z działalności za okres między sesjami
przedstawili przewodniczący Rady i bur-
mistrz Józef Zalewski. 

Następnie radni składali wnioski i in-
terpelacje. 

W pierwszej części obrad radni wpro-
wadzili zmiany do budżetu. Na wniosek Lu-
dowego Klubu Sportowego „Perła” Szcza-
ki-Złotokłos zmniejszono wartość remontu
ogrodzenia boiska na rzecz modernizacji
trybun. Ludowy Klub Sportowy „Victoria”
Głosków odstąpił natomiast od planowanej
renowacji płyty boiska oraz remontu insta-
lacji oświetlenia także na rzecz moderniza-
cji trybun. 

W związku z wyrokiem Sądu Rejono-
wego dla Warszawy Mokotowa radni
zwiększyli o 33 tys. zł wydatki gminy na po-
krycie kosztów procesu i odsetek oraz
zwrotu opłaty partycypacyjnej spółce „Pre-
stige”. Ze względu na zmniejszenie sub-
wencji oświatowej o kwotę ponad 1866 tys.
zł radni zmniejszyli środki na dodatkowe
wynagrodzenia roczne w szkołach podsta-
wowych, gimnazjach i przedszkolach oraz
pochodne od tych wynagrodzeń o prawie
70 tys. zł (z uwagi na ich niewykorzystanie).
Pozostałą różnicę między dochodami a wy-
datkami pokryli nadwyżką budżetową z lat
ubiegłych. Ze względu na likwidację środ-
ków specjalnych pasa drogowego powięk-
szone zostały dochody własne gminy (o po-
nad 1,5 mln zł), które radni przeznaczyli na
bieżące utrzymanie dróg gminnych. Radni
wprowadzili zmianę do uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok -
w wyniku błędu w wydruku komputero-
wym w pierwotnym planie nie znalazło się
zadanie dotyczące remontu w Wiejskim
Ośrodku Zdrowia w Złotokłosie. 

Po wprowadzeniu tych zmian na wnio-
sek skarbnika gminy Piaseczno pani Ewy
Kłopotek-Główczewskiej radni odwołali ją
z pełnienia tej funkcji i na jej miejsce po-
wołali panią Agnieszkę Kowalską. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie na okres dziesięciu lat części
działki położonej w Piasecznie przy ul. Ja-
rząbka róg Fabrycznej w drodze przetargu
nieograniczonego, z przeznaczeniem na
usytuowanie kiosku handlowego. Radni
zgodzili się również na zamianę niezabudo-
wanej nieruchomości stanowiącej własność
gminy Piaseczno, położonej w Zalesiu Gór-
nym przy ul. Kolarowych Dębów, na nieru-
chomość przy ul. Jelonka stanowiącą wła-
sność skarbu państwa, składającą się z czte-
rech działek. Zamiana dokonana będzie
w celu wybudowania nowej siedziby komi-
sariatu policji w Zalesiu Górnym. Gmina
sprzeda w trybie bezprzetargowym działkę

położoną w Piasecznie przy ul. Iwaszkiewi-
cza obecnemu użytkownikowi wieczyste-
mu. 

Radni postanowili wydzierżawić na
okres kolejnych dziesięciu lat (od momen-
tu wygaśnięcia obowiązującej obecnie umo-
wy, czyli do roku 2017) położonej w Pia-
secznie przy ul. Szkolnej i Fabrycznej na
rzecz Stowarzyszenia Kupieckiego „Baza-
rek” z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności handlowej. 

Rada Miejska uznała za zasadną skargę
właścicieli działki położonej w Piasecznie
na miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Piaseczna i wezwała bur-
mistrza do usunięcia naruszenia interesu
prawnego. 

Nadano nazwę Korczunkowa ulicy lo-
kalnej odchodzącej w kierunku południo-
wo-zachodnim od ulicy Milenium do ulicy
Polnej we wsi Głosków. Radni określili
szczegółowe warunki realizacji w 2005 ro-
ku rządowego programu „Posiłek dla po-
trzebujących” na terenie gminy Piaseczno.
Szczegółową organizację pomocy w doży-
wianiu uczniów powierza się Ośrodkowi
Pomocy Społecznej. 

Radni zmienili uchwałę w sprawie za-
sad prowadzenia gospodarki finansowej
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej i uchylili uchwałę w sprawie
nadania statutu Ośrodka. 

Po uwzględnieniu wniosków komisji
oświaty Rada Miejska przyjęła regulamin
wynagradzania nauczycieli i ustalania sta-
wek dodatków oraz szczegółowych warun-
ków ich przyznawania, sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę. 

Rada Miejska uchwaliła również regu-
lamin udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym, tj. stypendium i zasiłku
szkolnego. Regulamin jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu oraz w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. 

Decyzją radnych Gimnazjum nr
1 w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 20
otrzymało imię Powstańców Warszawy. 

Radni ustalili wysokość wynagrodzenia
dla burmistrza miasta i gminy Piaseczno.
Nie wyrazili zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radnym Rady Miejskiej w Piasecznie
Jerzym Madejem zatrudnionym w Zespole
Szkół nr 1 w Piasecznie. 

Po wolnych wnioskach i odpowie-
dziach na interpelacje sesję zakończono. 

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie
internetowej:
www.piaseczno.eobip.pl lub
www.gmina-piaseczno.pl
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W okresie tym burmistrz wydał 86 za-
rządzeń, w tym m.in. w sprawach: 

Zatwierdzenia przetargów: 
- na dostawę prasy do Urzędu Miasta
i Gminy - wykonawca - firma GLM Gajew-
ski & Morawski z Warszawy, za cenę ryczał-
tową brutto 45 500,06 zł; 
- na wykonanie opracowań geodezyjnych
dla potrzeb gminy Piaseczno - wykonawca -
firma GEO-BIT Warszawa, za ceny jed-
nostkowe brutto zgodnie z formularzem
ofertowym; 
- na dostawę książek do Biblioteki Publicz-
nej w Piasecznie i ośmiu filii na terenie
miasta i gminy Piaseczno - wykonawca - fir-
ma Ogólnopolski System Dystrybucji Wy-
dawnictw „Azymut” Sp. z o. o. Warszawa
ul. Podwale 7, za cenę - marżę (upust) od
ceny detalicznej w wysokości 32,5 proc.; 
- na określenie różnicy wartości nierucho-
mości - wykonawca - firma Kor-Sit Walen-
tyna Korniluk z Warszawy, za cenę ryczałto-
wą brutto 359,90 zł za jeden operat szacun-
kowy; 
- na zakup, dostawę i rozładunek workowa-
nego węgla gat. I orzech dla podopiecznych
ośrodka z terenu miasta i gminy Piaseczno -
wykonawca - firma Węglosort Sp. z o. o.
z Chorzowa, za cenę ryczałtową brutto za
1 tonę opału - węgla 500,20 zł; 
- na zakup trumien dębowych i sosnowych
bez dostaw dla punktu pogrzebowego przy
Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno - wyko-
nawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo-Handlowe „Jawor” Ignacy Janas
z Radomia, za cenę ryczałtową brutto zgod-
nie z formularzem cenowym. 
- na modernizację i uzupełnienie oświetle-
nia na terenie gminy Piaseczno - wykonaw-
ca - Zakład Konserwacyjno-Remontowy
Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych
„Cieślikowski” z Wolicy, za cenę ryczałtową
brutto 132 622, 34 zł. 
- na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego wielobranżowego na moderni-
zację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bobrowcu - wykonawca - firma Marel -
Projekt s. c. Biuro Usług Technicznych Ma-
rek Lis i Artur Metlerski z Radomia, za ce-
nę ryczałtową brutto 33 550 zł. 

Unieważnienia przetargów: 
- na druk Biuletynu Informacyjnego Miasta
i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” 
w roku 2005. 

Ogłoszenia przetargów: 
- na budowę II-go etapu Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie wraz z zagospo-
darowaniem terenu; 
- na budowę sieci wodociągowej w miejsco-
wości Kolonia Nowinki wraz z przyłączami; 
- na projekt rozbudowy Przedszkola nr
8 w Zalesiu Dolnym ul. Księcia Józefa 19; 
- na remont świetlicy w Woli Gołkowskiej; 
- na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego ul. Jana Pawła II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 
- na wymianę posadzki parkietowej w holu
i sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Piasecznie; 

- na dostawę materiałów do remontu dróg
gruntowych na terenie miasta i gminy Pia-
seczno; 
- na remont nawierzchni gruntowych dróg
gminnych ul. Mleczarskiej i Wiśniowej
w Piasecznie; 
- na zakup i dostawę materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno. 

W okresie sprawozdawczym burmistrz
zajmował się bieżącymi sprawami, w tym
m. in.: 
◗ 11 lutego burmistrz wziął udział w zgro-
madzeniu wspólników PCU Piaseczno Sp.
z o. o., na którym wybrano radę nadzorczą
w składzie: S. Zawadzki - przewodniczący
(delegowany przez SM Jedność), E. Gruz -
wiceprzewodniczący (delegowany przez
gminę Piaseczno), S. Krakowski - członek
(SM Jedność), G. Szpiganowicz - członek
(gmina Piaseczno), T. Jabłoński - członek
(gmina Piaseczno). 
◗11 lutego burmistrz uczestniczył w werni-
sażu wystawy „Aniołowo” w Piaseczyńskim
Muzeum Regionalnym. 
◗ 12 lutego burmistrz wziął udział w spo-
tkaniu z przewodnikami PTTK. 
◗ 12 lutego burmistrz wziął udział w wal-
nym zebraniu sprawozdawczym OSP Jazga-
rzew. 
◗13 lutego burmistrz uczestniczył we mszy
św. celebrowanej przez księdza prymasa Jó-
zefa Glempa w kościele pw. Świętej Rodzi-
ny w Kamionce. 
◗ 13 lutego burmistrz brał udział w zakoń-
czeniu Turnieju w Piłce Nożnej Amatorów. 
◗15 lutego odbyło się spotkanie burmistrza
z sołtysami nt. spraw poboru podatku i ich
rozliczeń. 
◗17 lutego burmistrz był obecny na odpra-
wie rocznej kadry kierowniczej Komendy
Powiatowej Policji z udziałem zastępcy ko-
mendanta stołecznego - inspektora Romana
Trzcielińskiego. 
◗ 18 lutego burmistrz wziął udział w wal-
nym zebraniu sprawozdawczym OSP Gro-
chowa. 
◗19 lutego burmistrz był na walnym zebra-
niu sprawozdawczym OSP w Złotokłosie. 
◗ 20 lutego burmistrz i radni uczestniczyli
w rozpoczęciu i zakończeniu Turnieju Piłki
Nożnej Seniorów zorganizowanym przez
GOSIR i LKS Perła Złotokłos. 
◗ 22 lutego na posiedzeniu kierownictwa
zapoznano się ze sprawozdaniem z działal-
ności straży miejskiej w Piasecznie za 2004
r. Poinformowano także, że Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie zakwalifikował zada-
nie pn. „Budowa kolektorów słonecznych
do podgrzewania wody użytkowej oraz wo-
dy w basenie dla potrzeb Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Piasecznie” do do-
finansowania w 2005 r., z propozycją po-
życzki w wysokości do 250 000 zł. Na ze-
braniu podjęta została także decyzja w spra-
wie zorganizowania i sfinansowania tzw.
białych weekendów - bezpłatnych wizyt
u lekarzy specjalistów dla ludzi starszych. 

◗23 lutego odbyło się spotkanie burmistrza
z zarządem Stowarzyszenia Rodziców TU
nt. dalszego funkcjonowania Niepubliczne-
go Przedszkola w Zalesiu Górnym przy ul.
Sarenki 11. 
◗ 24 lutego burmistrz spotkał się z przed-
stawicielami szwedzkiej firmy BIO-Conta-
ctor nt. realizacji listu intencyjnego związa-
nego z budową szpitala w Piasecznie.
Uzgodniono, że należy opracować nowy
harmonogram przygotowania tego przed-
sięwzięcia. 
◗24 lutego burmistrz wziął udział w zakoń-
czeniu II Małej Olimpiady Zimowej - Pia-
seczno 2005. 
◗ 25 lutego burmistrz uczestniczył w spo-
tkaniu burmistrzów i wójtów z zarządem
powiatu. W trakcie spotkania omawiane
były m. in. sprawy związane z ewidencją
gruntów, budynków i lokali, sytuacją sani-
tarno-epidemiologiczną oraz zorganizowa-
niem schroniska dla zwierząt. 
◗26 lutego burmistrz był na zebraniu wiej-
skim w Szczakach, na którym wybrano no-
wego sołtysa p. Bernarda Kiliańczyka. Po-
przedni sołtys p. Krzysztof Miedziński ze
względów zawodowych złożył rezygnację. 
◗ 1 marca burmistrz wziął udział w szkole-
niu pt. „Gminne Centra Reagowania jako
narzędzie wspomagania władz samorządo-
wych w kreowaniu lokalnej polityki bezpie-
czeństwa i zarządzania bezpieczeństwem”.
Szkolenie zorganizowane było przez Szkołę
Główną Służby Pożarniczej w Warszawie
i Zarząd Główny OSP RP. 
◗ 1 marca na zebraniu kierownictwa poin-
formowano, że wojewoda mazowiecki wsz-
czął postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały RM w sprawie przy-
znawania i sprzedaży miejsc do pochówku
na Cmentarzu Komunalnym w Piasecznie
oraz wstrzymał jej wykonanie. Na zebraniu
omówiono też sprawozdania z działalności
za 2004 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Piasecznie, GOSiR-u oraz Żłob-
ka Miejskiego. 
◗2 marca burmistrz wziął udział w uroczy-
stym spotkaniu w Senacie, w trakcie które-
go przewodniczący Rady Miejskiej w Pia-
secznie Józef Wierzchowski otrzymał wy-
różnienie „Samorządowiec-Spółdzielca
2004 roku”. Konkurs odbywał się pod pa-
tronatem marszałka Senatu Longina Pastu-
siaka. 
◗3 marca burmistrz uczestniczył w spotka-
niu zarządu powiatu, wójtów i burmistrzów 
z nadinspektorem R. Siewierskim - komen-
dantem stołecznym policji nt. ogólnej sytu-
acji policji w powiecie piaseczyńskim. 
◗ 3 marca odbyła się wizyta burmistrza
u państwa Stefańskich z Piaseczna obcho-
dzących 75-lecie małżeństwa. 
◗5 marca burmistrz wziął udział w zjeździe
sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Pia-
seczyńskiego PTTK. Prezesem na nową ka-
dencję został Andrzej Ruta. 
◗ 6 marca burmistrz uczestniczył w otwar-
ciu i podsumowaniu Turnieju Piłki Nożnej
Oldboyów. Organizatorem turnieju były

LKS Perła Złotokłos i GOSIR Piaseczno. 
◗ 8 marca na zebraniu kierownictwa bur-
mistrz przedstawił wyjaśnienia Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu dotyczące wy-
sokości subwencji oświatowej na rok 2005
dla miasta i gminy Piaseczno. 
◗8 i 9 marca burmistrz i radni wzięli udział
w spotkaniach z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet zorganizowanych przez zarząd
rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Piasecznie, Sto-
warzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej,
Zarząd Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. 
◗ 10 marca burmistrz uczestniczył w spo-
tkaniu ze słuchaczami Krajowej Szkoły Ad-
ministracji Publicznej nt. budżetów jedno-
stek samorządów terytorialnych, a także
struktury i organizacji pracy w urzędzie. 
◗10 marca burmistrz brał udział w debacie
nt. sportu w gminie Piaseczno. 
◗11 marca burmistrz był na walnym zebra-
niu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlew-
ni Rzeki Jeziorki. 
◗ 12 marca burmistrz uczestniczył w wal-
nym zebraniu sprawozdawczym Towarzy-
stwa Przyjaciół Piaseczna. 
◗12marca burmistrz wziął udział w zakoń-
czeniu Ogólnopolskiego Turnieju Halowej
Piłki Nożnej Dziewcząt zorganizowanego
przez GOSIR Piaseczno. 
◗ 15 marca na posiedzeniu kierownictwa
zapoznano się z projektem „Planu gospo-
darki odpadami dla powiatu piaseczyńskie-
go”. Powiatowy plan gospodarki odpadami
obejmuje obszar całego powiatu piaseczyń-
skiego i podejmuje zagadnienia związane
z zagospodarowaniem wszystkich powstają-
cych na terenie powiatu odpadów. Plan ten
przedstawia aktualny stan gospodarki odpa-
dami, prognozowane zmiany i działania
zmierzające do poprawy sytuacji w omawia-
nym zakresie. Przedstawia także instrumen-
ty finansowe oraz system monitoringu
i oceny realizacji zamierzonych celów.
Obejmuje działania strategiczne długoter-
minowe (lata 2004-2015) oraz krótkoter-
minowe (lata 2004-07). Projekt planu go-
spodarki odpadami dla powiatu piaseczyń-
skiego znajduje się w referacie ochrony śro-
dowiska i rolnictwa. 

Na zebraniu skarbnik przedstawiła in-
formację z wykonania budżetu gminy Pia-
seczno za rok 2004. Wykonanie dochodów:
104,2 proc. planu - kwota 149 869 907 zł.
Wykonanie wydatków: 96,4 proc. planu -
136 061 785 zł. 

Ponadto na posiedzeniu poinformowa-
no, że zaczęła funkcjonować komputerowa
baza danych dotycząca osób, które mają
podpisane umowy na wywóz śmieci. Wpro-
wadzono dane mieszkańców Zalesia Górne-
go i Piaseczna (od ul. Orężnej do cegielni).
Mniej więcej połowa mieszkańców nie po-
siada umów na wywóz śmieci. Polecono ko-
mendantowi straży miejskiej rozpocząć
procedurę weryfikowania danych zawartych
w wykazie poprzez kontrolę tych nierucho-
mości, których właściciele nie posiadają
umów. 

Zapoznano się też z wykazem zaległości
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” wo-
bec gminy (kwota wyliczona na dzień
31.03.05 r.): 
- opłata partycypacyjna 1 364 080 zł (plus

odsetki 536 469,71 zł) 
- zapłata za wodę - 1 053 924,64 zł (plus
odsetki 202 315,72 zł) 
- koszty upomnienia - 31,20 zł. 
- opłata za wieczyste użytkowanie - 616
130,43 zł. (plus odsetki 45 578 zł) 
- podatek od nieruchomości - 44 104,90 zł
(zaległość za styczeń i luty - kwota 29
403,30 zł - objęta jest tytułem wykonaw-
czym) (plus odsetki 857,20 zł). 
Razem zadłużenie: 3 078 271,17 zł (plus
odsetki 785 220,63 zł). 
◗ W dniach 15-23 marca burmistrz wziął
udział w okolicznościowych spotkaniach
wielkanocnych zorganizowanych przez: za-
rząd Koła Polskiego Związku Niewido-
mych, zarząd Cechu Rzemiosł Różnych,
Spółdzielnię Budowlaną i Spółdzielnię Rze-
mieślniczą, zarząd Oddziału Powiatowego
i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, za-
rząd Koła Związku Sybiraków w Piasecznie,
zarząd rejonowy Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Piasecznie, gminę
Lesznowola, Starostwo Powiatowe w Pia-
secznie, komendanta powiatowego policji
w Piasecznie, Stowarzyszenie Prywatnych
Właścicieli Nieruchomości Piaseczna. 
16 marca burmistrz i radni uczestniczyli
w prezentacji koncepcji zagospodarowania
turystyczno-rekreacyjnego Piaseczyńsko-
-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. 
◗ 18 marca odbyła się - z udziałem burmi-
strza i radnych - ceremonia wmurowania
kamienia węgielnego inaugurująca budowę
Centrum Fashion House w Piasecznie. 
◗ 18 marca burmistrz i radni wzięli udział
w otwarciu w Muzeum Regionalnym wysta-
wy pt. „Jaja malowane” (zbiory Jolanty Ja-
rosz-Hryniewicz). 
◗19 marca burmistrz był obecny na uroczy-
stym otwarciu IV Finału Mazowieckich
Drużynowych Zawodów Pływackich o Na-
grodę Prezesa PKOL. 
◗21 marca burmistrz i radni obejrzeli pre-
zentację monitoringu wizyjnego centrum
Piaseczna. 
◗ 22 marca na posiedzeniu kierownictwa
unieważniono sześć konkursów ofert na za-
dania w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dziedzictwa kulturowego Piaseczna, w ob-
szarze działalności kulturalnej, oświatowej,
materialnej oraz na współudział w obcho-
dach rocznic narodowych na terenie Pia-
seczna dla podmiotów prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego. Żadna ze zło-
żonych ofert nie spełniała wymogów okre-
ślonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz w ogło-
szeniach o konkursach. Konkursy zostały
ogłoszone ponownie. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów dzierżaw-
nych i przedłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski podmiotów gospodarczych o umo-
rzenie lub rozłożenie na raty należności po-
datkowych, pozwolenia na sprzedaż alkoho-
lu itp. 

Omawiane są na bieżąco wnioski ko-
misji problemowych RM - informacja pi-
semna o podjętych czynnościach związa-
nych z tymi wnioskami przedkładana jest
przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. Tel. 701 75 88

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pra-
cy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów,
którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 10 lutego do 24 marca 2005 roku.

Kadry

fot. Ł. Wyleziński
Ze względów osobistych pani Ewa Kłopotek-Główczewska, skarbnik gminy (z lewej),
zrezygnowała z pełnionej funkcji. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz oraz radni
podziękowali pani Ewie za 15 lat pracy na rzecz gminy. Burmistrz za zgodą Rady
Miejskiej powierzył obowiązki skarbnika pani Agnieszce Kowalskiej (z prawej) na czas
określony, do września 2005 r.

W dniu pogrzebu Ojca Świętego młody mężczyzna podjechał samochodem przed
urząd, wyjął ze stojaka flagę i wrzucił ją do samochodu. Jego wyczyn zauważył na
monitorze strażnik. Złodziej zdążył zbiec. Nietrudno było go jednak odszukać, gdyż
kamery zarejestrowały numer rejestracyjny samochodu. Po interwencji Straży
Miejskiej flaga została zwrócona, sprawca przyznała się do czynu przyjmując mandat
w wysokości 200 zł.

Bezczelna kradzież
W piątek 8 kwietnia o godz. 13.47 młody mężczyzna z Piaseczna ukradł flagę papieską ze
stojaka przed budynkiem urzędu miasta. Kradzież zarejestrowały kamery.

fot. Ł. Wyleziński

Centrum obsługi monitoringu w Piasecznie Obraz z kamer
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NIE WYPALAJMY TRAW !!!

Szanowni Mieszkańcy gminy Piaseczno!
Zwracam się do wszystkich z apelem o poszanowanie środowiska naturalnego. 
Każdy z nas lubi wypocząć na łonie natury. Niestety, środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne działanie czło-

wieka. Jednym z przejawów takiego działania jest wiosenne wypalanie traw na nieużytkach, rowach przydrożnych czy wałach
przeciwpowodziowych. Sytuacja powtarza się szczególnie w okresie wiosennym. 

Dane statystyczne świadczą o tym, że jest to dość znaczny problem. Co roku odnotowuje się wysoki wskaźnik pożarów zwią-
zanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach, a ich przyczyny to głównie podpalenia. Każdy z tych pożarów spo-
wodował zniszczenia w środowisku naturalnym i straty materialne. Do gaszenia każdego z tych pożarów zaangażowani byli lu-
dzie i sprzęt, a co za tym idzie także środki finansowe. Koszty tego pokrywamy my sami, głównie z naszego budżetu gminy. Na-
leżałoby uświadomić wielu osobom szkodliwość wypalania traw. Z początku mały, prozaiczny pożar kończy się często tragicz-
nie. Apeluję do wszystkich, aby w tym roku zrobić wszystko, co pozwoli na ograniczenie liczby pożarów i ochroni środowisko
naturalne naszej gminy. 

Zgodnie z art. 45 Ustawy z 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (DzU z 14.09.2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) za-
brania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub
w strefie oczeretów i trzcin. Za naruszenie powyższego przepisu osoba winna podlega karze aresztu albo grzywny zgodnie z art.
59 wyżej cytowanej ustawy.

O wypalaniu łąk, pastwisk i ściernisk mówi też rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie minimalnych wymagań
utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej z 7.04. 2004 r. oraz ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów
rolnych z 18.12. 2003, wg której osoba wypalająca łąki może w wyniku kontroli ARiMRu utracić prawo do

dopłat z funduszy Unii Europejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Na zaproszenie pani Jolanty Radeckiej, właścicielki ośrodka,
na uroczyste spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy,
prasy, lokalnych stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnieni księża z parafii
św. Anny. Aby stworzyć i zachować rodzinną atmosferę, w domu
opieki przebywa jednocześnie nie więcej niż kilkanaścioro pensjo-
nariuszy. W ciągu dekady Nestoria była domem dla 120 starszych
osób.

Rodzinny dom opieki społecznej Nestoria przy ul.
Kauna w Piasecznie obchodził w marcu 10. rocz-
nicę swojej działalności.

Jubileusz Nestorii

Na akcję „Zima” gmina wydała
1 750 000 zł, blisko 40 proc. tej sumy
podczas marcowych zamieci. Najbardziej
łaskawy był, o dziwo, grudzień, kiedy
drogi posypywane były trzykrotnie rza-
dziej niż chociażby w listopadzie. 

W sumie podczas minionej zimy zu-
żyto na gminnych drogach 1 tys. ton soli
oraz 1,5 tys. ton mieszanki piaskowo-so-
lnej. Płużenie 1 km drogi to jednorazowy
koszt 96,30 zł, sypanie mieszanki solnej
214 zł/km, zaś mieszanki piaskowo-

-solnej - 246 zł/km. Za odśnieżanie
chodnika zapłacić trzeba było 7 gr/m
kw., zaś za jego posypywanie 4 gr/m kw. 

Warto dodać, że gminne służby ob-
sługiwały też drogi powiatowe i woje-
wódzkie na terenie miasta oraz tam,
gdzie było to najbardziej potrzebne. 

Spółka SITA PUK Piaseczno, której
50 proc. udziałów należy do gminy, zo-
stała wybrana w przetargu na trzy lata.
Jest odpowiedzialna za utrzymanie czy-
stości i porządku w gminie.

Kosztowna zima
Zima dała nam się we znaki dość nietypowo, bo w marcu.
Właśnie wtedy najczęściej do akcji wyjeżdżały załogi Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych, posypując gminne drogi so-
lą i piaskiem. Walka ze śnieżycą słono nas kosztowała.

Podczas walnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
przyjęto wzór logo organizacji oraz omówiono sprawy, jakimi To-
warzystwo zajmie się w tym roku. Gośćmi zebrania byli m.in.
przedstawiciele władz samorządowych, policji oraz ksiądz dziekan
Tadeusz Sowa, który złożył wszystkim obecnym życzenia wielka-
nocne. 

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna działa z niewielkimi przer-
wami od 70 lat. Obecnie należy do niego 108 sympatyków naszego
miasta, a funkcję prezesa pełni pani Ewa Dudek. 

Walne zebranie
przyjaciół Piaseczna

Strażacy w ciągu siedmiu dni in-
terweniowali w powiecie piaseczyń-
skim 92 razy, z czego 46 razy na tere-
nie gminy Piaseczno. Bardzo sprawnie
działały ochotnicze straże pożarne
z całej gminy Piaseczno. Pierwsze pod-
topienia zanotowano w środę 16 mar-
ca, a największe przesilenie miało
miejsce w czasie weekendu. W nocy
z soboty na niedzielę poziom wody
w Jeziorce podniósł się o ponad pół
metra. Zalane zostały posesje wzdłuż
ul. Nadrzecznej i Łamanej w Chyli-
cach. 

Przyczyną gwałtownych podtopień
był najprawdopodobniej brak bieżącej
konserwacji rzeki i wałów przeciwpo-
wodziowych. W gminie Piaseczno
wszystkie jazy działały prawidłowo, co
umożliwiło szybki spływ wody, jednak
Jeziorka, którą zarządza Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej, przepły-
wa przez kilka gmin. Dlatego członko-
wie gminnej grupy reagowania kryzy-
sowego są zgodni, że zagrożenie wy-
kraczało daleko poza kompetencje
jednej gminy. Tym bardziej że rzeką
zarządza Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej, a wałami Wojewódzki Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie. 

- W Piasecznie jesteśmy przygoto-
wani na różnego rodzaju zagrożenia,
w tym przede wszystkim: na awarię
w dużych zakładach przemysłowych
i związanym z tym potencjalne skaże-
nie oraz pożar dużych obszarów leś-
nych w południowej części gminy
- mówi Tadeusz Tomczyk, który od-
powiada w Urzędzie Miasta za obronę
cywilną. - Ale żadna z instytucji odpo-
wiedzialnych za rzekę nie ostrzegała
nas przed zagrożeniem. Pomimo tego

tak szybko, jak to było możliwe, zorga-
nizowaliśmy pomoc dla mieszkańców
podtopionych terenów. 

W ciągu tygodnia w czasie trwania
akcji zaangażowanych było codziennie
ok. 40 osób i ponad 10 samochodów
z Państwowej Straży Pożarnej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu
gminy, a także policyjny radiowóz, ko-
parka, spycharka i ponton. 

Do wzmocnienia wałów użyto
4 tys. worków (ok. 100 ton piasku).
Tam gdzie było to konieczne, dostar-
czono wodę pitną i kabiny sanitarne
oraz specjalne obuwie, a także zdezyn-
fekowano studnie. 

W akcji uczestniczyły prywatne
firmy: Hydrodrom ze sprzętem i 5-7
pracownikami oraz Inżynieria Płońsk
ze sprzętem oraz 6 pracownikami. 

Więcej o postępowaniu w przy-
padku tego typu kryzysów oraz o orga-
nizacji gminnej grupy reagowania kry-
zysowego napiszemy w następnych nu-
merach „GP”.

Red.

Wielka woda
Bardzo duże opady śniegu na początku marca i nagły
wzrost temperatur połączony z ulewnymi deszczami
w połowie zeszłego miesiąca były przyczyną gwałtownego
podniesienia poziomu wody w Jeziorce. Na szczęście nie
doszło do powodzi, ale wystąpiły miejscowe podtopienia,
co na własnej skórze odczuli właściciele domów położo-
nych w pobliżu rzeki.

fot. D. Putkiewicz

Szacunkowe koszty:
- dowóz piasku - 4 tys. zł
- worki - 2,8 tys. zł
- paliwo dla OSP - 6 tys. zł
- koszt pracy strażaków OSP - 8 tys. zł
- działania podmiotów gospodar-

czych - 6 tys. zł
Straty i zniszczenia:
- zalanych zostało 12 budynków 

mieszkalnych i 50 piwnic
- zalane 7 ha gruntów
- zalane 200 m drogi wojewódzkiej
- zniszczony został 1 km drogi 

gminnej
- zniszczonych zostało 6 przepustów

Piaseczno, ul. Kniaziewicza, 17.04.2005 r.

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, plac J. Piłsudskiego 10
Adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek

Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49,05-500 Piaseczno
Tel. kontaktowy 756 76 00

Wspomnienie
1 kwietnia 2005 roku od-

był się pogrzeb Janiny Polewki
z Zalesia Górnego. Jeszcze
niedawno Panią Janinę w dniu
jej setnych urodzin 27 grudnia
2004 roku odwiedzili z życze-
niami przedstawiciele urzędu
gminy oraz redakcja „Gazety
Piaseczyńskiej”. Jubilatka otrzy-
mała wtedy list z gratulacjami
od premiera Marka Belki

W tym miejscu pragniemy
złożyć najszczersze kondolencje
rodzinie zmarłej.

Przejrzysta Polska
W dniu 14 kwietnia w ramach akcji „Przej-
rzysta Polska”, do której przystąpiła gmina
Piaseczno, zostało zorganizowane spotka-
nie z organizacjami pozarządowymi i prasą
lokalną. 

Na spotkaniu zostały omówione cele akcji „Przejrzysta Polska”
oraz zadania, które Urząd Miasta i Gminy będzie realizował w ra-
mach akcji. Poinformowano o możliwości obserwowania działań
Urzędu i przekazywaniu uwag (na zasadach monitoringu społeczne-
go) przez mieszkańców. Na zakończenie została rozdana ankieta do-
tycząca zadań wybranych do realizacji przez Urząd, wyniki tej ankie-
ty zostaną opublikowane do 15 maja na stronie internetowej gminy. 

Następne spotkanie obędzie się w czerwcu. Jeżeli są organiza-
cje pozarządowe, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu,
a chciałyby zapoznać się z akcją i w niej uczestniczyć, to prosimy
o kontakt z panią Martą Pietrzak tel. 70 17 650, 
e-mail: pietrzak@gmina-piaseczno.pl 

Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie
internetowej www.przejrzystapolska.pl

fot. D. Putkiewicz

fot. Ł. Wyleziński



Była tam mowa o tworzeniu
komputerowej bazy danych, dzięki
której możliwe będzie sprawdzanie,
czy właściciel lub zarządca nierucho-
mości ma zawartą umowę na odbiór
odpadów stałych i płynnych i czy
z tej umowy właściwie korzysta.
Ważna informacja dotyczyła ko-
nieczności zawarcia niezbędnej
umowy przez tych, którzy jeszcze te-
go ustawowego obowiązku nie do-
pełnili. 

Minął rok i zgodnie z zapowiedzią
gmina dysponuje wiedzą, z których
nieruchomości odpady stałe trafiają do
rowów, lasów, ulicznych koszy na
drobne odpadki lub pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów (nie za-
wsze wykorzystywanych zgodnie z in-
strukcją). Niestety, wiedza ta jest smut-
na, a fakty przerażające. W wielu rejo-
nach gminy zaledwie 50 proc. miesz-
kańców ma podpisane umowy na wy-
wóz śmieci. Dotyczy to np. Zalesia
Górnego i terenu Piaseczna od torów
do ul. Przemysłowej. 

W piśmie do mieszkańców
mowa była też o karach dla tych,
którzy mimo licznych wcześniej-
szych wezwań w prasie lokalnej
oraz interwencji straży miejskiej
wciąż nie mają podpisanych umów
lub nie robią z nich użytku. 

Informujemy, że wykazy nieru-

chomości zostały przekazane straży
miejskiej i na wszystkich, którzy nie
wylegitymują się umową oraz ra-
chunkami za odbiór odpadów sta-
łych i płynnych, nałożona zostanie
kara.

Redakcja

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez
PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego z przykanalikami odprowadzającymi
ścieki z posesji przy ul. Gołkowskiej (trasa 11) we wsi Gołków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczą-
ce przedmiotowej inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez fir-
mę „ProKoBud” Grzegorz Korzeniewski 05-500 Chyliczki ul. Melanii 16 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji podciśnieniowej w ul. Gościniec (na
odcinku od ul. Orzechowej do ul. Podskarbińskiej) i w ulicy Podskarbińskiej wraz z przyłączami i studzienkami zaworo-
wymi do działek nr ewid. 14 i 2 położonych we wsi Robercin gm. Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr

80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 re-
prezentowanej przez Firmę Usługi Projektowe Elektroenergetyczne Marcin Lewiński 03-075 Warszawa ul. Brzezińska 4, za-
wiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-03-24 znak UiA 7331/G/CP/16/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającą na budowie oświetlenia ulicznego (linii kablowej i napowietrznej) na działce nr ewid. 700 stanowiącej drogę gmin-
ną - ulica Warszawska, położonej we wsi Złotokłos. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem
w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. (Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do
decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój
48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Śmieciowe zmagania
W zeszłym roku przy okazji wysyłania wezwań do opłacenia podatków od nieruchomości przesłana została do wszystkich mieszkańców infor-
macja w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Piaseczno. Obecnie gmina dysponuje bazą danych właścicieli
nieruchomości, którzy podpisali umowy na wywóz śmieci. Tych, którzy takiej umowy nie posiadają już wkrótce odwiedzi straż miejska. 

WARSZAWSKA SYRENKA

W XXVIII Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” udział wzięło 92 uczestników

- uczestników szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Piaseczno.
Nagrody i wyróżnienia: 
W kategorii klas 0-III
I miejsce - Małgorzata Czerwińska - SP nr 2 w Piasecznie
Wyróżnienia: Dominik Rodowicz (SP Złotokłos), Karol Wąsiński, Paweł Klimek, Ida Malec, Maria Tomaszewska, Maciej Musiał, Mał-
gorzata Skrobisz (filia SP nr 5 w Piasecznie), Marysia Derentowicz (SP nr 2 w Piasecznie) 
W kategorii klas IV-VI
I miejsce - Katarzyna Ostasiuk - SP nr 1 w Piasecznie
II miejsce - Olga Łęcka - SP nr1 w Piasecznie
Wyróżnienia: Anna Zaleska (Ośrodek Szkolno-Wych. w Piasecznie), Jan Wójcik, Maciej Nalewczyński (SP nr 1w Piasecznie) 
W kategorii klas gimnazjalnych
I miejsce - Krzysztof Królak - Gimnazjum nr 1
Wyróżnienia: Magdalena Czerska (Gimnazjum w Złotokłosie), Nina Trzaska, Robert Wasiewicz, Magdalena Borkowska (Gimnazjum nr
2 w Piasecznie)

fot. D. Putkiewicz

Ogłoszenie
Gmina Piaseczno zamierza dokonać sprzedaży starych kontenerów zlokalizowanych

na terenie oczyszczalni ścieków w Piasecznie. 
W latach wcześniejszych kontenery były wykorzystywane jako laboratorium anali-

tyczne jak również służyły jako zaplecze dla pracowników oraz magazynowe. 
Kontenery zlokalizowane są na terenie oczyszczalni ścieków w Piasecznie przy ul.

Żeromskiego 39, gdzie można dokonać ich oględzin. 
Oferty cenowe w zamkniętych kopertach z napisem „KONTENER”, prosimy skła-

dać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, w terminie do
dn. 04.05. 2005 r. 

Naczelnik Wydziału GKM
Włodzimierz Rasiński

Ogłoszenie o sprzedaży
Samochód marki „Jelcz” P 325 SC21. Rok produkcji 1987. Przeznaczony do czysz-

czenia kanalizacji sanitarnej. Cena wywoławcza 1.000,00 zł. Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z oznaczeniem „Sprzedaż samochodu marki 'Jelcz' do dnia 29
kwietnia 2005 roku, do godz. 15.30, pokój 89 Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul.
Kościuszki 5. 
W celu obejrzenia pojazdu i uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z p.
Grzegorzem Chrabałowskim, tel. 701 76 77

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury, sztuki  oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Piaseczna:

1.1. Konserwacja pomnika i utrzymanie zieleni na Zimnym Dole w lasach
Chojnowskich.
1.2. Środki potrzebne do odpowiedniego uhonorowania miejsc pamięci i osób
już nie żyjących a poległych w czasie wojny.
1.3. Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych służących uczczeniu
pamięci i zapaleniu symbolicznego znicza na grobach poległych (często
nieznanych) żołnierzy - pielgrzymki i wycieczki (dojazd, zakwaterowanie).
1.4. Materiały pomocnicze niezbędne do formalnego funkcjonowania
komórki.

2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć środki
publiczne w wysokości: 
- na zadanie 1.1. - 300,00 zł
- na zadanie 1.2. -   500,00 zł
- na zadanie 1.3. - 2.500,00 zł
- na zadanie 1.4. - 300,00 zł

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych - będzie miało formę wspierania takich zadań,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin realizacji zadań:
Zadanie 1.1. - kwiecień - grudzień 2005 r.
Zadanie 1.2. - kwiecień - grudzień 2005 r.
Zadanie 1.3. - kwiecień - grudzień 2005 r.
Zadanie 1.4. - kwiecień - grudzień 2005 r.

1. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na
jaki zostały przeznaczone.

2. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać miesięczne
lub kwartalne sprawozdania z wykonywania zadania. 

3. Przyznane środki publiczne należy wykorzystać:
Zadanie 1.1. - do dnia 31.12.2005 r.
Zadanie 1.2. - do dnia 31.12.2005 r.
Zadanie 1.3. - do dnia 31.12.2005 r.
Zadanie 1.4. - do dnia 31.12.2005 r.

4. Środki niewykorzystane do podanego terminu należy zwrócić w terminie 7
dni na rachunek bankowy Urzędu Miasta  i Gminy Piaseczno lub w Kasie
Urzędu Gminy.

5.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na
wykonanie zadania publicznego.

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:

- w zamkniętej kopercie z oznaczeniem obszaru oraz numeru zadania,
- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie
do 27 kwietnia 2005 r. do godz. 09.00
- z adnotacją Konkurs na dotacje 2005 -w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno - Biuro Obsługi Interesantów ul. Kościuszki 5, lub przesłać pocztą
na adres  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5. 
W przypadku  składania wniosku osobiście  wnioskodawca otrzyma
potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia .  
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotacje z
budżetu Gminy Piaseczno na 2005r. powołana zostanie  komisja konkursowa.
Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminach:
Zadanie 1.1. - do dnia 12 maja 2005 r.
Zadanie 1.2. - do dnia 12 maja 2005 r.
Zadanie 1.3. - do dnia 12 maja 2005 r.
Zadanie 1.4. - do dnia 12 maja 2005 r.

KONKURSY OFERT NA DOTACJE 2005 r. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 
zwany dalej „Zamawiającym” 

Ogłasza konkursy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r Nr 96 poz. 873 ze zm.) na dotacje z budżetu Miasta i Gminy
Piaseczno na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy w 2005 r. 

Konkursy zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr 695/XXXI/2004 r. Rady Miejskiej z dnia
30.12.2004 r. oraz „Programem współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2005”. 

Oferty konkursowe powinny zawierać: 
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zada-
nie; 
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym
o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; 
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania 

Oferty winny być złożone w formie wzoru nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami to jest: 
1. Aktualnym odpisem z rejestru bądź innym równoważnym dokumentem ważnym - wystawionym nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na konkurs wraz z deklaracją złożenia
oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym na dzień podpisania umowy: 
2. Sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za ostatni rok bądź za okres prowadzenia działalności. 
3. Minimum jedną referencją związaną z przedmiotem konkursu: 
- złożą niewypełniony wzór umowy w formie zał. nr 2 bądź oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, 
- złożą harmonogram realizacji zadania, 
- oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania wspartych zadań. 

Wszystkie strony ofert oraz wszystkie strony załączników winny być ponumerowane i podpisane przez
osobę (osoby) umocowane do reprezentacji oferenta. 
Materiały wraz z warunkami konkursu można pobierać bezpłatnie za pokwitowaniem w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno: 
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. nr 16 
Ramowy wzór wniosku - oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio na miejscu
w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w wersji elektronicznej na stronach: www. gmina-
-piaseczno. pl 
Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie - powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie, z od-
rębnym kompletem załączników. 
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie Referatu Zamówień Publicznych,
pok. nr 75, Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. nr 16. 
Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielania informacji są: 
Pan Piotr Borkowski, tel. (022) 70 17 654, pok. 75, w godz. 10.00 - 14.00
Pani Halina Kamińska, tel (022) 70 17 519, pok. nr 18, w godz. 10.00 - 14.00

Zasady rozpatrywania ofert przez komisję: 
- Oferta oceniana będzie w 2 etapach: 

I etap 
Ocena formalna 

Komisja: 
- Oceni możliwość realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot. 
- Oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 
- Uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

II etap
Ocena merytoryczna

Szczegółowy tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert są następujące: 
1. Cena: waga kryterium 50% oceniana według wzoru: cena najniższa do ceny oferty razy waga kryterium. 
2. Ocena indywidualna członków Komisji łączna waga 50%. 

W niniejszym kryterium zamawiający wyróżni i oceni następujące podkryteria: 

Uzasadnienie w skali od 1 do 15 punktów: 
- zamawiający oceni poziom zrozumienia oferenta w zakresie zadań, celów i spodziewanych efektów kon-
kursu oraz ryzyk związanych z jego wdrożeniem. 

Strategia działania od 1 do 50 punktów: 
- zamawiający oceni jakość proponowanego podejścia oferenta do wykonania usługi, proponowaną orga-
nizację jego zespołu, kompletności fachowość przewidzianych działań. 

Harmonogram działań od 1 do 35 punktów: 
- zamawiający oceni prawidłowość trafność identyfikacji terminów i sekwencję wdrażania poszczególnych
etapów, identyfikację kluczową momentów, właściwy dobór sił i środków adekwatny do zadań, popraw-
ność proponowanego harmonogramu. 

Ocena punktowa będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta od po-
szczególnych członków komisji za powyższe podkryteria i zsumowana w formie proporcjonalnej. 
Niniejsze zamówienie (zamówienie w danej części) zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

Dotację uzyska podmiot który spełni wymogi formalne i uzyska najwyższą ilość punktów. 
O wynikach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie. 

Postanowienia Ogólne
1. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania określonych części zamówienia przez podmiot nie będący
stroną umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert: 
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
- postępowanie jest obarczone wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie konkur-
su. 
3. Oferentom którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowa-
niu, szczególnie kosztów przygotowania i złożenia oferty. 
4. Od rozstrzygnięcia wyników konkursu służy odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w ter-
minie 3 dni w którym oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących pod-
stawę do odwołania. 
5. Oferta - wzór (pobierz www. gmina-piaseczno. pl). 
6. Ogłoszenie przyjęto na stronę Biuletynu Informacji Publicznej, stronę internetową i Tablicę Ogłoszeń
w dniu 23 marca 2005 r.

Konkurs obejmuje zadania w obszarze działalności kultural-
nej, oświatowej, materialnej oraz współudział w obchodach rocz-
nic narodowych na terenie Piaseczna: 

1.1. Współudział w obchodach Świąt Narodowych (uroczystości rocznicowe). 
1.2. Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi międzyludzkich 
(“uroczystości Wielkanocne”, “dzielenie się opłatkiem”). 

1.3. Podtrzymywanie pamięci o wspólnej walce i uczczenie poległych w czasie
wojny (wyróżnienie działaczy społecznych i bohaterów wojennych). 
1.4. Materiały pomocnicze potrzebne do funkcjonowania organizacji jako ko-
mórki formalnej. 

2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć środki
publiczne w wysokości: 
- na zadanie 1.1. - 300,00 zł 
- na zadanie 1.2. - 1.000,00 zł 
- na zadanie 1.3. - 700,00 zł
- na zadanie 1.4. - 1.000,00 zł

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych - będzie miało formę wspierania takich zadań,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Termin realizacji zadań: 
Zadanie 1.1. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.2. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.3. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.4. - kwiecień - grudzień 2005 r. 

1. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zo-
stały przeznaczone. 

2. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać miesięczne lub
kwartalne sprawozdania z wykonywania zadania. 

3. Przyznane środki publiczne należy wykorzystać: 
Zadanie 1.1. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 31.12.2005 r. 

Zadanie 1.3. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 31.12.2005 r. 

4. Środki niewykorzystane do podanego terminu należy zwrócić w
terminie 7 dni na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno lub w Kasie Urzędu Gminy. 

5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wy-
konanie zadania publicznego. 

Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotacje z bu-
dżetu Gminy Piaseczno na 2005r. powołana zostanie komisja konkursowa. 

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminach: 
Zadanie 1.1. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.3. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 12.05.2005 r. 

Konkursy
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Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury, sztuki
oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Piaseczna: 

1.1. Organizacja spotkań integracyjnych służących podtrzymywaniu pa-
mięci o wszystkich zesłanych i poległych na przymusowych robotach
w czasie wojny i po jej zakończeniu
1.2. Organizacja wyjazdów na wystawy i galerie upamiętniające i przedsta-
wiające materiały z sytuacji zesłańców. 
1.3. Fundusze pozwalające na spotkania przedświąteczne w miłej atmos-
ferze w towarzystwie osób dzielących niegdyś los zesłania oraz uczcić pa-
mięć bliskich, którzy nie przeżyli trudów pracy w obozach. 
1.4. Środki niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia działalności jako
komórka administracyjna. 
2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć
środki publiczne w wysokości: 
- na zadanie 1.1. - 800,00 zł
- na zadanie 1.2. - 700,00 zł
- na zadanie 1.3. - 2.600,00 zł
- na zadanie 1.4. - 3.400,00 zł
Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w ro-
zumieniu ustawy o finansach publicznych - będzie miało formę

wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinan-
sowanie ich realizacji. 
Termin realizacji zadań: 
Zadanie 1.1. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.2. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.3. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.4. - kwiecień - wrzesień 2005 r. 
1. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na ja-
ki zostały przeznaczone. 
2. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać miesięczne
lub kwartalne sprawozdania z wykonywania zadania. 
3. Przyznane środki publiczne należy wykorzystać: 
Zadanie 1.1. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.3. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 31.12.2005 r. 
4. Środki niewykorzystane do podanego terminu należy zwrócić
w terminie 7 dni na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno lub w Kasie Urzędu Gminy
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na
wykonanie zadania publicznego. 

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć: 
- w zamkniętej kopercie z oznaczeniem obszaru oraz numeru zadania, 
- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym ter-
minie do 27 kwietnia 2005r. do godz. 09.00
- z adnotacją Konkurs na dotacje 2005 - w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno - Biuro Obsługi Interesantów ul. Kościuszki 5 lub przesłać
pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5
W przypadku składania wniosku osobiście wnioskodawca otrzyma po-
twierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia. O terminie złożenia
oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty niekom-
pletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotacje
z budżetu Gminy Piaseczno na 2005r. powołana zostanie komisja konkur-
sowa. 
Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminach: 
Zadanie 1.1. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.3. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 12.05.2005 r.

Konkurs obejmuje zadania w obszarze działalności kultu-
ralnej, oświatowej, materialnej oraz współudział w obcho-
dach rocznic narodowych na terenie Piaseczna: 

1.1. Organizacja i wdrażanie projektów i programów obejmujących różne
obszary kultury. 
1.2. Organizacja spotkań integracyjnych o tematyce historycznej dla
mieszkańców w nowoutworzonym muzeum w Piasecznie. 
1.3. Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych - przywrócenie tra-
dycji „Jarmarku Piaseczyńskiego”. 
1.4. Organizacja imprez kulturalnych propagujących wiedzę o Unii Euro-
pejskiej (dołączenie Piaseczna do miast biorących udział w Europejskich
Dniach Dziedzictwa). 
1.5. Kontynuacja prac związanych z pomocą Polakom zamieszkałym od lat
na Ukrainie, Litwie i Białorusi, a znajdujących ciężkiej sytuacji materialnej. 
2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć
środki publiczne w wysokości: 
- na zadanie 1.1. - 13.400,00 zł 
- na zadanie 1.2. - 3.000,00 zł 
- na zadanie 1.3. - 6.500,00 zł
- na zadanie 1.4. - 10.000,00 zł
- na zadanie 1.5. - 5.500,00 zł
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozu-

mieniu ustawy o finansach publicznych - będzie miało formę wspierania
takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Termin realizacji zadań: 
Zadanie 1.1. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.2. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.3. - sierpień - październik 2005 r. 
Zadanie 1.4. - sierpień - październik 2005 r. 
Zadanie 1.5. - kwiecień - grudzień 2005r. 
1. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na ja-
ki zostały przeznaczone. 
2. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać miesięczne
lub kwartalne sprawozdania z wykonywania zadania. 
3. Przyznane środki publiczne należy wykorzystać: 
Zadanie 1.1. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.3. - do dnia 31.10.2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 31.10.2005 r. 
Zadanie 1.5. - do dnia 31.12.2005 r. 
4. Środki niewykorzystane do podanego terminu należy zwrócić w termi-
nie 7 dni na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub
w Kasie Urzędu Gminy
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na
wykonanie zadania publicznego. 

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć: 
- w zamkniętej kopercie z oznaczeniem obszaru oraz numeru zadania, 
- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym ter-
minie do 27 kwietnia 2005r. do godz. 09.00
- z adnotacją Konkurs na dotacje 2005 - w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno - Biuro Obsługi Interesantów ul. Kościuszki 5 lub przesłać
pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul.
Kościuszki 5
W przypadku składania wniosku osobiście wnioskodawca otrzyma po-
twierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia 
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiające-
go
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotacje
z budżetu Gminy Piaseczno na 2005r. powołana zostanie komisja konkur-
sowa. 
Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminach: 
Zadanie 1.1. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.3. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 12.05.2005 r. 
Zadanie 1.5. - do dnia 12.05.2005 r. 

Konkurs obejmuje zadania w obszarze działalności
kulturalnej, oświatowej oraz współudział w obchodach
rocznic narodowych na terenie Piaseczna:

1.1. Współudział w obchodach Świąt Narodowych (uroczystości
rocznicowe).
1.2. Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi międzyludzkich (
"uroczystości Wielkanocne", "dzielenie się opłatkiem").  
1.3. Podtrzymywanie pamięci o wspólnej walce i uczczenie poległych w
czasie wojny (wyróżnienie działaczy społecznych i bohaterów wojennych).
2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć
środki publiczne w wysokości: 
- na zadanie 1.1. - 400,00 zł
- na zadanie 1.2. - 1.000,00 zł
- na zadanie 1.3. - 600,00 zł
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych - będzie miało formę
wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.

ermin realizacji zadań:
Zadanie 1.1. - kwiecień - grudzień 2005 r.
Zadanie 1.2. - kwiecień - grudzień 2005 r.
Zadanie 1.3. - kwiecień - grudzień 2005 r.
1.Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki
zostały przeznaczone.
2. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać miesięczne
lub kwartalne sprawozdania z wykonywania zadania. 
3. Przyznane środki publiczne należy wykorzystać:
Zadanie 1.1. - do dnia 31.12.2005 r.
Zadanie 1.2. - do dnia 31.12.2005 r.
Zadanie 1.3. - do dnia 31.12.2005 r.
4. Środki niewykorzystane do podanego terminu należy zwrócić w
terminie 7 dni na rachunek bankowy Urzędu Miasta  i Gminy Piaseczno
lub w Kasie Urzędu Gminy.
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na
wykonanie zadania publicznego.
Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
- w zamkniętej kopercie z oznaczeniem obszaru oraz numeru zadania,

- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym
terminie do 27 kwietnia 2005r. do godz. 09.00
- z adnotacją Konkurs na dotacje 2005 -  w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno - Biuro Obsługi Interesantów ul. Kościuszki 5 lub
przesłać pocztą na adres  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500
Piaseczno ul. Kościuszki 5. 
W przypadku  składania wniosku osobiście  wnioskodawca otrzyma
potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia.   
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do
Zamawiającego.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotacje
z budżetu Gminy Piaseczno na 2005r. powołana zostanie  komisja
konkursowa.
Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminach:
Zadanie 1.1. - do dnia - 12.05.2005 r.
Zadanie 1.2. - do dnia - 12.05.2005 r.
Zadanie 1.3. - do dnia - 12.05.2005 r.

Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury, sztuki
oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Piaseczna: 

1.1. Organizacja integracyjnych imprez i wyjazdów będących symbolem
zadośćuczynienia za trud i pracę włożoną w utrzymywanie i niedopuszcze-
nie do zagaśnięcia pamięci czynów „szarych” żołnierzy, zmęczonych mło-
dością spędzoną na wojnie i wieku dojrzałym wypełnionym ciężką pracą
służącą odbudowie kraju i poszczególnych miast. 
1.2. Fundusze potrzebne do adekwatnego kultywowania tradycji Świąt
Wielkanocnych - spotkanie i dzielenie się jajkiem, Świąt Bożego Narodze-
nia (środki potrzebne na zakup symbolicznych upominków i kart życze-
niowych dla działaczy wyróżniających się nobilitacją wieku) oraz Świąt Na-
rodowych (oddanie czci i złożenie wiązanki kwiatów na grobach pole-
głych). 
1.3. Niezbędne środki służące tak z pozoru prozaicznym działaniom jak
dojazd wszystkich członków (osoby, które nie poruszają się już samodziel-
nie lub w związku z poważnie zaawansowanym wiekiem, nie mogą doje-
chać środkami transportu publicznego) do miejsca spotkania, np. Grób
Nieznanego Żołnierza. Do tego celu konieczny jest samochód osobowy
(najczęściej osoby prywatnej), bądź ekwiwalent będący zapłatą za usługę
1.4. Spotkania zacieśniające więzi międzyludzkie, współpraca z Samorzą-
dem Terytorialnym, spotkania z weteranami wojennymi oraz dyskusje i ze-
brania mające na celu przekazanie zdobytego przez lata doświadczenia,
a także uhonorowanie dni takich jak np. Dzień Kobiet - (napoje i symbo-
liczny poczęstunek dla wszystkich zebranych). 

2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć środ-
ki publiczne w wysokości: 
- na zadanie 1.1. - 13.900,00 zł
- na zadanie 1.2. - 8.200,00 zł
- na zadanie 1.3. - 1.900,00 zł
- na zadanie 1.4. - 1.400,00 zł
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumie-
niu ustawy o finansach publicznych - będzie miało formę wspierania takich
zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Termin realizacji zadań: 
Zadanie 1.1. - maj - wrzesień 2005 r. 
Zadanie 1.2. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.3. - kwiecień - grudzień 2005 r. 
Zadanie 1.4. - kwiecień - wrzesień 2005 r. 
1. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z
celem, na jaki zostały przeznaczone. 
2. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać 
miesięczne lub kwartalne sprawozdania z wykonywania zadania. 
3. Przyznane środki publiczne należy wykorzystać: 
Zadanie 1.1. - do dnia 30.09.2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.3. - do dnia 31.12.2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 15.09.2005 r. 
4. Środki niewykorzystane do podanego terminu należy zwrócić w termi-
nie 7 dni na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub

w Kasie Urzędu Gminy
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na
wykonanie zadania publicznego. 
Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć: 
- w zamkniętej kopercie z oznaczeniem obszaru oraz numeru zadania, 
- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym ter-
minie do 27 kwietnia 2005 roku do godz. 09.00 - z adnotacją Konkurs na
dotacje 2005 - w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Biuro Ob-
sługi Interesantów ul. Kościuszki 5 lub przesłać pocztą na adres Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
W przypadku składania wniosku osobiście wnioskodawca otrzyma po-
twierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia 
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiające-
go Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywa-
ne. 
Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotacje
z budżetu Gminy Piaseczno na 2005r. powołana zostanie komisja konkur-
sowa. 
Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminach: 
Zadanie 1.1. - do dnia 12 maja 2005 r. 
Zadanie 1.2. - do dnia 12 maja 2005 r. 
Zadanie 1.3. - do dnia 12 maja 2005 r. 
Zadanie 1.4. - do dnia 12 maja 2005 r. 



Obwieszczenie

UCHWAŁA Nr 744/XXXIV/2005r
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24.03.2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje, 

§ 1
Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku. 
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, w placówkach
oświatowych Gminy i opublikowaniu w prasie lokalnej

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 744/XXXIV/2005r

z dnia 24.03.2005 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy,
warunki otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń, tryb i sposób
wstrzymywania i cofania świadczeń oraz przepisy przejściowe. 

§ 2
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną, są: 
1) stypendium szkolne; 
2) zasiłek szkolny. 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). 
2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.). 
3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych, 
4) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków ob-
cych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia ję-
zyków obcych, 
5) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 usta-
wy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego, 
6) stypendium szkolnym - pomoc materialna przysługująca uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystą-
piło zdarzenie losowe, 
7) zasiłku szkolnym - należy rozumieć pomoc materialną dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, 
8) ustawie - ustawa z dnia 16.12.2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781). 
9) burmistrzu - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

3. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1), jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust.
3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regula-
minem. 

II. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA POMOCY MATERIALNEJ 
§ 3

1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Piaseczno: 
1) uczniom szkół - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 
2) wychowankom ośrodków, 
3) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - do czasu ukończe-
nia realizacji obowiązku nauki, 
4) słuchaczom kolegiów - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 
zwanym dalej uprawnionymi. 

III. WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY MATERIALNEJ 
§ 4

1. Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie wy-
stępuje: 

bezrobocie, 
niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, 
rodzina jest niepełna, 
lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

2. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość docho-
du na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 316 zł na osobę w rodzinie. 

§ 5
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkol-
nym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku
szkolnym. 
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach in-
nych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie mo-
że przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów -
osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego. 
3. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 6
1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjal-
nym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środ-
ków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kole-
giów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego. 

IV. FORMY POMOCY MATERIALNEJ
§ 7

1. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym w formie: 
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szko-
łą, 

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowa-
nia do zakupu pomocy, itp. 
2. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kole-
giów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miej-
scem zamieszkania. 
3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypen-
dium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe. 
4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 
5. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach in-
nych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie mo-
że przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów -
osiemnastokrotności tej kwoty. 

§ 8
3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego i nie może prze-
kraczać miesięcznie 200 % tej kwoty. 
4. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają: wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2 oraz warunki
i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4 ust. 1. 
5. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2, przedsta-
wia się następująco: 
a) dochód do wysokości 200 zł na osobę w rodzinie - stypendium w wysokości 200% zasiłku rodzinnego czyli
112 zł
b) od 201 zł na osobę w rodzinie do 250 zł - stypendium w wysokości 150% zasiłku rodzinnego czyli 84 zł.
c) od 251 zł na osobę w rodzinie do 316 zł - stypendium w wysokości 100% zasiłku rodzinnego czyli 56 zł. 

§ 9
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego. 
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uza-
sadniającego przyznanie tego zasiłku. 
3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 10
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
2. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może być przyznany drugi raz w tym samym roku szkolnym. 
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty za-
siłku rodzinnego. 

V. TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
§ 11

1. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej. 
2. Do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powołuje Gminną
Komisję Socjalną, określając jej regulamin. 
3. Burmistrz zapewnia warunki finansowe i organizacyjne pracy Gminnej Komisji Socjalnej. 

§ 12
1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek: 
1) rodziców ucznia albo wniosek pełnoletniego ucznia, 
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, 
2. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu. 
3. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 13
1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej zawierać powinien w szczególności: 
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, 
2) miejsce zamieszkania ucznia, 
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości docho-
dów, z zastrzeżeniem ust. 2, 
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. 
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzy-
staniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 3. 
5. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony powinien złożyć: 
a) w kancelarii Urzędu Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

§ 14
1. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, realizowana jest w kasie urzędu gminy lub przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego. 
2. Pomoc materialna przyznana, w innej formie niż podana w ust. 1, realizowana jest w sposób ściśle ustalony
przez Gminną Komisję Socjalną. 
3. Realizacja przyznanej pomocy materialnej następuje po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 130
§ 1,2 ustawy z dnia 14.06.1960 r - kodeks postępowania administracyjnego - t. j. Dz. U. z 2000r, nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)

VI. TRYB I SPOSÓB WSTRZYMYWANIA I COFANIA POMOCY MATERIALNEJ
§ 15

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawniony otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie po-
wiadomić Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrek-
tor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

§ 16
1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przy-
znania stypendium szkolnego. 
2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepi-
sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji
administracyjnej. 
4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości
lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie Burmistrz, na pisemny wniosek zobowią-
zanego może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

§ 17
Od decyzji Burmistrza w sprawie udzielenia lub nie udzielenia pomocy materialnej i jej wysokości, służy odwo-
łanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.

VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 18

1. Uprawnieni, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano świadczenia pomocy materialnej, zachowują te
świadczenia w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane. 
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005
r. uprawnieni mogą składać do dnia 30 kwietnia 2005 r. 
3. Stypendium szkolne przyznane na wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być udzielone za okres od dnia
1 stycznia 2005 r. 
4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19
1. Do wniosków dotyczących pomocy materialnej złożonych i nie rozpatrzonych do dnia wejścia w życie ni-
niejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. 
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Piasecz-
no są przekazywane do Gminnej Komisji Socjalnej. 
3. Dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczące się w szkołach ponad-
gimnazjalnych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymują stypendia przyznane przez Agencję Nie-
ruchomości Rolnych, zachowują te stypendia do dnia 30 czerwca 2005 r. Stypendia te wypłaca Agencja Nieru-
chomości Rolnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
Józef Wierzchowski
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Szwedzi w Liceum
Na zaproszenie Liceum Ogólno-

kształcącego 11 kwietnia do Piasecz-
na przyjechała młodzież ze szkoły
średniej w Upplands Vasby. Podczas

tygodniowego pobytu goście miesz-
kają w domach swoich kolegów i ko-
leżanek z Piaseczna. W rewanżu nasi
licealiści już niebawem wyjadą do
Szwecji. 

W programie pobytu znalazła się
m.in. wycieczka do Krakowa
i Oświęcimia, a także liczne atrakcje
przygotowane tu w Piasecznie.
W czwartek 14 kwietnia, specjlanie
dla gości ze Szwecji szkoła przygoto-
wała program artystyczny w którym
wystąpiły m.in. szkolne zespoły roc-
kowe, tancerze sportowi, stowarzy-
szenie rycerskie. 

Wizytę młodzieży ze Szwecji po-
dobnie jak w przypadku włoskich
przyjaciół z Platerówki wspiera fi-
nansowo gmina Piaseczno, która tym
samym zachęcić chce pozostałe pla-
cówki oświatowe na swoim terenie
do inicjatywy i nawiązywania kontak-
tów międzynarodowych. 

Wymiana sportowa
W maju do Upplands Vasby wy-

jeżdża 25-osobowa grupa młodych
koszykarzy i koszykarek z GOSiR.
W czerwcu zeszłego roku gościliśmy
w Piasecznie zespoły ze Szwecji, te-

raz nasza zaprzyjaźniona gmina za-
prosiła na turniej oraz wspólne tre-
ningi kolegów i koleżanki z Piasecz-
na. Tygodniowy pobyt na miejscu fi-
nansuje strona szwedzka, gmina Pia-

seczno współfinansuje zaś transport
grupy do Szwecji.

Łukasz Wyleziński
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Po zaskakującym i miłym telefonie
z Sycylii nauczycielka języka angielskie-
go Agnieszka Wlazło po konsultacji
z dyrekcją szkoły postanowiła nawiązać
współpracę z włoską szkołą. Określono
zasady wymiany, wybrani zostali
uczniowie i już w lutym tego roku kil-
kunastoosobowa grupa uczniów wraz
z pedagogiem szkolnym panią Haliną
Wojciechowską wyjechała na wymianę
do Messyny na Sycylii. 

Relacja z wyjazdu
Trzydziestoośmiogodzinna podróż

autokarem zmęczyła nawet najbardziej
wytrwałych. Z dwugodzinnym opóź-
nieniem dojechaliśmy do Messyny
o trzeciej w nocy, a mimo to przywita-
no nas bardzo entuzjastycznie. Szkoła
z Messyny ma długoletnie doświadcze-
nie w projektach wymiany kulturowej
z Francją, Wielką Brytanią, Norwegią,
ale nie z Polską, dlatego bacznie obser-
wowano, jacy jesteśmy. 

Pierwszy dzień był dniem odpo-

czynku - za oknem rozwieszone sznury
z suszącą się bielizną i z daleka docho-
dząca melodia „Ave Maria”. Tak roz-
poczęła się nasza sycylijska przygoda.
Następnego dnia miało miejsce oficjal-

ne przywitanie grupy w szkole. Były
przemówienia, kwiaty, upominki
i drobny poczęstunek. Podczas części
artystycznej kilka dziewcząt zaśpiewało
popularne włoskie piosenki. 

Program naszego pobytu okazał się
bardzo bogaty. Poznawanie kultury
włoskiej rozpoczęliśmy od najstarszego
miejsca na wyspie - Agrigento. Jest to
skupisko kilku świątyń do złudzenia
przypominających ateński Akropol.
Dookoła drzewa migdałowe, palmy,
kaktusy i przejmujący wiatr wiejący
o tej porze roku. Dzień później zwie-
dzaliśmy Messynę, a w niej katedrę
z cudowną dzwonnicą, skarbiec ze zło-
tą szatą z obrazu Madonny, kościoły,
pomniki. Na koniec mogliśmy się de-
lektować wspaniałym widokiem na całe
miasto roztaczającym się z katedralnej
wieży. Zwiedziliśmy także Katanię od-
budowaną po wielkim trzęsieniu ziemi
w 1693 roku. Niezapomnianym prze-
życiem okazał się wjazd na Etnę, jeden
z najbardziej aktywnych wulkanów. Po-

tem jeszcze Reggio di Calabria ze słyn-
nymi posągami dwóch mężczyzn z brą-
zu, Palermo z zamkiem Normanów,
wysoko w górze położona Taormina,
Noto - przepiękne barokowe miasto.

Prawdziwy zawrót głowy. Wszystkie te
cuda kultury antycznej i współczesnej
mieli okazję obejrzeć nasi uczniowie. 

Ponadto przez dwa tygodnie
uczestniczyli w codziennym życiu wło-
skich rodzin, mieszkając w ich domach.
Praca w szkole nad wspólnym projek-
tem dotyczącym odwiedzonych miejsc
zakończyła nasz pobyt. Czy dzieci po-
znałyby to wszystko z książek? Pewnie
tak, ale bez tych wspaniałych wrażeń,
które pozostają w pamięci na całe życie.
Nasi uczniowie zawiązali nowe przyjaź-
nie, przekonali się, że warto uczyć się
innych języków, obejrzeli jedno z pięk-
niejszych miejsc w Europie, po której
teraz mogą podróżować bez granic. 

Dobra współpraca między naszymi
szkołami zaowocowała także napisa-
niem wspólnego projektu w ramach
programu Unii Europejskiej „Socrate-
s-Comenius”. Jest to projekt językowy
pod tytułem „Polsko-włoskie związki
w europejskim teatrze współczesnym”.
Nie są to jednak jedyne działania doty-
czące współpracy międzynarodowej
prowadzone przez Platerówkę. 

Rewizyta
w Piasecznie

W pierwszej połowie kwietnia Pla-
terówka gościła dwunastoosobową gru-
pę uczniów z Messyny, którzy przyje-
chali pod opieką nauczycielki Pauli
Lucchecci - tej samej, która wybrała
szkołę z Polski do współpracy. Przybyli
poznać kulturę polską, zobaczyć nasze
rodzinne miasto, zwiedzić stolicę Pol-
ski oraz inne ważne miejsca naszej kul-
tury i historii - Kraków, Wieliczkę,
Wadowice i Oświęcim. Z naszej strony
dołożyliśmy wszelkich starań, aby ich
wrażenia były równie niezapomniane
jak nasze z pobytu na Sycylii. Ucznio-
wie pracowali także nad wspólnym
projektem dotyczącym podobieństw
i różnic związanych z obchodzeniem
świąt wielkanocnych. Praca odbywała
się w języku angielskim, w którym
uczniowie porozumiewają się między

sobą. 
Należy podkreślić, że taka współ-

praca międzynarodowa na szeroką ska-
lę nie byłaby możliwa, gdyby nie po-
moc i wsparcie ze strony władz powia-
tu i gminy. Zarówno szkoła, jak
i uczniowie są ogromnie wdzięczni za
zrozumienie i danie możliwości pozna-
nia szerszego środowiska, środowiska
międzynarodowego. Dlatego chcemy
powiedzieć: Dziękujemy. 

Leonardo da Vinci
Szkoła uczestniczy w dużym pro-

gramie praktyk zawodowych pod na-
zwą „Leonardo da Vinci” finansowany
przez Unię Europejską. Koordynato-
rem tego programu jest nauczycielka
przedmiotów ekonomicznych Anna
Szczepanek. W zeszłym roku szkolnym
na miesięczną praktykę do Rotterda-
mu w Holandii wyjechała pierwsza
czternastoosobowa grupa uczniów.
Kilkoro z nich otrzymało propozycję
przyszłej pracy po zakończeniu szkoły.
Na początku maja do Holandii i Hisz-
panii wyjeżdżają dwie następne dzie-
sięcioosobowe grupy. Są to uczniowie
technikum kształcącego w zawodzie
technik hotelarstwa. W przyszłym roku

szkolnym praktyki będą kontynuowa-
ne. 

Dla tych uczniów pojęcie zjedno-
czonej Europy nie jest tylko sloganem,
ale rzeczywistością. Mają niepowtarzal-
ną okazję sprawdzenia swoich umiejęt-
ności i swojej wiedzy w międzynarodo-
wym środowisku. Poznają swoje mocne
i słabe strony oraz nabierają motywacji
do bardziej wytężonej pracy. Dlatego
warto jest poświęcić czas i aplikować
o udział w takich programach. 

Jeszcze do niedawna mówiło się:
szkoła w lesie. Obecnie coraz częściej
mówi się: Platerówka. Wracamy do
starych dobrych tradycji tej szkoły, nie
zapominając o tym, że świat pędzi na-
przód. I jeżeli chcemy za nim nadążyć,
to kontakt z nim jest nieodłączną czę-
ścią edukacji. 

Gimnazjaliści, którzy zastanawiają
się nad wyborem szkoły, mogą przyjść
i uzyskać więcej informacji. Czekamy
na entuzjastycznych uczniów, czekamy
na uczniów ciekawych świata, czekamy
na wszystkich dobrych uczniów. 

Halina Wojciechowska

Platerówka na Sycylii
Dość przypadkowo, gdyż przez telefon, rozpoczęła się przyjaźń pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 im. Emilii Plater a szkołą
średnią z Messyny na Sycylii. Do szkoły w Zalesiu Dolnym zadzwoniła nauczycielka angielskiego z Włoch i zaproponowała
szkole wymianę kulturową uczniów. Po kilku miesiącach uczniowie Platerówki wyjechali z wizytą do rówieśników z Sycylii.

Partnerzy ze Szwecji
Rozwija się współpraca w zakresie wymiany młodzieży pomiędzy Piasecznem a partnerską gminą Upplands Vasby. 12 maja do Szwecji
wyjeżdża 25-osobowa grupa młodych sportowców z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji do współpracy włączyło się także Liceum
Ogólnokształcące, które nawiązało współpracę ze szkołą średnią Vilunda Gymnasium.

Pierwszego dnia pobytu młodzi Szwedzi w towarzystwie nowych przyjaciół
z piaseczyńskiego liceum zwiedzali Piaseczno.

Specjalnie dla gości ze Szwecji w szkole zorganizowano Dzień Polski z bogatym
programem kulturalno-rozrywkowym.

Uczniowie z Platerówki w trakcie pobytu na Sycylii

Młodzież z Sycylii śpiewała polskim uczniom piosenki
na pożegnaniu zorganizowanym w Platerówce 

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wylezińskifot. Ł. Wyleziński
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KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że
z dniem 2 maja 2004 roku, ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (DZ. U. Nr 91, poz. 873), zostały wprowadzone w życie zmiany
do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. Nr 7 z 1998r., poz. 25, z późn. zmian.). 

Z nowych postanowień wynika, że objęci ubezpieczeniem rolnicy i do-
mownicy którzy: 

Rozpoczęli po dniu 1 maja 2004 roku, prowadzenie pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej, mogą pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników,
jeżeli podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo, co najmniej 3 lata bezpo-
średnio przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospo-
darczej, opodatkowanej w formie ryczałtu, bądź karty podatkowej. 
Wobec powyższego, należy w jednostce KRUS złożyć; 
- w terminie 14 dni - od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospo-
darczej lub współpracy przy tej działalności - oświadczenie o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników, 
- w terminie 7 dni - od dnia otrzymania z organu podatkowego - zaświadcze-
nie potwierdzające, bądź ustalające opodatkowanie w formie ryczałtu bądź
karty podatkowej. 

Niezachowanie wymienionych terminów spowoduje ustanie ubezpiecze-
nia społecznego rolników z końcem kwartału, w którym rozpoczęto prowa-
dzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników i prowa-
dzące jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są
składać w terminie do dnia 14 lutego każdego roku, w jednostce KRUS za-
świadczenie z organu podatkowego o wysokości należnego podatku z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej za miniony rok. 

Jeżeli kwota tego podatku przekroczy kwotę graniczną podatku, ogłasza-
ną przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, bądź nie-
zachowany zostanie termin 14 lutego, ubezpieczenie społeczne rolników
ustaje z końcem pierwszego kwartału danego roku. 

KRUS Piaseczno
ul. Ludowa 7

Tel. 737-00-28 (29)

ZARZĄDZENIE nr KB-0151-2/2005
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 10-03-2005 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i § 8 pkt 1 uchwały Nr 695/XXXI/2004 r. Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2005 zarządzam,
co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2005 roku w kwocie 28 500 zł

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jed-

nolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wy-
wieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

W wyniku realizacji budżetu 2005 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie w ramach para-
grafów danego działu. Przesunięcia dokonuje się w zakresie uprawnień Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w oparciu
o wnioski złożone przez wydziały: Administracyjno - Gospodarczy i Kadr jak również Biuro Promocji i Informacji Gmi-
ny. 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do dnia 01.01.2005 roku przenosi się zaplanowane środki na umowy
zlecenia i zakup usług internetowych do odpowiednich paragrafów w planie wydatków.

Zarządzenie

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail

rzp@gmina-piaseczno.pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-
cementowych pochodzących z demontażu obiektów należących do osób
fizycznych z terenu Gminy Piaseczno
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór przez Wykonawcę odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 05 i 17 06 01 w tym ich załadunek,
transport i unieszkodliwienie. Płyty eternitu z pokryć dachowych zdemontowane przez ich właściciela na swój koszt należy odebrać na
podstawie wykazu podanego przez referat OŚR. Przewidywana ilość do odbioru około 250 ton.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 30.11.2005
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena -  100 proc.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za
zaliczeniem pocztowym. Dostępne do 22/04/2005. Termin składania ofert upływa 22/04/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22/04/2005 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający
warunki zawarte w SIWZ: 1) posiadają zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów azbestowych od
Starosty Piaseczyńskiego lub innego właściwego organu ochrony środowiska,2) umowę z zakładami unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest zapewniającą możliwość przyjęcia przewidywaną do odbioru ilość, 3) kopię zezwolenia dla zakładu
unieszkodliwiania uprawniającego do odbioru eternitu zawierającego azbest,4) potwierdzenie wykonania podobnej pracy-minimum 2
referencje z okresu ostatnich 3 lat.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Przetarg nioegraniczony
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazo-
wieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upo-
ważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wymiana posadzki parkietowej w holu i sali wido-
wiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Piasecznie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącej posadzki parkietowej, przygotowa-
nie podłoża pod nową posadzkę (usunięcie resztek subitu). Wykonanie nowej posadzki
z klepki dębowej gat I. Roboty wykończeniowe. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 05.07- 20.08 2005
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście
w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Dostępne do
22/04/2005. Termin składania ofert upływa 28/04/2005 godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28/04/2005 godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22
ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w SIWZ: przedstawią
trzy referencje na wykonanie i dostarczenie tablic w ciągu ostatnich trzech lat. 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez
PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego z przykanalikami odprowadzającymi
ścieki z posesji przy ul. Ceramicznej (trasa 12) we wsi Gołków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczą-
ce przedmiotowej inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj.
mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno.pl osoba
upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont nawierzchni gruntowej ul. Leśnej w
Zalesiu Górnym gm. Piaseczno
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni gruntowej
drogi gminnej ul. Leśnej a w Zalesiu Górnym na długości 960 m i szerokości 4 m. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -031.05. 2005
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena -  100 proc.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w
siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Dostępne do
22/04/2005. Termin składania ofert upływa 29/04/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29/04/2005 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22
ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w SIWZ; minimum 1
referencję związaną z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat co zostanie
udokumentowane zgodnie z pkt. 8.1.5. SIWZ. Termin związania ofertą upływa po 30
dniach od terminu składania ofert.

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związ-
ku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Pia-
seczno ul. Kościuszki 5 reprezentowanej przez firmę Usłu-
gi Projektowe Elektroenergetyczne Marcin Lewiński 03-
075 Warszawa ul. Brzezińska 4 w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in-
westycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego we
wsi Bobrowiec przy ulicy Bobrowieckiej, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej
inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związ-
ku z wpłynięciem wniosku Zakładu Energetycznego War-
szawa -Teren S. A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pole-
gającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV, nn 0,4 kV
i stacji trensformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączami na
działce nr ew. 603/3 położonej we wsi Gołków przy ul.
Gołkowskiej, zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat
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ZARZĄDZENIE nr KB-0151-4/2005
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 30.03.2005 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i § 8 pkt 1 uchwały Nr 695/XXX/2004 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2005 zarządzam, co następuje: 

§1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2005 roku w kwocie 29 300 zł

§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U.

z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w biu-
letynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń
w Urzędzie Miasta i Gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

W wyniku realizacji budżetu 2005 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie w ramach paragrafów danego dzia-
łu. Przesunięcia dokonuje się w zakresie uprawnień Burmistrza Miasta i Gminy w oparciu o wnioski złożone przez:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr - zwiększa się wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym w związku z przy-
znaniem sołtysom wynagrodzenia za rozniesienie nakazów płatniczych na 2005 rok. Zmniejsza się wydatki dotyczące opłat pocztowych,
ze względu na mniejszą realizację tego zadania Gminny Zespól Reagowania - zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
a zmniejsza się na zakup usług pozostałych w wysokości 3.000 zł ze względu na konieczność zakupu worków potrzebnych w w akcji po-
wodziowej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przyjęcia w usta-
wie budżetowej na 2005 r. 2 % wskaźnika udziału kosztów obsługi w wydatkach na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, dokonuje się zmian w rozdziale 85212.

Zarządzenie Przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości poniżej 60000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazo-
wieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upo-
ważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostarczenie wraz z montażem tablic z nazwami
ulic, oraz tablic informacyjnych wraz z słupkami
mocującymi
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie wraz z montażem tablic z nazwa-
mi ulic, tablic informacyjnych oraz tablic z nazwami instytucji na terenie miasta i gminy
Piaseczno. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -maj 2005
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście
w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Dostępne do
22/04/2005. Termin składania ofert upływa 28/04/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28/04/2005 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22
ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w SIWZ: przedstawią
trzy referencje na wykonanie i dostarczenie tablic w ciągu ostatnich trzech lat. 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.

717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez „TSW-BUD” s. c. Wojciech
Truszczyński, Stanisław Truszczyński 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 39/21 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej we wsi Wólka Kozodawska,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Dyżury radnych
Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz
Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pani Grażyna
Orłowska przyjmują w każdą środę w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17.

1. Brinken Jarosław - ostatni piątek miesiąca w Świetlicy OSP Bogatki od 
godz. 19.30 do 20

2. Burzyński Gerard - pierwsza niedziela miesiąca w sali parafialnej przy Kościele
w Zalesiu Dolnym od godz. 10 do 11 oraz w tą samą
niedzielę od godz. 12.30 do 13.30 w sali Caritasu przy
kościele św. Anny w Piasecznie

3. Dziekanowski Paweł - każda środa w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 16 do 18. Stały kontakt z mieszkańcami pod 
nr tel. 0501-13-13-76, 
e-mail: pawel-dziekanowski@go2.pl

4.  Flak Marek  - każdy wtorek  od godz. 14 do 15 w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 20                                  

5. Kaczorowski Wojciech - pierwsza środa miesiąca od godz. 17 do 19 w 
Zalesiu Górnym ul. Pionierów 50

6.  Liwiński Jan  -   każdy pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 17 do 18

7. Madej Jerzy             - każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 16-18
Biuro Rady Miejskiej

8.  Mucha Zbigniew Pierwszy pon. miesiąca - 17 - 17.45 SP nr 3 w Gołkowie,
ul. Główna 50
18 - 18.45 Ośrodek Kultury w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49, 
19 - 19.45 SP nr 2 w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12

9.  Otręba Marcin -  poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego)
w godz. 15-17
Każda środa w Biurze Rady Miejskiej od godz. 16 do 18, 
pierwszy wtorek miesiąca godz. 16-18 
ZNP, ul. Chyliczkowska 12, tel. 756-72-88

10.  Rosłon Antoni  -  pierwszy piątek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 
w świetlicy w Woli Gołkowskiej

11. Rutkowski Andrzej - pierwszy czwartek każdego miesiąca 
w godz.17-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie 

12. Słowik Mariusz - co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17 do 18 
w Biurze Rady Miejskiej, 0504 250 350; www.slowik.k9.pl

13. Szumigaj Henryk - drugi wtorek miesiąca w godz.10-12 w budynku  biura 
PSL  I piętro  Piaseczno, ul.Ludowa 1

14. Świetlik Jacek   - pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16-18 w biurze 
Rybackiego Zakładu Doświadczalnego Żabieniec,
ul. Główna 48

15. Tarchalski Krzysztof - pierwszy poniedziałek miesiąca w  godz.17.30-18.30 w 
Szkole Podstawowej  w Głoskowie w każdy czwartek w 
godz. 13-14 w Biurze Rady Miejskiej. Tel. 0501 277 218

16. Witkowski Roman - w każdy ostatni piątek miesiąca w  godz.18-19 w Ośrodku 
Kultury (świetlica) w Złotokłosie

17. Wójcik Wiesław - drugi wtorek miesiąca od godz. 16 do 17 w Ośrodku 
Kultury w Piasecznie, tel. k. 0505 42 97 21

18. Żegliński Jacek -  pierwszy czwartek miesiąca w godz.16-17
w Biurze Rady Miejskiej

Waldemar Kosakowski Poniedziałki 16-17.30 Biuro Rady Powiatu,
ul. Chyliczkowska 14
Tel. 757 27 57

Erwina Ryś-Ferens zaprasza na dyżury w każdą sobotę w godz. 12-14
Biuro radnej: ul. Pelikanów 2c lok. Nr 7, Piaseczno
Tel. 0 601 550 057

Edyta Łuczak Dyżur w pierwszą niedzielę miesiąca 12.30-13.30
w sali Caritasu przy kościele św. Anny

Janusz Piechociński dyżur pon. 9-10, biuro pon.-wt. 9-12
ul. Ludowa 1, tel. 756 74 83

Radna Województwa
Mazowieckiego 

Przewodniczący
Rady Powiatu

Radna Województwa
Mazowieckiego 

Poseł na Sejm RP

Wychodząc naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych
oraz działając w zgodzie z zasadami partnerstwa społecznego i przej-
rzystości działań władz publicznych, zapoczątkowane zostały prace
nad utworzeniem

MAPY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
W GMINIE PIASECZNO

Mapa stanowić będzie istotny element programu współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi. Koncepcja, kierunki i zakres
powyższego przedsięwzięcia ustalone zostaną przez Forum Dialogu
Społecznego oraz Biuro Promocji i Informacji Gminy. 

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich aktywnych
organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Piasecz-
no, z prośbą o przekazanie drogą elektroniczną
info@gmina-piaseczno.pl lub listownie (Biuro Promocji i Informa-
cji Gminy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno) poniższych informa-
cji: 

Nazwa organizacji, 
Adres siedziby, 
Kontakt telefoniczny, e-mail itp., 
Władze organizacji, 
Zakres działalności, 
Stan współpracy z gminą (uczestniczenie w programach, kon-

kursach, formach pozafinansowych), 
Status organizacji (fundacja, stowarzyszenie itp.), 

 Inne informacje według uznania. 
Zebrane dane zostaną opublikowane. 

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80
poz.717 z dnia 10 maja 2003r) w związku z wpłynięciem wniosku
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie
03-734 Warszawa ul. Targowa 74 reprezentowane przez Biuro
Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. Jan
Boryczka 90-002 Łódź ul. Tuwima 28 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie sieci trakcyjnej 3 kV na linii kolejowej nr
8 Warszawa-Radom na odcinku Piaseczno-Ustanówek na działce nr
ew. 1807, położonej w Zalesiu Górnym gm. Piaseczno, iż decyzją z
dnia 14.04.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/17/05 ustaliłem lokalizację
inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci
trakcyjnej 3 kV na linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom na odcinku
Piaseczno-Ustanówek na działce nr ew. 1807, położonej w Zalesiu
Górnym gm. Piaseczno.

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot
sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od
dnia niniejszego obwieszczenia. (Odwołanie od decyzji powinno
zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres
żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 48.

Wiceburmistrz Miasta i gminy Piaseczno 
Andrzej Swat

Obwieszczenie

W poprzednich numerach „GP” dwukrotnie zamieściliśmy zdjęcia
autorstwa M. Kujaszewskiego bez jego wiedzy.

Serdecznie przepraszamy.
Redakcja



W 1975 roku ówczesna dyrekcja
szkoły na wniosek kombatantów z dy-
wizji, która 17 stycznia 1945 r. wyzwa-
lała Piaseczno i okolice spod okupacji
niemieckiej, przyjęła za patrona szkoły
IV Pomorską Dywizję Piechoty im. Ja-
na Kilińskiego. 
Dywizja sformowana w kwietniu 1944
r. na terenie Związku Radzieckiego

przeszła swój szlak bojo-
wy od Sum aż do Łaby,
tocząc po drodze zacięte
boje. Największe straty
zdziesiątkowana dywizja
poniosła podczas walk
o Wał Pomorski i zdo-
bycie Kołobrzegu. 

Po wojnie niektó-
rzy z żołnierzy zamiesz-
kali w Piasecznie i okoli-
cach. Do dziś żyje

dwóch z nich - por. Leon Mikołajczyk
i por. Bolesław Perłowski, którzy do-
skonale pamiętają dzień, w którym
wkroczyli do Piaseczna. - Mróz sięgał
minus 20 stopni, przekroczyliśmy wte-
dy Wisłę po lodzie w okolicach Czer-
ska - wspomina pan Bolesław Perłow-
ski. - Niemcy wycofywali się w pośpie-
chu, jedyny opór napotkaliśmy przy

moście na Jeziorce w Żabieńcu - doda-
je. - Z Piaseczna najbardziej utkwił mi
w pamięci widok czołgu przed ratu-
szem, z którego płk Piotr Jaroszewicz
(późniejszy premier w dekadzie Gier-
ka) nadawał do dowództwa Armii ko-
munikat o wyzwoleniu Warszawy - re-
lacjonuje z kolei swoje przeżycia pan
Leon Mikołajczyk. Obaj będą gośćmi
podczas szkolnych uroczystości. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 
e-mail: o.k.piaseczno@wp.pl 

Ośrodek Kultury w Piasecznie
KWIECIEŃ 2005

Terminarz imprez sportowych - GOSiR

DZIEŃ GODZINA NAZWA IMPREZY
20.04 10.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
- SZTAFETY

23.04 9.00 VII GRAND PRIX PIASECZNA W TENISIE
STOŁOWYM AMATORÓW 

10.00 MISTRZOSTWA POWIATU W PŁYWANIU
- ELIMINACJE

24.04 9.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
- „COM. AMATEUR”

10.00 MISTRZOSTWA POWIATU W PŁYWANIU - FINAŁY
11.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO - II LIGA KOBIET

25.04 13.00 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW
W RINGO - GIMNAZJUM NR 4

26.04 10.00 MISTRZOSTWA POWIATU W DWUBOJU
NOWOCZESNYM GIMNAZJÓW
- DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

28.04 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW W RINGO
- GIMNAZJUM NR 4

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

WYSTAWY: 
- sala Muzeum Regionalnego - 22-29 kwietnia - wystawa „Żołnierska

brać” - wystawa poświęcona
IV Pomorskiej Dywizji
Piechoty im. J. Kilińskiego

IMPREZY: 
22 kwietnia godz. 19.00 - XVIII Przegląd Młodzieżowych Zespołów

Muzycznych, koncert zespołu PUSTKI
- wstęp - 12 zł i 8 zł ulgowy 

23 kwietnia godz. 10.00 - 22.00 - XVIII Przegląd Młodzieżowych
Zespołów Muzycznych

godz. 10.00 - 17.00 - przesłuchania konkursowe - wstęp wolny
godz. 19.00 - koncert laureatów i gwiazdy PePe

- LECH JANERKA - wstęp -15 zł i 10 zł ulgowy
24 kwietnia godz. 17.30 - „Król Bul” - premiera teatru PROJEKT 72

- wstęp wolny 
24 kwietnia godz. 19.00 - Leżakowe kino „KULTURALNY MARIAN”

- maraton filmowy - wstęp 10 zł
29 kwietnia godz. 11.00 - Filharmonia Narodowa

- Estrada Kameralna - wstęp 4 zł
29 kwietnia godz. 19.00 - ACTIVE ROCK PARTY - wstęp 6 zł

SPOTKANIA: 
20 kwietnia godz. 10.00 - oddział dziecięcy Biblioteki Publicznej

ul. Kościuszki 49
- spotkanie z aktorką Ewą Złotowską
- autorką książki „Największe miłości świata”

22 kwietnia godz. 10.00 - kościół św. Anny i Szkoła Podstawowa
nr 1 Uroczyste Obchody Miesiąca
Pamięci Narodowej oraz 30-lecia
nadania SP1 Im. IV Pomorskiej Dywizji Piechoty

26 kwietnia godz. 9.30 - sala OK - spotkanie informacyjne w sprawie 
obozu Ośrodka Kultury

28 kwietnia godz. 9.30 - Biblioteka Osiedlowa ul. Szkolna 9
- spotkanie z Grzegorzem Kasdepke
- autorem książek dla dzieci

godz. 11.30 - oddział dziecięcy Biblioteki Publicznej
ul. Kościuszki 49

Swoją prywatną kolekcję - liczącą
ponad 600 eksponatów - jaj i wydmuszek
z całego świata zaprezentowała mieszkań-
com pani Jolanta Jarosz-Hryniewicz z Za-
lesia Górnego. Od kilkunastu lat, jeżdżąc
po świecie jako stewardesa, pani Jolanta
kolekcjonuje jaja i pisanki ze wszystkich
kontynentów. Szczególne wrażenie na
zwiedzających robią zwłaszcza te z Czar-
nego Lądu. 

W jej kolekcji odnajdziemy jaja
strusie, kacze, żółwie, przepiórek i pa-
pużek, choć najwięcej oczywiście jest
kurzych ozdabianych przeróżnymi spo-
sobami. 

W poprzednim roku swoją kolekcję
pani Jolanta prezentowała w czasie świąt
wielkanocnych w kościele w Zalesiu Gór-
nym. Teraz jej zbiory podziwiać mogli
wszyscy mieszkańcy Piaseczna.

Malowane, rzeźbione, skrobane, plecione, kamienne, bursztynowe, drewniane, plastiko-
we, porcelanowe czy kryształowe jajka i wydmuszki z całego świata były tematem świą-
tecznej wystawy w Muzeum Regionalnym w Piasecznie.

Jaja malowane

Kolejne sukcesy Grawitacji
Dwie ważne imprezy taneczne zbiegły się w jednym terminie.
Na początku marca odbył się II Turniej Eliminacyjny do Mi-
strzostw Polski w Tańcu Sportowym w Łodzi oraz Mistrzo-
stwa Polski (eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata)
w Tańcu Nowoczesnym Disco Dance i Freestyle w Szczecinie.
Aby wystawić reprezentację na obu imprezach, KS Grawi-
tacja musiał dokonać podziału kadry.

Do reprezentowania Polski na
Mistrzostwach Świata udało się za-
kwalifikować pomimo silnej konku-
rencji Martynie Majak, która w kat.
Freestyle solistki powyżej 15 lat zdo-
była tytuł Wicemistrzyni Polski, oraz
Kasi Wis, która w tej samej kategorii
zdobyła III miejsce. W ścisłym finale
znalazła się również Agnieszka Hrul-
ska, która w kat. Disco Dance solist-
ki powyżej 15 lat uplasowała się na VI
miejscu. 

W Łodzi na turnieju eliminacyj-
nym do Mistrzostw Polski, w którym
udział wzięło 150 zawodników,
tancerze Grawitacji zajęli 9 miejsc na
podium.

Kasia Wis z KS Grawitacja, mistrzyni świata w
Disco Dance

fot. Ł. Wyleziński 

fot. Ł. Wyleziński 

Pamięć kilińszczaków
22 kwietnia odbędą się w Piasecznie uroczystości związane z Miesiącem Pamięci Naro-
dowej powiązane z 30. rocznicą nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie imienia
IV Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego.

por. Bolesław Perłowski por. Leon Mikołajczyk Program uroczystości: 
10.00-11.15 - msza św. w kościele św.
Anny; 
11.15-11.45 - uroczyste otwarcie wy-
stawy IV Pomorskiej Dywizji Piechoty
im. J. Kilińskiego w Muzeum Regio-
nalnym; 
11.45-12.00 - złożenie kwiatów pod
ratuszem; 
12.00-12.40 - przemarsz ulicami Pia-
seczna, złożenie kwiatów na cmenta-
rzu parafialnym oraz przy kamieniach
niepodległościowych; 
13.00-14.00 - uroczysta akademia
w sali gimnastycznej w SP nr 1 przy ul.
Świętojańskiej 18, rozstrzygnięcie
konkursu: „Szkoła Podstawowa
nr 1 wczoraj, dziś i jutro”.

Uroczyste obchody
214. Rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

Program: 

godz. 10:00 - Msza Św. za Ojczyznę
z udziałem chóru Lira. 

godz. 11:00 - Oficjalne uroczystości
przed ratuszem

wystąpienia okolicznościowe 
nadanie tytułu 'Honorowego Obywa-

tela Gminy Piaseczno' Jerzemu Duszy
złożenie wiązanek
program artystyczny w wykonaniu

uczniów Gimnazjum Nr 2 i chóru Lira

ok. godz. 11: 45 - otwarcie wystawy
„Konstytucja 3 Maja” w Muzeum Regio-
nalnym. 

ok. godz. 12: 30 - V Mazowiecka Mila
Konstytucyjna - Skwer Kisiela 

godz. 19: 30 - koncert okolicznościowy
w Domu Parafialny przy Kościele Św. An-
ny.


