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Sesja  Rady Miejskiej 
odbędzie się 
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Urzędu Miasta i Gminy
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ul. Kościuszki 5
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Budżet 2011
Na sesji 24 lutego 2011 budżet gminy na ten rok
przyjęty został stosunkiem głosow 21 za, przy
jednym wstrzymującym się. 

Specyfika prac nad budżetem wy-
nikała z faktu, że jego podstawy przy-
gotował poprzedni burmistrz, zaś rad-
nym i nowemu kierownictwu Urzędu,
ze względu na ograniczenia czasowe,
pozostało jedynie dokonywanie
zmian i szukanie oszczędności w już
przedstawionych klasyfikacjach. 

Owocem intensywnych prac nad
poprawkami do budżetu jest m. in. za-
oszczędzenie ponad 2,5 mln zł poprzez
redukcję o 6 proc. wydatków bieżą-
cych urzędu miasta z przeznaczeniem
w całości na prace odwodnieniowe. Po
dodatkowej modyfikacji strony wydat-
kowej budżetu przez komisje proble-
mowe Rady Miejskiej uzyskano dodat-
kowe ponad 6 mln zł z przeznaczeniem
m. in. na odwodnienie, remonty i za-
dania inwestycyjne. Pierwotny plan nie
przewidywał m. in. wydatków na dro-
gowe zadania remontowe. Finalnie
wydatki na inwestycje wzrosły z nieca-
łych 18 mln zł do ponad 20 mln zł. 

Okoliczności zewnętrzne tworze-
nia budżetu, w związku z ogólnokra-
jowym kryzysem, nie były sprzyjają-
ce. Sama prognoza Ministerstwa Fi-
nansów dotycząca wpływów z tytułu
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych zakłada dochody mniejsze
o 5 mln zł od zeszłorocznych. Także
analiza wpływów z tytułu podatków
lokalnych wykazała ściągalność na
poziomie 80 proc., co też musiało
wpłynąć na przygotowanie planu fi-
nansowego na 2011 r. 

Ostatecznie dochody gminy usta-
lone zostały na poziomie 246,5 mln zł,
zaś wydatki w kwocie 236 mln zł. Są to
wartości tylko z pozoru niższe od ubie-
głorocznych, gdyż wykonanie budżetu
z 2010 roku było o kilkanaście
milionów niższe od zakładanego planu. 

Artykuł o budżecie Elżbiety Mar-
kowskiej, przewodniczącej Komisji Fi-
nansów i Inwestycji Rady Miejskiej
w Piasecznie czyt. s. 3

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na te-
rytorium Polski będzie przeprowadzony Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Informacje
będą zbierane przez rachmistrzów według stanu na
dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.00. Nowością, a za-
razem sporym udogodnieniem jest możliwość do-
konania samodzielnego spisu za pomocą Internetu.

Powszechny spis ludności i miesz-
kań w 2011 r. (NSP 2011) będzie
pierwszym spisem powszechnym od
czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska
stała się państwem członkowskim Unii
Europejskiej. Z tego faktu wynika sze-
reg zobowiązań, m.in. konieczność
dostarczenia informacji z dziedziny
demograficzno-społecznej oraz spo-
łeczno-ekonomicznej, w zakresie i ter-
minach określonych przez Komisję Eu-
ropejską. 

Spis powszechny dostarcza naj-
bardziej szczegółowych informacji
o liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze demogra-
ficzno-społecznej i zawodowej, a tak-
że o społeczno-ekonomicznej charak-
terystyce gospodarstw domowych
i rodzin oraz o ich zasobach i warun-
kach mieszkaniowych na wszystkich
szczeblach podziału terytorialnego
kraju: ogólnokrajowym, regionalnym
i lokalnym. 

Termin, zakres tematyczny, orga-
nizację i sposób przeprowadzenia re-
guluje ustawa o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań
w 2011 r. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.
U. z dnia 26 marca 2010 r., Nr 47,
poz. 277). 

KOGO SPISZEMY
• osoby stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, bu-
dynkach i pomieszczeniach niebędą-
cych mieszkaniami

• osoby niemające miejsca zamiesz-
kania
• mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami. 

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spi-
sie należy udzielać ścisłych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. 

CELE NARODOWEGO SPISU PO-
WSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZ-
KAŃ 2011
• zebranie informacji o stanie liczeb-
nym ludności Polski oraz sytuacji de-
mograficznej poszczególnych jedno-
stek podziału terytorialnego kraju
• poznanie zmian zachodzących
w procesach demograficznych i spo-
łecznych
• zebranie informacji o liczbie i struk-
turze gospodarstw domowych i rodzin
(ich wielkości i składzie) oraz ich wa-
runkach mieszkaniowych
• uzyskanie informacji społeczno-
-ekonomicznych, w tym o poziomie
wykształcenia, aktywności ekono-
micznej, dojazdach do pracy oraz
źródłach utrzymania ludności
• zbadanie zjawiska migracji ludności
• zebranie informacji niezbędnych do
porównań międzynarodowych oraz
wynikających ze zobowiązań Polski
wobec UE oraz ONZ.

TEMATYKA SPISU
W spisie powszechnym będą ze-

brane dane w ramach następujących
tematów badawczych: 
• stan i charakterystyka demograficz-
na ludności
• edukacja
• aktywność ekonomiczna osób
• dojazdy do pracy
• źródła utrzymania osób
• niepełnosprawność
• obywatelstwo
• migracje wewnętrzne
• migracje zagraniczne
• narodowość i język
• wyznanie (przynależność do kościo-
ła lub związku wyznaniowego) 
•  gospodarstwa domowe i rodziny
• stan i charakterystyka zasobów miesz-
kaniowych (mieszkania i budynki). 

METODY SPISU
Po raz pierwszy spis ludności

i mieszkań zostanie przeprowadzony

w formie elektronicznej, bez użycia
formularzy papierowych. Spis będzie
realizowany metodą mieszaną, tj.
z wykorzystaniem systemów informa-
cyjnych oraz danych zebranych w ba-
daniu pełnym i reprezentacyjnym (art.
5 ust. 1 ustawy), w następującej ko-
lejności: 
• pobranie danych z systemów infor-
macyjnych
• samospis internetowy, polegający na
zaakceptowaniu lub korekcie danych
pozyskanych z systemów informacyj-
nych; trwa w dniach od 1 kwietnia do
16 czerwca 2011 r. 
• wywiad telefoniczny przeprowadza-
ny przez ankietera statystycznego;
trwa w dniach od 8 kwietnia do 30
czerwca 2011 r. 
• wywiad przeprowadzany przez
rachmistrza spisowego z wykorzysta-
niem przenośnego urządzenia elektro-
nicznego; trwa w dniach od 8 kwiet-
nia do 30 czerwca 2011 r. 

dokończenie na s. 5



Powołanie drugiego wiceburmistrza
wiąże się ze zmianami w organizacji
Urzędu. Do głównych obowiązków no-
wego zastępcy będzie należał nadzór
nad pracą Wydziału Świadczeń Społecz-
nych, Wydziału Polityki Mieszkaniowej,
Referatu Spraw Społecznych, Samo-
dzielnego Stanowiska ds. Środków Eu-
ropejskich oraz Samodzielnego Stano-
wiska ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Od 1 marca br. obowiązuje rów-
nież nowy schemat organizacyjny
Urzędu. Do najważniejszych zmian
należy utworzenie Referatu Spraw
Społecznych, który wydzielony został
z dotychczasowego Wydziału Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej
i Spraw Społecznych. Do zadań refe-
ratu należeć będzie m.in. współpraca
gminy z organizacjami pozarządowy-
mi, klubami sportowymi oraz obsługa

Gminnego Funduszu Alkoholowego. 
Z dotychczasowego Wydziału Utrzy-
mania Mienia Komunalnego i Zaso-
bów Mieszkaniowych wydzielone zo-
stały sprawy dotyczące mieszkań ko-
munalnych, które realizowane będą
przez Wydział Polityki Mieszkanio-
wej, z kolei sprawy dotyczące komu-
nalnej infrastruktury technicznej pro-
wadzone będą w zreorganizowanym
Wydziale Infrastruktury i Transportu
Publicznego (wcześniej Wydział Utrzy-
mania Dróg i Transportu Publicznego). 

Burmistrz, zgodnie z kompetencja-
mi, zatrudnił również asystenta oraz
doradcę ds. rozwoju gminy, którzy
zajmować się będą pracami koncep-
cyjnymi, będą opiniować i współtwo-
rzyć projekty międzywydziałowe oraz
pomagać burmistrzowi w tworzeniu
wieloletnich planów inwestycyjnych. 
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Sprawozdanie z 5. sesji Rady Miejskiej
w Piasecznie - 24 lutego 2011 r.
Najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu budżetu Miasta
i Gminy Piaseczno na rok 2011.

Zanim przystąpiono do dyskusji
i głosowania, radni zapoznali się z opi-
niami stałych komisji problemowych
Rady Miejskiej, które przez kilka ty-
godni zajmowały się przedstawionym
przez burmistrza projektem budżetu,
oraz z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. 

Po przeprowadzonej dyskusji bu-
dżet gminy Piaseczno na rok 2011 zo-
stał przyjęty stosunkiem głosów 21
za, przy jednym wstrzymującym się. 

Następnie radni uchwalili Wielo-
letnią Prognozę Finansową gminy Pia-
seczno na lata 2011-2023. 

Zmieniona została uchwała z dnia
10 listopada 2010 roku w sprawie sta-
wek podatku od nieruchomości obo-
wiązujących na terenie Miasta i Gmi-
ny Piaseczno. 

Radni uznali za bezzasadną skargę
Teresy Biniek na bezczynność Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno, zwią-
zaną z rozpatrzeniem wniosku w spra-
wie użycia nazw ulic Tulipanów i Fre-
zji w Piasecznie. 

Rada Miejska zatwierdziła taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na okres od 7 kwietnia 2011 r. do
6 kwietnia 2012 r. opracowane przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie (czyt.
na s. 6). 

Jednocześnie radni uchylili uchwa-
łę Rady Miejskiej Nr 437/XXI/2004
z 18 marca 2004 roku w sprawie usta-
lenia dopłaty dla taryfowej grupy od-
biorców. Z uwagi na to, iż obecnie
woda dostarczana jest z nowego uję-
cia, cena jednostkowa za 1 metr sze-

ścienny wody jest porównywalna z ce-
ną wody pobieraną z własnych ujęć. 

Rada wyraziła zgodę na użyczenie
na okres 3 lat, począwszy od dnia
2 lutego 2011 r., dwóch zbiorników
wodnych, wraz z terenami przyległy-
mi do tych zbiorników, położonymi na
działkach gminnych w Wólce Kozo-
dawskiej i w Piasecznie w rejonie ulic
- al. Brzóz, Pięknej i Sosnowej, na
rzecz Polskiego Związku Wędkarskie-
go Okręg Mazowiecki, Koło Gminne. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym oraz ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
gminy mają obowiązek konsultowa-
nia projektów aktów prawa miejsco-
wego w dziedzinie dotyczącej działal-
ności statutowej organizacji pozarzą-
dowych i podmiotów wymienionych
w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Rada Miej-
ska w celu dalszego rozwoju współpra-
cy z tymi organizacjami uchwaliła
szczegółowy sposób konsultacji pro-
jektów aktów prawa miejscowego
gminy Piaseczno w dziedzinie doty-
czącej działalności statutowej wymie-
nionych organizacji. 

Zmieniona została uchwała doty-
cząca przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części Złotokłosu. 
Radni zdecydowali o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części Józefosławia obejmującej ob-
szar ograniczony od zachodu linią
rozgraniczającą ul. Wilanowskiej, od
północy południowymi granicami
działek 106, 99/3 i 99/7, od wscho-

du linią rozgraniczającą ul. Julianow-
skiej, od południa osią ul. Geodetów. 

Zmienione zostały miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego
części Bąkówki, Złotokłosu i Chylic. 

Nadana została nazwa „Antonów-
ki” gminnej ulicy dojazdowej w Basz-
kówce, na odcinku pomiędzy ul. Wi-
śniowy Sad a ul. Kwitnącej Jabłoni. 

Po rozpoznaniu wezwania do usu-
nięcia naruszenia interesu prawnego
Pawła i Wojciecha Nyców, Rada posta-
nowiła odrzucić skargę dotyczącą na-
ruszenia interesu prawnego, w związ-
ku z uchwałą Nr 1587/LIII/2010 z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie wy-
dzierżawienia działek przy ul. Putra-
menta. 

Radni zobowiązali burmistrza do
podjęcia działań, by w terminie 6 mie-
sięcy od dnia podjęcia niniejszej
uchwały mieszkańcy gminy Piaseczno
wykonali obowiązek określony w usta-
wie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, dotyczący przyłączenia
nieruchomości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej. 

Zmieniona została uchwała w spra-
wie opłat za świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez gmi-
nę Piaseczno. 

Ostatnią uchwałą radni zmienili
składy komisji problemowych: pani
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk zosta-
ła odwołana ze składu komisji oświaty
i kultury i powołana na członka komi-
sji promocji, natomiast pan Michał
Rosa został odwołany ze składu komi-
sji sportu i powołany na członka ko-
misji oświaty i kultury. 

red.

Nowa wiceburmistrz 
Piaseczna
Z dniem 1 marca 2011 r. stanowisko II zastępcy
burmistrza Piaseczna objęła Honorata Kalicińska,
pełniąca do tej pory funkcję wiceprzewodniczącej
Rady Miejskiej.

Honorata Kalicińska jest mieszkanką Żabieńca. Ukończyła turystykę i hotelar-
stwo oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku ad-
ministracja funduszami unijnymi. Pełniąc funkcję sołtysa Żabieńca, wykazała
się ambicją i pracowitością, dzięki której pozyskała budynek pod świetlicę „Ża-
bi Dołek”, wyremontowała go i z uzyskanego dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi zorganizowała kurs języka angielskiego dla dzieci. Te
dokonania dostrzeżono i uhonorowano, nadając pani Honoracie tytuł „Sołtysa
Roku 2006”. W kolejnych latach pracowała w Starostwie Powiatowym na sta-
nowisku inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych. W ubiegłorocznych
wyborach samorządowych pani Honorata Kalicińska, startując z pierwszego
miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości, wybrana została radną. 

Burmistrz Zdzisław Lis wręczył 1 marca Honoracie Kalicińskiej nominację na
stanowisko II Zastępcy Burmistrza

Sprawozdanie z pracy burmistrza
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym
sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 26 stycznia do 24 lutego 2011 r.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze
dla podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej z terenu miasta i gminy
Piaseczno. Wykonawca: Mazowiecki
Zarząd Wojewódzki Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej z Warszawy,
za cenę: usługa opiekuńcza - 10,50 zł
za jedną godzinę, usługa pielęgniar-
ska - 12,50 zł za jedną godzinę. 
• Zorganizowanie i przeprowadzenie
zimowisk i obozów sportowych dla
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu
gminy Piaseczno. Wykonawca:
P.H.U. SUN TOURS Alicja Kopycka
z Radomia, za cenę 890,00 zł za po-
byt jednej osoby na zimowisku,
1.190,00 zł za pobyt jednej osoby na
obozie sportowym. 
• Przeprowadzenie egzaminu TELC
z języka angielskiego, zgodnie
z procedurą ustanowioną przez
TELC GmbH na poziomach od A1
do C1 dla pracowników gminy Pia-
seczno w ramach projektu współfi-
nansowanego ze środków UE „Let's
talk - podniesienie umiejętności ję-
zykowych pracowników administra-
cji samorządowej z terenu powiatu
piaseczyńskiego” w ramach PO KL
dz. 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej. Wyko-
nawca: Akademia Nauki Sp. z o.o.
z Warszawy, za cenę 23.801,00 zł. 
• Konserwację cieków wodnych

oraz usuwanie awarii odwodnienio-
wych na terenie gminy Piaseczno. Wy-
konawca: I. Firma Hydrotechniczno-B-
udowlana „Hydrodom” z Tarnowa, II
Przedsiębiorstwo Usługowo-Remont-
owe „Ewbud” Ewelina Kościuk-Fol
z Działek Suskowolskich, III Związek
Spółek Wodnych w Piasecznie. 

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 
• Bieżące utrzymanie dróg gminnych
w 2011 r. 

W tym okresie burmistrz zajmo-
wał się bieżącymi sprawami, m. in.
odbyły się następujące spotkania
i wydarzenia z udziałem burmistrza: 

27 stycznia - spotkanie z wicemarszał-
kiem województwa mazowieckiego
Marcinem Kierwińskim; 

28 stycznia - spotkanie z Naczelni-
kiem Urzędu Skarbowego, panią Do-
rotą Suchecką, na temat budowy
Urzędu Skarbowego przy ul. Energe-
tycznej w Piasecznie; 

29 stycznia - zebranie OSP 
w Złotokłosie; 

2 lutego - spotkanie z burmistrzem
Grójca Jackiem Stolarskim na temat
grójeckiej kolei wąskotorowej; 

4 lutego
- spotkanie z ks. Dariuszem Gasem
w sprawie omówienia wspólnych organi-
zacji obchodów beatyfikacji Jan Pawła II; 

- spotkanie burmistrza ze Stowarzy-
szeniem RODZINA 3+; 
7 lutego - spotkanie burmistrzów
i starostów z regionu okołowarszaw-
skiego z wojewodą mazowieckim Jac-
kiem Kozłowskim; głównym tematem
spotkania było omówienie wyników
działań policji i straży pożarnej oraz
omówienie zmian w planach ratow-
nictwa medycznego i inwestycji dro-
gowych; 

11 lutego - spotkanie z wojewodą
mazowieckim panem Jackiem Ko-
złowskim; 

15 lutego - spotkanie przedstawiciela-
mi firmy DECATHLON w sprawie
omówienia warunków promocji; 

18 lutego - spotkanie z dyrektorem
PKP Nieruchomości Warszawa Roma-
nem Końcą. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłużenie umów
dzierżaw oraz wnioski osób fizycz-
nych i podmiotów gospodarczych
o umorzenie lub rozłożenie na raty
należności podatkowych, pozwolenia
na sprzedaż alkoholu itp. 

Burmistrz na bieżąco współpracuje
z organami Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzed-

nim umówieniu spotkania. 
Tel.: 22 701 75 88. 

fot. T. Pawlak

Działka na sprzedaż
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ogłosił II przetarg pisemny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr ew. 7 o powierzchni
892 mkw., położonej w Piasecznie
przy ul. Warszawskiej 27, obręb 20,
uregulowanej w księdze wieczystej nr
WA1I/00013383/2.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 615.000,00 zł brutto.
Wysokość wadium: 30.750,00 zł.
Ww. nieruchomość jest ogrodzona,
na działce znajdują się zabudowania
w złym stanie technicznym kwalifiku-
jące się do rozbiórki. Teren zaniedba-
ny, w części od strony ulicy - część
fundamentów po rozebranym budyn-
ku. Wjazd na teren nieruchomości
bezpośrednio z Warszawskiej. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla te-
go rejonu miasta Piaseczno przedmio-
towa nieruchomość gruntowa znaj-
duje się w obszarze urbanistycznym

przeznaczonym pod mieszkalnictwo
wielorodzinne z usługami nieuciążli-
wymi. 
Część jawna przetargu odbędzie się
w dniu 13 maja 2011 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5. 
Pisemne oferty można składać w Kan-
celarii Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no w terminie do dnia 9 maja 2011 r.
(włącznie) - w zamkniętych kopertach. 
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O budżecie gminy słów kilka
Wprawdzie budżet gminy na rok 2011 został niemal jednogłośnie przyjęty na ostatniej sesji
Rady Miejskiej, niemniej warto poświęcić mu trochę więcej uwagi. Po pierwsze, aby rozwiać
wszelkie kontrowersje związane z jego powstawaniem. Po drugie zaś - by pokazać, że ważną
rolę w przygotowaniu jego ostatecznego kształtu odegrał racjonalizm tak radnych, jak i
urzędników gminnych, co pozwoliło spotkać się w pół drogi głośno wyrażanym potrzebom i
finansowym możliwościom. 

Na wstępie należy podkreślić, że
pierwotny projekt budżetu gminy, po-
wstały na bazie ubiegłorocznych wnio-
sków, ujrzał światło dzienne w poło-
wie listopada ubiegłego roku. 

Zbiegło się to w czasie z wyborami
samorządowymi, w wyniku których
w Radzie Miejskiej pojawiło się wielu
nowych radnych oraz nastąpiła zmiana
personalna na stanowisku Burmistrza
Miasta i Gminy. 

Zmiana mimo wszystko
W przedstawionym radnym pro-

jekcie budżetu zakładano dochody
w kwocie 246.472.177, - PLN, a wy-
datki w kwocie 235.981.833, - PLN.
Na inwestycje gminne przeznaczono
kwotę 17.925.693, - PLN oraz - co wzbu-
dziło później największe kontrowersje -
nie zaplanowano drogowych zadań re-
montowych, a także nie uwzględniono
części wniosków budżetowych radnych
poprzedniej kadencji. 

Jakby tego było mało, wydarzenia
z przełomu roku pokazały konieczność
zdefiniowania i sfinansowania nowych,
nie branych pod uwagę i nie przewidy-
wanych wcześniej celów i zadań.

W wyniku chwilowej zimowej od-
wilży wystąpiły nagłe i niebezpieczne
podtopienia na terenie całej gminy.
Obfite opady śniegu stały się przyczy-
ną wystąpienia szkód w budynkach
szkół podstawowych i gimnazjów. Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego wydał nakaz wykwaterowania
43 rodzin z wyłączonych z użytkowa-
nia budynków komunalnych. Jak bu-
merang, w wyniku ustalenia terminu
rozprawy apelacyjnej, powróciła tzw.
sprawa „kotłów”, czyli kwestia wypła-
ty potencjalnego odszkodowania. 

Do burmistrza pojedynczo i duży-
mi grupami zgłaszali się mieszkańcy,

prosząc o pilną naprawę lub wykona-
nie od podstaw ulic, przy których
mieszkają. Ponadto w dniu 27 grudnia
2010 r. wpłynęła do Rady Miejskiej
opinia Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, z której również wynikała ko-
nieczność korekty projektu budżetu. 

Ponieważ powodzie i podtopienia
powtórzyły się (poprzednie wystąpiły
w maju i czerwcu), a ich skutki zimą
stały się bardziej dotkliwe, to zada-
niem priorytetowym, tak dla gminy,
jak i powiatu, stało się odwodnienie. 

Ruszyła maszyna…
Bardziej lub mniej świadomi zmia-

ny priorytetów, radni zgodnie z har-
monogramem prac, rozpoczęli 10
stycznia analizę projektu budżetu.
W ograniczonym do dwóch tygodni
czasie próbowali znaleźć środki na re-
alizację różnych zadań. Rozpoczęła się
intensywna praca we wszystkich komi-
sjach problemowych Rady Miejskiej. 

Pierwszy rzut oka na projekt bu-
dżetu i porównanie go z budżetem
poprzedniego roku pokazał, że do-
chody w roku 2011 zaplanowano niż-
sze o 15.765.527, -PLN, wydatki niż-
sze o 19.896.207, -PLN, a wydatki in-
westycyjne - na zadania inne niż reali-
zowane z funduszu spójności - niższe
o 14.802.847, -PLN. 

Istotnym okazał się również fakt
obniżenia 4.780.742, -PLN, wpływów
z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych. Pomimo stałego
wzrostu liczby mieszkańców w naszej
gminie, dane przygotowane w Mini-
sterstwie Finansów potwierdziły trud-
ną sytuację gospodarczą kraju, czego
konsekwencją okazał się spadek, a nie
wzrost wpływów z tego tytułu. 

W dalszej kolejności analizie podda-
no realność pozostałych dochodów

gminy, bazując na danych otrzymanych
z poszczególnych wydziałów urzędu.
Okazało się, że do kasy gminy wpływa
zaledwie 80% należnych gminie podat-
ków od nieruchomości, rolnego, leśne-
go i od środków transportu oraz 50%
opłat za wieczyste użytkowanie grun-
tów i czynszów z lokali komunalnych.
Zaskoczeniem dla wszystkich okazało
się, że tak niska ściągalność podatków
i opłat dotyczy tak osób fizycznych, jak
i podmiotów gospodarczych działają-
cych na terenie naszej gminy. 

Widząc potencjalne zagrożenie osią-
gnięcia zaplanowanych wpływów i jed-
nocześnie niewielkie szanse na możli-
wość ich zwiększenia, radni postanowili
starym zwyczajem szukać oszczędności
w wydatkach budżetowych. 

Poszukiwania potencjalnej redukcji
wydatków nie ominęły również działu
Oświata, który z planowaną kwotą ok.
108,5 mln zł (większą od ubiegłorocz-
nej o 14 mln zł, czyli aż o 15%) stano-
wił największą pozycję, tzn. 45,9%
wszystkich wydatków gminy.

W poszukiwaniu… zaskórniaków
Stosując różne techniki wskazy-

wania oszczędności, czyli: 
- wynajdując zadania o małym praw-
dopodobieństwie realizacji (np. połą-
czenia autobusowe z gminami Praż-
mów, Góra Kalwaria i Tarczyn - ze
względu na brak możliwości partycypa-
cji tych gmin w kosztach ich obsługi), 
- wskazując zadania realizowane ina-
czej (np. zmiana źródła zaopatrzenia
miasta w wodę), 
- proponując redukcję o 6% wydat-
ków bieżących, z wyłączeniem wydat-
ków inwestycyjnych i remontowych, 
- pokazując oszczędności „sprawdzo-
ne” w latach poprzednich (np. schro-
niska dla zwierząt), radni doprowadzi-

li do pierwszej redukcji i przemodelo-
wania wydatków. 

Efektem podjętych decyzji było
zwiększenie planowanych wydatków
o: 300 tys. zł na bieżącą konserwację
dróg, 205 tys. zł na remonty w szko-
łach podstawowych, 200 tys. zł na re-
monty w gimnazjach oraz 2,7 mln zł
na sfinansowanie zadań inwestycyj-
nych z roku poprzedniego. 

Ponadto wygospodarowano środ-
ki na: odwodnienia w kwocie ponad 
4 mln zł, zakup pompy odwodnienio-
wej w kwocie 100 tys. zł, remont mu-
ru cmentarza parafialnego w kwocie 
95 tys. zł oraz odwodnienie i remont
parkingu ZOZ przy ul. Fabrycznej
w kwocie 400 tys. zł. 

Pozostałe wygospodarowane
środki w kwocie 780 tys. zł przezna-
czono na zadania inwestycyjne zwią-
zane z realizacją oświetlenia dróg na
terenie gminy. 

Okazało się jednak, że zapropono-
wane przez radnych oszczędności są
niewystarczające do realizacji wszyst-
kich zadań, a w tym wskazanych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Dzięki determinacji Burmistrza
i Skarbnika gminy w sięganiu głębiej
i do innych „kieszeni” gminy, czyli re-
dukcji niektórych wydatków bieżących
do poziomu z roku 2010 oraz korekcie
wydatków inwestycyjnych do wartości
kosztorysowych (niższych niż plano-
wane i zapisane w budżecie), znalezio-
no brakującą kwotę ponad 3 mln zł. 

Przeznaczono ją na: 5-letni obo-
wiązkowy przegląd dróg (180 tys. zł),
pokrycie kosztów interwencyjnych
prac Straży Pożarnej w grudniu i stycz-
niu (100 tys. zł), zwiększenie rezerwy
na działania antykryzysowe (611 tys.
zł) oraz zwiększenie rezerwy ogólnej
(ponad 2 mln zł) na sfinansowanie wy-

najmu 43 lokali i ewentualnego od-
szkodowania w sprawie „kotłów”. 

Kompromis osiągnięty
I tak wspólnymi siłami radnych

i urzędników gminnych udało się
przygotować budżet gminy na rok
bieżący. Oczywistym jest, że jak za-
wsze nie wszyscy czują się w pełni
usatysfakcjonowani. 

Nie zwiększono sztucznie docho-
dów i nie zmieniono sumarycznej
kwoty wydatków. Zachowano czoło-
we miejsce wydatków w dziale
Oświata z kwotą 104,4 mln zł, stano-
wiących 44,2% ogólnej kwoty wy-
datków. Zwiększono jednak ostatecz-
nie o prawie 2,2 mln zł kwotę na wy-
datki inwestycyjne do wartości
20.162.895, -PLN oraz zabezpieczo-
no kwotę ponad 4 mln zł na tak po-
trzebne całej gminie odwodnienie.
Można i należy więc powiedzieć, że
opracowano i zatwierdzono najlepszy
w tych warunkach budżet. 

Ponieważ jednak wiele spraw na-
dal wisi w powietrzu, jak chociażby
kontynuacja prac odwodnieniowych
(ok. 6 mln zł), konieczne remonty ist-
niejących i racjonalna budowa nowych
dróg, a także dalsze inwestycje oświa-
towe itp., to już dziś widać, że praca
nad przyszłorocznym budżetem będzie
równie wymagająca i interesująca. 

Niezbędna będzie również kolejna
zmiana, tym razem w sposobie zbiera-
nia i opiniowania wniosków do pro-
jektu budżetu. Po to chociażby, by
wyeliminować pośpiech i w naturalny
sposób łączącą się z nim i zupełnie
niepotrzebną nerwowość. 

Elżbieta Markowska
Radna Gminy Piaseczno

Przewodnicząca
Komisji Finansów i Inwestycji

Punkt informacji podatkowej
w kancelarii Urzędu Miasta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miasta
nawiązał współpracę z Urzędem Skarbowym w Piasecznie. W kancelarii
Urzędu Miasta od 1 marca uruchomiony został punkt informacji
podatkowej obsługiwany przez pracownika Urzędu Skarbowego.

W poniedziałki w godzinach 10.00-18.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 8.00-16.00 oprócz informacji
podatkowej w magistracie złożyć można PIT oraz NIP-3.

Zeznania podatkowe składać można również w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, zlokalizowanym przy 
ul. Czajewicza 2/4, w pon. w godz. 8.00-18.00 oraz wt.-pt. w godz. 8.00-16.00. W związku z akcją rozliczania podatku
dochodowego za rok 2010 Urząd Skarbowy w Piasecznie będzie czynny dodatkowo w następujących terminach: Dzień
Otwarty 28, 29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r. w godz. 8.00-18.00, 30 kwietnia 2011 r. w godz. 9.00-13.00.

Można również dokonywać rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez Internet.
Szczegóły na stronie Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

Nocna pomoc lekarska
przeniesiona na ulicę Czajewicza

W związku z nowelizacją „Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”
zmieniły się zasady funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Od 1 marca 2011 roku nocna pomoc lekarska dla mieszkańców całego powiatu piaseczyńskiego świadczona jest
w Centrum Zdrowia przy ul. Czajewicza 5/7, w godzinach 18.00-8.00 przez firmę FALCK.

Telefon kontaktowy do przychodni: 22 536 97 76.
Lokalizacja nocnej pomocy lekarskiej może ulec zmianie.

Działka na sprzedaż
Burmistrz Miasta i Gminy

Piaseczno ogłosił przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości oznaczonej nr ew. 8 o po-
wierzchni 1182 mkw., położonej
w Piasecznie w rejonie ul. Poziomko-
wej, obręb 23, uregulowanej w księ-
dze wieczystej nr WA5M/00239927/0.

Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi: 221.400,00 zł brutto.
Wysokość wadium: 11.070,00 zł.

Ww. nieruchomość jest ogrodzona,
niezabudowana, nie wykorzystywana go-
spodarczo. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla tego rejonu miasta Pia-
seczno przedmiotowa nieruchomość grun-
towa znajduje się w obszarze urbanistycz-
nym przeznaczonym pod mieszkalnictwo
jednorodzinne i usługi nieuciążliwe. 

Wschodnia część działki leży
w granicach strefy ochronnej od na-
powietrznej linii elektroenergetycznej
wysokiego napięcia 110 kV. Zachodni
fragment działki (przeznaczony pod
mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi
nieuciążliwe) z uwagi na kształt (pas
o szerokości ok. 10 m) oraz z uwagi na
dostęp do układu komunikacyjnego
miasta nie może być wykorzystany na
cele budowlane. Skutkiem czego cała
działka może być wykorzystana jedy-

nie na dołączenie do działki sąsiedniej,
lub może stanowić samodzielną dział-
kę bez możliwości jej zabudowy. 
(Z uwagi na sposób zagospodarowania
działki nr 7/1 nie jest możliwa lokaliza-
cja zabudowy bliźniaczej na sąsiadują-
cych ze sobą działkach nr 7/1 i 8). 

Część jawna przetargu odbędzie
się w dniu 18 marca 2011 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5. 

Pisemne oferty można składać
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno w terminie do dnia 14
marca 2011 r. (włącznie) w za-
mkniętych kopertach.
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Stowarzyszenie Zlewni Rzeki Jeziorki

Nowe władze Krainy Jeziorki
4 marca 2011 r. w siedzibie UMiG Piaseczno odbyło się walne zebranie
członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. Do tej or-
ganizacji należy 11 gmin położonych wzdłuż zlewni Jeziorki: Tarczyn, Pnie-
wy, Prażmów, Mszczonów, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwa-
ria, Grójec, Chynów, Belsk Duży i oczywiście Piaseczno. W spotkaniu wzię-
ło udział dziesięciu przedstawicieli gmin, spośród których wybrano nowe
władze Stowarzyszenia.

Prezesem został pan Ryszard Ma-
chałek, który na co dzień jest wice-
burmistrzem Konstancina. Z tej funk-
cji ustąpił Roman Rutkowski. Wice-
prezesem został pan Jacek Stolarski,
burmistrz Grójca. Na stanowisku se-
kretarza pozostała pani Monika Ma-
ciak. Podobnie nie zmienił się skarbnik
Stowarzyszenia, którym nadal będzie
pani Dorota Wysocka-Jońska, repre-
zentująca Radę Miejską Piaseczna.
Członkami zarządu Stowarzyszenia
zostali: Arkadiusz Strzyżewski (Gmina
Piaseczno), Krzysztof Ambroziak
(Chynów), Adam Guzik (Pniewy), Ra-
dosław Przygocki (Tarczyn). Poza wy-
borem nowych władz na spotkaniu
poruszono temat realizacji projektu
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
rzeki Jeziorki, który ruszy prawdopo-
dobnie jeszcze w tym roku. Zakłada
on powstanie blisko 160 km tras ro-
werowych. Pomysł ten zakłada budo-
wę głównej ścieżki o długości 73 km
wzdłuż Jeziorki oraz dziewięciu ście-
żek, które będą się łączyć z nitką
główną szlaku dla rowerzystów. 

Stowarzyszenie, które powstało
w 2001 roku, skupiające gminy leżące
na obszarze zlewni rzeki Jeziorki, zo-
stało powołane w celu wspierania dzia-
łań samorządowych na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju społeczno-gosp-
odarczego na terenie działania Stowa-
rzyszenia, a w szczególności szeroko
pojętej ochrony środowiska obszaru
zlewni rzeki Jeziorki. Z czasem zakres

działalności Stowarzyszenia zaczął się
poszerzać, stąd projekt z zakresu tury-
styki rowerowej. Na spotkaniu obecny
był burmistrza Piaseczna Zdzisław Lis,
któremu jako gospodarzowi przypadła
rola przewodniczącego spotkania.
Więcej o Stowarzyszeniu i jego działal-
ności można znaleźć na stronie
www.stowarzyszeniejeziorki.pl. 

Arkadiusz Strzyżewski

Przedstawiciele samorządów reprezentujący gminy i powiaty w Stowarzyszeniu

fot. T. Pawlak

105. urodziny 
Stanisława Krawca
„Dwieście lat!” - zaśpiewali goście jubilatowi, panu
Stanisławowi Krawcowi, w jego 105. urodziny.

Pan Stanisław z Zalesia Dolnego
obchodził swój niezwykły jubileusz
w czwartek, 24 lutego. Z tej okazji
przez cały dzień tłumnie odwiedzali go
sąsiedzi i znajomi, a rodzina wyprawi-
ła czcigodnemu jubilatowi wspaniałe
przyjęcie. Z najlepszymi życzeniami
przybył burmistrz Piaseczna Zdzisław
Lis, który przekazał panu Stanisławowi
kosz ze smakołykami oraz bukiet róż -
ulubionych kwiatów jubilata. Pan Kra-
wiec jest w dobrej formie, a co naj-
ważniejsze, zawsze może liczyć na po-

moc najbliższych. Uśmiechniętemu ju-
bilatowi rodzina oraz zaproszeni go-
ście odśpiewali „Dwieście lat!” oraz
życzyli zdrowia i pomyślności. 

Pan Stanisław pochodzi z Podla-
sia, ale mieszka w Zalesiu Dolnym od
kilkudziesięciu lat. Z zawodu jest
ogrodnikiem i przez wiele lat opieko-
wał się ogrodem w Stołecznym Cen-
trum Rehabilitacji w Konstancinie.
Dlatego w trakcie urodzin nie mogło
zabraknąć kwiatów, którymi przystro-
jony był cały salon. 

Burmistrz Zdzisław Lis składa życzenia Jubilatowi

Nieprawidłowości na miejskim targowisku

Zero tolerancji dla nadużyć
Tuż po objęciu stanowiska burmistrz Zdzisław Lis zajął się analizą finansów
gminy i jej jednostek organizacyjnych. Zebrany materiał dał burmistrzowi
wiele do myślenia, dlatego niezwłocznie zlecił szczegółowe kontrole.

Jednym z pierwszych efektów jest
wykrycie nadużyć i nieprawidłowości
na miejskim targowisku. Sprawa trafi-
ła do prokuratury, a wszyscy pracow-
nicy targowiska zostali w trybie na-
tychmiastowym zwolnieni z pracy. 

- Reagujemy na każdy niepokoją-
cy sygnał - mówi burmistrz Zdzisław
Lis. - Analizowaliśmy dochody targo-
wiska, które wzbudziły moje wątpli-
wości. Kiedy w czwartek dostaliśmy
sygnał z zewnątrz o możliwych nad-
użyciach, natychmiast zarządziłem
kontrolę - wyjaśnia burmistrz. Na dru-
gi dzień, w piątek, w dniu targowym
straż miejska wraz z policją zarekwiro-
wała kilkadziesiąt fałszywych biletów
z opłatą targową, dodatkowo funkcjo-
nariusze zanotowali pięćdziesiąt
w ogóle nieopłaconych stanowisk.
- Nie wiemy, od kiedy trwał proceder
podrabiania biletów targowych, anali-
zując dochody targowiska z ostatnich
lat, sądzę, że od dawna - przypuszcza
burmistrz. Po usunięciu podejrzanych
pracowników z targowiska kolejna
kontrola wykazała, że w następny
piątek dochód wyniósł ponad 7 tys. zł,

zaś tydzień wcześniej jedynie ok.
3 tys. zł. Skala oszustwa jest więc
oszałamiająca. 

- Uczciwość i przejrzystość finan-
sów publicznych jest dla mniej sprawą
priorytetową - przekonuje burmistrz.
- Dlatego na bieżąco prowadzone są

skrupulatne kontrole we wszystkich
wydziałach urzędu i jednostkach or-
ganizacyjnych. Każda nieprawidło-
wość będzie dokładnie analizowana,
a wobec osób nieuczciwych i nierze-
telnych nie będziemy stosować taryfy
ulgowej. 

Wykrywając aferę burmistrz udowodnił, że targowisko może przynosić spore dochody

Konferencja uczestników
projektu UrbEnergy w Piasecznie
W dniach 3-4 marca 2011 Piaseczno gościło
wszystkich partnerów i uczestników projektu
UrbEnergy finansowanego z Baltic Sea Region Pro-
gramme 2007-2013. 

Konferencja poświęcona była
koncepcjom finansowania projek-
tów związanych z modernizacją
i termomodernizacją budynków oraz
poprawą infrastruktury je otaczają-
cej, na wskazanych u poszczegól-
nych partnerów obszarach proble-
mowych, które są przedmiotem
działań projektu.

W konferencji wzięli udział m.in.
przedstawiciel Ministerstwa Nauki,
Gospodarki i Transportu niemiec-
kiego landu Schlezwig-Holstein,
przedstawiciele Niemieckiego Sto-
warzyszenia Mieszkalnictwa, przed-
stawiciele miast Wilna i Siaulai (Li-
twa), Rygi i Jelgawa (Łotwa), Tallina
i Rakvere (Estonia), Lid i Grodna
(Białoruś) oraz licznych stowarzy-
szeń zajmujących się mieszkalnic-
twem w ww. miastach, przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego,
Banku Gospodarstwa Krajowego
i Narodowej Agencji Poszanowania
Energii. Władze Piaseczna reprezen-
towała z-ca burmistrza, Pani Hono-
rata Kalicińska.

Pragniemy przypomnieć, że
w Piasecznie - jedynym polskim
mieście biorącym udział w tym pro-
jekcie, jako obszar problemowy
wskazano w 2008 r. kwartał w cen-
trum miasta ograniczony ulicami Fa-

bryczną, Puławską, Kusocińskiego
i Wojska Polskiego. 

Do chwili obecnej wszystkie bu-
dynki (8) znajdujące się na tym tere-
nie otrzymały nieodpłatnie aktualne
audyty energetyczne. Dla tego obsza-
ru zostały wykonane także - Koncep-
cja Zintegrowanego Rozwoju Urbani-
stycznego oraz Koncepcja Efektywnej
Energetycznie Modernizacji Budyn-
ków. Koszty ww. audytów i opraco-
wań zostały poniesione przez gminę
i w 85% zrefundowane z funduszy
projektu UrbEnergy. 

Zarządcy i administratorzy nieru-
chomości znajdujących się na tym te-
renie są na bieżąco informowani
o wszystkich działaniach podejmo-
wanych w ramach projektu, a w trak-
cie wspólnych spotkań podejmowa-
ne są inicjatywy zmierzające do upo-
rządkowania kolejnych spraw na tym
problemowym obszarze. Wszelkie in-
formacje można także śledzić na spe-
cjalnej stronie internetowej projektu:
www.urbenergy.eu.

O kolejnych inicjatywach dla tego
obszaru, możliwych do sfinansowania
z funduszy UE, będziemy na bieżąco
informować. 

Janusz Bielicki - koordynator Projektu,
bielicki@piaseczno.eu

Nowy rachunek bankowy gminy Piaseczno

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy gminy Piaseczno: 

56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 

na który należy dokonywać wszelkich wpłat, oprócz opłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków

transportowych. Właściwe, indywidualne dla każdego właściciela numery rachunków bankowych dot. ww.

podatków zostaną podane w decyzjach wymiarowych lub odrębnych pismach wysyłanych do mieszkańców pocztą.

fot. M. Idaczek

fot. Ł. Wyleziński



TAJEMNICA STATYSTYCZNA
Wszystkie informacje zebrane

podczas spisu są prawnie chronione

w ramach tajemnicy statystycznej na
zasadach określonych w art. 10 usta-
wy z dnia 29 czerwca 1995 r. o staty-
styce publicznej (Dz. U., Nr 88, poz.
439, z późn. zmianami). 

Dane zebrane w spisie zostaną od-
personalizowane. Mogą być one wyko-
rzystywane jedynie do opracowań, zesta-
wień, analiz statystycznych oraz do aktu-
alizacji operatu do badań prowadzonych
przez służby statystyki publicznej. 

Udostępnianie lub wykorzystywa-
nie danych uzyskanych w spisie do in-
nych celów niż wyżej wymienione
jest zabronione. 

KONTAKT
Na potrzeby NSP 2011 od

1 kwietnia 2011 r. zostanie urucho-
miona INFOLINIA, której numer bę-
dzie dostępny na stronie internetowej
GUS oraz w wojewódzkich i gmin-
nych biurach spisowych. Ankieterzy
statystyczni udzielą ogólnych infor-
macji spisowych i pomogą w przy-
padku problemów z zalogowaniem
do formularza spisowego. 

Informacje o NSP 2011 można
uzyskać również w biurach spisowych
zlokalizowanych w Urzędach Staty-
stycznych i Urzędach Gmin.
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To najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2011
1. Uruchom przeglądarkę internetową. 
2. Wejdź na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl. 
3. Wybierz zakładkę Formularze spisowe. 
4. Wybierz formularz identyfikacyjny. 
5. Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu. 
6. Wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka. 
7. Zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego. 

Formularz możesz wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania.
Możesz go uzupełniać etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wpro-
wadzone dane są zapamiętywane. Jeśli nie wypełnisz formularza do końca,
wyjdź z aplikacji przyciskiem „wyloguj”. 

Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz wpisz PESEL i zapamiętane hasło. 
Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis w danym gospo-
darstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rach-
mistrza. 

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a chcesz dokonać samospisu, otrzy-
masz program w najbliższym biurze spisowym zlokalizowanym w Urzędzie
Miasta/Gminy/Dzielnicy lub Urzędzie Statystycznym. 

Rachmistrz spisowy będzie
nosić w widocznym miejscu
identyfikator ze zdjęciem, imie-
niem i nazwiskiem oraz pieczę-
cią urzędu statystycznego, pie-
czątką imienną i podpisem dy-
rektora urzędu. Tożsamość rach-
mistrza można potwierdzić,
dzwoniąc na infolinię NSP 2011. 

Rachmistrz jest przeszkolony
i zaprzysiężony. 

Informacje zbierane w trak-
cie wywiadu będą wprowadza-
ne bezpośrednio do urządzenia
przenośnego, w które będą wy-
posażeni rachmistrzowie i nie-
zwłocznie przekazywane do ba-
zy danych w GUS. 

Pamiętajmy! 

SAMOSPIS INTERNETOWY 1.IV-16.VI

Gminna strona w nowej odsłonie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom internautów, gminna strona interneto-
wa przeszła lifting szaty graficznej. Uporządkowane i rozwinięte zostały tre-
ści zawarte na pierwszej stronie, wzbogacony został też sposób prezentacji
aktualności.

- Te zmiany to kolejny krok do po-
prawy przejrzystości i łatwości korzy-
stania z gminnej strony - mówi Łukasz
Wyleziński, Kierownik Biura Promocji
i Informacji. - Należy likwidować
wszelkie bariery, które utrudniają do-
stęp do informacji, dlatego m.in. do-
stosowujemy stronę do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wprowadziliśmy
wersję strony z dużym kontrastem
oraz możliwość powiększania czcio-
nek - dodaje. 

Statystyki pokazują, że coraz wię-
cej połączeń z Internetem dokonuje
się z urządzeń mobilnych. W krajach
rozwiniętych ten sposób komunikacji
przewyższa nawet liczbę odwiedzin
z tradycyjnych komputerów. Dlatego
w najbliższym czasie gminna strona
powinna również zmienić wygląd
podczas przeglądania jej przez telefo-
ny komórkowe. Gminny serwis będzie
rozpoznawać typ urządzenia, na któ-
rym jest przeglądany i sam wybierze
optymalny sposób wyświetlania. Wer-
sja light strony dostosowana do urzą-
dzeń mobilnych zostanie pozbawiona
ciężkich grafik, przez co zmniejszy się
ilość wysyłanych i odbieranych infor-
macji potrzebnych do prawidłowego
jej odczytywania. Dzięki temu będzie
szybciej się ładować, a treści będą
bardziej przejrzyste dla małych wy-
świetlaczy. Lżejsza strona to również
mniejsze koszty połączeń. 

Na nowej stronie dostępny jest
również formularz rejestracyjny do
gminnego systemu powiadomień
SMS. 

Serdecznie zachęcamy do odwie-
dzania gminnej strony internetowej
oraz śledzenia zmian i dzielenia się
z nami swoimi uwagami i sugestiami
na temat jej działania. 

Wszelkie uwagi prosimy kierować
na adres info@piaseczno.eu. 

Zespół Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno

Ruszył szpital w Piasecznie
W ostatnich dniach lutego w nowo rozbudowanym piaseczyńskim szpita-
lu przyszły na świat pierwsze dzieci. Pełen zakres świadczeń w oddzia-
łach chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym i neonatologii realizo-
wany jest od pierwszego marca.
Porodówka wraca do Piaseczna

Największym zainteresowaniem
mieszkańców Piaseczna i okolic cieszy się
oddział położniczy. Liczy on 26 łóżek,
z możliwością niewielkiego powiększenia.
Sale pobytowe są dwu- lub trzyosobowe,
każda z własną łazienką. Do dyspozycji
przyszłych mam są dwie pojedyncze sale
porodowe. Niedługo zostanie urucho-
mione trzecie stanowisko porodowe. 

- Pokoje są kolorowe, wyposażone
w wygodne łóżka pozwalające na ro-
dzenie w różnych pozycjach, specjalne
materacyki i piłki oraz wanny - mówi
rzecznik szpitala Marek Kubicki. - Istnie-
je możliwość rodzenia w towarzystwie
bliskiej osoby. Poród rodzinny nie wiąże
się z dodatkową opłatą. 

Opłaty będą pobierane jedynie za
usługi ponadstandardowe, jak znieczule-
nie zewnątrzoponowe bez wskazań me-
dycznych, indywidualna opieka położnej
lub lekarza. Lekarze pracujący w oddzia-
le przyjmują popołudniami w gabinecie
na terenie szpitala. Personel oddziału to
doświadczeni specjaliści, wśród których
jest także znana i ceniona położna Jean-
nette Kalyta. 

Ulotka dla nowych rodziców
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom rodziców nowo narodzonych
dzieci, Biuro Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno przygotowało ulot-
kę - przewodnik dla nowych rodzi-
ców. W prosty sposób rodzice do-
wiedzą się z niej, jak uzyskać akt
urodzenia dziecka, gdzie udać się po
numer PESEL czy jakie dokumenty są
niezbędne, by otrzymać „becikowe”. 

Nowe oddziały szpitalne
W rozbudowanym budynku szpi-

tala, poza oddziałem ginekologiczno-

-położniczym wraz z neonatologią,
funkcjonuje oddział pediatryczny,
który docelowo liczyć będzie około 10
łóżek, oraz oddział chirurgii ogólnej
na około 20 łóżek. W sposób nieprze-
rwany w starej części funkcjonuje od-
dział wewnętrzny. W szpitalu funk-
cjonuje dwudziestoczterogodzinna
ogólna izba przyjęć. 

Wszystkie oddziały mają zawarty
kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia, a tym samym leczenie jest
dla pacjentów bezpłatne. 

red.
W sprawozdaniu z 4. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie błędnie poinformowaliśmy

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania części
Piaseczna (Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003
z dnia 18 grudnia 2003 r., obejmującej obszar działki nr 9 z obrębu 63 położonej przy
al. Kasztanów 12, oraz działek nr 3 i 6 z obrębu 64, a także działki nr 3 z obrębu 65. 

Prawidłowy zapis powinien brzmieć: Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna
(Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grud-
nia 2003 r., obejmującej obszar działki nr 9 z obrębu 63 położonej przy al. Kasztanów 12.

Sprostowanie

Grupa psychoedukacyjna dla

kobiet doznających przemocy

Podczas spotkań będziemy rozmawiać o pojęciu przemocy, jej formach, me-
chanizmach psychologicznych, problemach towarzyszących, a także procedu-
rach pomocnych w przerwaniu cyklu przemocy - zachęcają gospodynie spotkań:
Maria Kuźmicz i Anna Knigawka.

Zaplanowano spotkanie z prawnikiem oraz dzielnicowym.
Zapraszamy na 13 dwugodzinnych spotkań w każdy czwartek.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy 
o zapisy pod numerem telefonu

22 756 72 63 lub 22 737 23 97.
Prowadzące: Maria Kuźmicz i Anna Knigawka.

Liczba miejsc ograniczona!
Po zamknięciu listy zgłoszeń zostanie ustalony najbardziej optymalny

terminarz spotkań.
Miejsce spotkań: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 54.



Panie Prezesie, mija kolejny rok
działalności Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Piasecznie.
Jak ocenia Pan ten czas? 

Ten okres podzieliłbym na kilka
etapów: pierwszy z nich to przygoto-
wanie nowo powstałego Przedsiębior-
stwa do przejęcia obowiązków zwią-
zanych z dostarczaniem wody i od-
prowadzeniem ścieków na terenie
Miasta i Gminy Piaseczno. Drugi - to
samo przejęcie obowiązków i wiążące
się z tym wyzwania zarówno technicz-
ne, jak i organizacyjne. W końcu trze-
ci - profesjonalizacja działania PWiK
oraz planowanie działań na przy-
szłość. Myślę, że każdy z tych okre-
sów stanowił wyzwanie, ale dawał
także dużo satysfakcji, zarówno dla
całej Załogi, jak i dla mnie. 

Które wydarzenia uznaje Pan na naj-
ważniejsze w ciągu ubiegłego roku?

Przede wszystkim podpisanie
umowy na zaopatrzenie w wodę
z TDP Thompson, to najważniejsze
wydarzenie ostatniego roku. Dzięki
niemu zmieniliśmy strukturę zaopa-
trzenia Piaseczna w wodę, a co za tym
idzie - podnieśliśmy jakość wody i ob-
niżyliśmy jej koszty. Zaplanowaliśmy
i rozpoczęliśmy realizację ponad trzy-
dziestu projektów inwestycyjnych.
Zrealizowaliśmy, wspólnie z gminą
Piaseczno, rozbudowę i remont ul.
Pomorskiej. Dzięki tej inwestycji po-
znaliśmy możliwości współpracy
z gminą w zakresie współfinansowa-
nia kolejnych, podobnych inwestycji.
Ponadto dokonaliśmy gruntownego
przeglądu, remontów i napraw sieci
kanalizacyjnej, dzięki czemu podnie-
śliśmy niezawodność i wydajność
głównych elementów systemu. 

W zeszłym roku Piaseczno zyskało
nowe źródło zasilania w wodę. Czy
poza podniesieniem jakości wody

są jeszcze inne korzyści dla gminy? 
Najważniejsza korzyść płynąca

z tego projektu to obniżenie kosztów
pozyskiwania wody dla gminy Pia-
seczno. Na uruchomieniu tej inwesty-
cji gmina zaoszczędzi na dopłatach do
wody ponad 2 mln zł. Oczywiście do-
chodzi do tego uniezależnienie się od
jednego głównego źródła, tj. wody
z MPWiK Warszawa. Dla mieszkań-
ców oznacza to mniejsze prawdopo-
dobieństwo wystąpienia braku wody
w przypadku awarii. 

W tym roku wprowadzona będzie
nowa taryfa dla odbiorców. Czy
mógłby Pan przybliżyć jej szczegóły? 

Od 7 kwietnia br. wprowadzamy
nową taryfę za wodę i ścieki. Najważ-
niejszą zmianą jest nowa struktura tej
taryfy. Zakwalifikowaliśmy bowiem
do jednej grupy gospodarstwa domo-
we oraz instytucje użyteczności pu-
blicznej. Co za tym idzie, zmniejszyli-
śmy koszty zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków dla szkół, szpi-
tali, urzędów o ponad 20%. Jest to
pewnego rodzaju ewenement
w branży. Obniżenie stawki za wodę
nastąpiło w obszarze dopłaty do wody
dokonywanej przez gminę. Dzięki
zmniejszeniu obciążeń gmina będzie
płaciła mniej, co pozwoli na dodatko-
we oszczędności w budżecie. Z dru-
giej strony, jeżeli chodzi o odprowa-
dzanie ścieków, byliśmy zmuszeni
podnieść nieznacznie kwotę ze wzglę-
du na fakt, że nadal ok. 2000 gospo-
darstw domowych nie wpięło się do
systemu kanalizacji sanitarnej. Każda
podłączona osoba wpływa na zmniej-
szenie kosztów odprowadzania ście-
ków. Z tego też powodu wraz z gmi-
ną uruchamiamy projekt przypomina-
jący o obowiązku przyłączania się do
kanalizacji sanitarnej. Gorąco zachę-
cam ze swojej strony do podłączania
się do kanalizacji, gdyż wpływa to nie

tylko na wygodę czy poprawę środo-
wiska naturalnego, ale również na ob-
niżenie kosztów systemu kanalizacji
i oczyszczania ścieków. Równocześnie
pragnę zapewnić, że nie wzrośnie ce-
na odbioru ścieków dowożonych
w punkcie zlewnym, stąd też miesz-
kańcy nie powinni obawiać się wzro-
stu cen za odbiór nieczystości płyn-
nych ze zbiorników bezodpływowych. 

Na początku 2011 roku PWiK uzy-
skało certyfikaty jakości ISO. Co
wiąże się z tym faktem, jakie korzy-
ści płyną dla klientów końcowych? 

W zeszłym roku PWiK Piaseczno
poświęciło wiele czasu i pracy na profe-
sjonalizację swoich działań. Dzięki te-
mu podnieśliśmy poziom świadczo-
nych przez nas usług, przejrzeliśmy
procedury, usprawniliśmy działanie.
Pewnego rodzaju zwieńczeniem tego
procesu, chociaż nie jego zakończe-
niem, był pomyślnie przeprowadzony
audyt i uzyskanie certyfikatów ISO
9001:2008 i ISO 14001:2004. Należy
podkreślić, że certyfikaty te nie dotyczą
tylko sprawności wewnętrznych proce-
dur, ale również podkreślają dbałość
naszego Przedsiębiorstwa o środowi-
sko naturalne. Ten aspekt był dla nas
szczególnie ważny, dlatego przyjęliśmy
dewizę „Codziennie w trosce o środo-
wisko”. Wyraża ona naszą postawę,
w której koncentrujemy się nie tylko na
sprawach eksploatacyjnych, ale rów-
nież na aktywnym uczestnictwie w wy-
darzeniach lokalnych, wspieraniu dzia-
łań edukacyjnych, społecznych, kultu-
ralnych i sportowych. 

Jakie plany ma Przedsiębiorstwo na
2011 rok? 

Przystąpienie do realizacji ponad
trzydziestu zaplanowanych inwestycji.
Ponadto PWiK Piaseczno przystąpi
wraz z gminą do przebudowy ul.
Nadarzyńskiej, gdzie będzie przepro-

wadzona modernizacja i rozbudowa
kanalizacji deszczowej. Również wraz
z gminą będziemy realizować przebu-
dowę infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej ulic Wyspiańskiego
i Matejki w Piasecznie. Mam nadzieję,
że takich działań będzie więcej
w przyszłości, gdyż moim zdaniem
jest to optymalne rozwiązanie, jeżeli
chodzi o tego typu inwestycje. 

Inwestycje i rozbudowa sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej to ważny
element działalności PWiK. Jakie są
plany i działania w tym zakresie na
kolejne lata? 

W ramach samodzielnych zadań
inwestycyjnych PWiK Piaseczno bę-
dzie zlecało i nadzorowało realizację
inwestycji sieci kanalizacyjnej na tere-
nie Bobrowca (etap I) planujemy za-
kończyć prace budowlane do końca
2011 roku. Koszt tej inwestycji to po-
nad 13 mln zł. Druga inwestycja to
budowa sieci w Woli Gołkowskiej
i Robercinie, tutaj również planujemy
zakończyć prace do końca bieżącego
roku. W przyszłym roku Przedsiębior-
stwo planuje dokończyć budowę sieci
w Bobrowcu (etap II) oraz rozpocząć
realizację inwestycji na terenie Złoto-
kłosu. W tym roku zleciliśmy też wy-
konanie projektu sieci kanalizacji sani-
tarnej na terenie tzw. III rejonu, tj.
miejscowości Bąkówka, Baszkówka,
Głosków Letnisko, Antoninów. Te
prace powinny zakończyć się do poło-
wy 2012 roku. W tym roku planujemy
również zlecić wykonanie dokumen-

tacji projektowej na budowę sieci ka-
nalizacyjnej dla miejscowości Łbiska. 

To chyba nie koniec zmian w PWiK,
co nowego jeszcze Przedsiębior-
stwo zaproponuje w tym roku dla
klientów? 

W pierwszym kwartale planujemy
uruchomienie wysyłania faktur w for-
mie elektronicznej do odbiorców indy-
widualnych. Ponadto po okresie te-
stów uruchomimy w szerszym zakresie
komunikację za pomocą e-mailów
i SMS-ów. Do połowy roku planujemy
również zmodernizować naszą stronę
internetową oraz uruchomić moduł in-
ternetowej obsługi klienta. Dzięki te-
mu klienci będą mogli zapoznać się
z bieżącymi płatnościami, sprawdzić
zużycie wody oraz załatwić podstawo-
we sprawy w zakresie Biura Obsługi
Klienta. Planujemy również uruchomić
możliwość płatności za faktury on-line. 

Będziemy także dążyli do pogłę-
bienia i rozszerzenia współpracy
z gminami ościennymi, tj. Lesznowolą
i Konstancinem-Jeziorną w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ście-
ków z terenów tych gmin. 

Oczywiście PWiK Piaseczno nadal
będzie aktywnie uczestniczyć w wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych
w gminie. Już dzisiaj zapraszam na
Dzień Ziemi organizowany 29 maja
br. wraz z Miejskim Centrum Kultury
w Piasecznie oraz na inne wydarzenia. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Stopka redakcyjna

Wywiad z Prezesem
Arturem Woźniakowskim

Stawki cen i opłat (kwoty netto) obowiązujące za dostarczaną wodę i od-
prowadzone ścieki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Piasecznie:

UMiG poszukuje mieszkań do wynajęcia
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno poszukuje na wolnym rynku 43 lokali mieszkalnych 

o powierzchni od 20 do 40 mkw. do wynajęcia na okres 1 roku z możliwością przedłużenia. 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Utrzymania Mienia Komunalnego i Zasobów Mieszkaniowych. 
Naczelnik Elżbieta Makuszewska, tel.: 22 701 75 65, 

e-mail: makuszewska@piaseczno.eu



O ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Jastrzębie wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Stosownie do art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), art.
39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wsi Ja-
strzębie, podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 1402/LIV/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w dniach od
28 marca do 29 kwietnia 2011 r. w pokoju 46, I piętro
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki
5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu roz-
wiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 11 kwietnia 2011 r.
w godz. od 13.00 do 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać
uwagi. 
1. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać
na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 
2. Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na śro-
dowisko można składać: 
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres e-mail: attia@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrze-
nia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja
2011 r. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., 
Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o zatwierdzeniu
Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 67/V/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
CHYLICE.

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu:
1. BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
www.bip.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki
i Architektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno. 

Uzasadnienie
Stosownie do art. 42 pkt 2 oraz z art. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zmianami) 

1. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu: 
• Informację o przystąpieniu do opracowania projektu
planu podano do publicznej wiadomości poprzez Internet
(strona internetowa Miasta i Gminy Piaseczno: 
www.piaseczno.eu, Biuletyn Informacji Publicznej) oraz
obwieszczenia i ogłoszenia w prasie lokalnej. Ogłoszenia
opublikowano - „Kurier Południowy” nr 48 (275) z dnia
08 stycznia 2009 r. Ogłoszenie UiA 0621/ZP/85/08.

• Informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu planu wraz z prognozą podano do publicznej wiado-
mości poprzez Internet (strona internetowa Miasta i Gmi-
ny Piaseczno: www.piaseczno.eu, Biuletyn Informacji Pu-
blicznej) oraz obwieszczenia i ogłoszenia w prasie lokal-
nej. Ogłoszenie opublikowano - „Kurier Południowy” nr
5 (328) z dnia 05 lutego 2010 r. (I wyłożenie w dniach od
16 lutego do 18 marca 2010 r.) oraz „Kurier Południo-
wy” nr 29 (352) z dnia 30 lipca 2010 r. (II wyłożenie
w dniach od 9 sierpnia do 7 września 2010 r.), wraz
z możliwością składania uwag do projektu planu do dnia
28 września 2010 r.

2. Informacje o wnioskach i uwagach zgłoszonych
w postępowaniu obejmującym udział społeczeństwa:

• W terminie wyznaczonym do zbierania wniosków zgło-
szono 6 wniosków do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, dotyczących układu ko-
munikacji. 

• W terminie wskazanym w obwieszczeniu i ogłoszeniu
dotyczącym wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu wpłynęło: 9 uwag (I wyłożenie) oraz 9 uwag (II
wyłożenie).

• W postępowaniu o strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko przeprowadzonej do projektu planu nie
zgłoszono wniosków i uwag do prognozy oddziaływania
na środowisko ustaleń planu. 

Podsumowanie
Stosownie do art. 42 pkt 2 oraz z art. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zmianami) 

Przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Chylice zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 67/V/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. analizowano możliwości rozwią-
zań alternatywnych. 

Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania tere-
nu w planie była analiza występujących uwarunkowań,
w tym stanu środowiska. W planie zapewniono warunki
do ochrony środowiska, w tym: wód podziemnych, po-
wietrza. Warunki zagospodarowania terenu oparte są na
obowiązujących normach i standardach środowiskowych.
Rodzaj zmian i ich zakres przestrzenny nie będą powodo-
wać znaczących zmian w środowisku. Przyjęte w planie
rozwiązania będą prowadziły do oddziaływania na tereny
przyległe, jednak nie będzie to ograniczać ich dotychcza-
sowego sposobu użytkowania. 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi CHYLICE, zatwierdzony uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 67/V/2011 z dnia 24 lu-
tego 2011 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko został pozytywnie zaopiniowany bez uwag przez Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

2. W postępowaniu wymagającym udziału społeczeń-
stwa przeprowadzonym do projektu planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Chylice nie zgłoszono
wniosków i uwag do prognozy oddziaływania na środo-
wisko ustaleń planu. 

3. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu
transgenicznego. 

4. Ustalenia planu miejscowego pozwalają na realizację
założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno
określonej w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad za-
wartych w ustaleniach planu pozwoli w przyszłości na
rozwój wsi Chylice z zachowaniem zasad ładu przestrzen-
nego. Zaleceniem do dalszych prac jest ścisłe przestrzega-
nie zasad zagospodarowania terenów ustalonych w pla-
nie oraz zastosowanie monitoringu zmian w środowisku
wywołanych dalszym rozwojem tego obszaru. 
Szczególny nacisk należy położyć na pomiar zanieczysz-
czeń powietrza atmosferycznego, gleb i wód, oraz natę-
żenia hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń powie-
trza atmosferycznego, gleb i wód. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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Centrum Kultury w Piasecznie
ul. Kościuszki 49, tel. 756 76 00 

www.kulturalni.pl
e-mail: biuro@kulturalni.pl 

Centrum Kultury w Piasecznie  MARZEC 2011

18 marca godz. 19.00 
Koncert Hip Hop

sala Domu Kultury, ul.
Kościuszki 49

19 marca godz. 17.30
Koncert Uczniów Ogniska

Muzycznego
sala Domu Kultury, 

ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

22 marca godz. 20.00 
Wtorek Jazzowy 

GG AMOS z zespołem 
sala Domu Kultury, ul.

Kościuszki 49
wstęp 10 zł   i 15 złotych 

24 marca godz. 09.00 
Konkurs Recytatorski 

„Warszawska Syrenka”
sala Domu Kultury, 

ul. Kościuszki 49

25 marca godz. 10.30,
11.30, 12.30

Filharmonia Narodowa 
- Estrada Kameralna

sala Domu Kultury, 
ul. Kościuszki 49

26 marca godz. 19.00 
PePe Scena

sala Domu Kultury, 
ul. Kościuszki 49

wstęp wolny

27 marca godz. 15.15 i
16.30 Bajkowa Niedziela 

Teatr KOP „Koziołek
Niematołek”sala Domu Kultury, 

ul. Kościuszki 49
wstęp 10 zł i 5 

29 marca godz. 10.00 
Festiwal Piosenki

Angielskiej
sala Domu Kultury, 

ul. Kościuszki 49
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GG Amos da koncert
w Piasecznie
W ramach cyklicznych Wtorków Jazzowych zapra-
szamy 22 marca 2011 r. na koncert GG Amos, który
rozpocznie się o godz. 20.00 w sali Centrum Kultury
w Piasecznie. Pochodząca z San Francisco gitarzyst-
ka i wokalistka wystąpi w Polsce po raz pierwszy.

Muzykę, jaką wykonuje artystka,
określa się mianem West Coast blu-
esa. Jest to mieszanka bluesa, soulu
oraz funk jazzu. W swych gitarowych
inspiracjach GG Amos wymienia Car-
losa Santanę, Johnny'ego „Guitar”
Watsona, Magic Sama, Kenny'ego
Burrella, Pata Metheny. Wokalistka
podczas swej wieloletniej kariery wy-
stępowała z takimi artystami jak John
Lee Hooker, Jimmy McCracklin, Lo-
well Fulson, Guitar Shorty, Johnny
Heartsman, Karen Lawrence czy Duf-
fy Bishop. Supportowała m.in. Koko

Taylor, Sista Monica, Elvina Bishopa
i Lenny'ego Williamsa. W roku 1997
wydała swój debiutancki krążek zaty-
tułowany „Gotts Ta Go”, który zdobył
uznanie publiczności i entuzjastyczne
recenzje krytyków w USA. Na swojej
pierwszej trasie koncertowej w Polsce
GG Amos wystąpi z zespołem w skła-
dzie Łukasz Gorczyca - bas, Jacek Pro-
kopowicz - hammond, Randy Odell
(USA) - perkusja. Bilety wstępu w ce-
nie 10 zł (ulgowy) i 15 zł (normalny)
do kupienia w kasie Centrum Kultury
przy ul. Kościuszki 49.

Wieś Cup 2011 - brawo harcerze!
Już po raz jedenasty harcerze z Zalesia Górnego w dniach 24-26 lutego zor-
ganizowali halowy turniej piłki nożnej. To już zimowa tradycja, że rzesze pił-
karskich drużyn-amatorów walczą o tytuł najlepszej. 

W tym roku do Zalesia zjechało
ponad 40 drużyn z terenu powiatu
piaseczyńskiego, co daje liczbę ponad
300 zawodników. Drużyny rywalizo-
wały w czterech kategoriach wieko-
wych podczas trzydniowych zawo-
dów. Pierwszego dnia swych sił pró-
bowali uczniowie szkół podstawo-
wych, drugiego gimnazjaliści, a trze-
ciego na turniej zjechały całe pokole-
nia zawodników z 11 lat turnieju i ry-
walizowały w ramach kategorii Open. 

Wyniki turnieju: 
Kategoria: Szkoła Podstawowa
klasy 3/4
I miejsce: SP Dobiesz
II miejsce: KS Nadstal
III miejsce: PSP Tarczyn
Najlepszy zawodnik: Dobrowolski Tomasz
Najlepszy bramkarz: Drozdowski Jakub
Najlepszy strzelec: Gieleciński Patryk

Kategoria: Szkoła Podstawowa 
klasy 5/6
I miejsce: UKS Sokół Tarczyn
II miejsce: Ale urwał! 
III miejsce: SP Dobiesz
Najlepszy zawodnik: Witek Maciej
Najlepszy bramkarz: Kowalczyk Michał
Najlepszy strzelec: Gutkowski Piotr

Kategoria: Gimnazjum
I miejsce: KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
II miejsce: Dajta wygrać
III miejsce: Ostre Gady

Najlepszy zawodnik: Drozdowski Dominik
Najlepszy bramkarz: Gałązka Sebastian
Najlepszy strzelec: Zaręba Kacper

Kategoria OPEN
I miejsce: ZG Team
II miejsce: Wóz z węglem
III miejsce: Ale urwał! 
Najlepszy zawodnik: Świetlik Marcin
Najlepszy bramkarz: Matulka Dariusz
Najlepszy strzelec: Madetko Daniel

Ogromne podziękowania należą się
całemu sztabowi sędziowskiemu, pani
dyrektor Hannie Sierant za udostępnienie

szkoły, pracownikom Biura Promocji
Gminy Piaseczno za życzliwość i wsparcie. 

Gratulacje dla harcerzy z Zalesia
Górnego za wzorową organizację
i sprawność w działaniu. 

Zawodników i chętnych do pomo-
cy zapraszamy za rok na Wieś Cup
2012. A będzie to już w fazie przygo-
towań do Euro 2012.

Z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj! 

phm. Łukasz Kamiński

Zalesiański Wieś Cup cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem


