Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego wsi Józefosław
w dn. 17.10.2013
Uczestnicy:
Gospodarz spotkania: Sołtys Józefosławia / Starosta Piaseczyński: Jan Dąbek
Rada Sołecka: Elżbieta Gostkowska, Felicja Drogowska

Zaproszeni goście:




Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno: Zdzisław Lis
Radni Gminy Piaseczno: Hanna Krzyżewska, Katarzyna Nowocin- Kowalczyk, Andrzej
Hubl
Sołtys Julianowa: Andrzej Pulwarski

Mieszkańcy Józefosławia: 23 osoby i Julianowa: 3 osoby (Załącznik nr 1).

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA
Józefosław - sprawy sołectwa (Sołtys)
1.
2.
3.
4.

Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2013r.
Fundusz Sołecki 2013 (stan wydatkowania) oraz propozycja wydatków na rok 2014.
Wnioski Sołtysa i Rady Sołeckiej do Budżetu Gminy Piaseczno 2014.
Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.

Józefosław – inwestycje gminne (Burmistrz, Radni MiG Piaseczno)
5. Przegląd bieżących inwestycji na terenie wsi Józefosław i Julianów (stan wykonania
ustaleń z poprzedniego Zebrania Wiejskiego w czerwcu 2013)
6. Planowane inwestycje w Józefosławiu i Julianowie w roku 2014 i kolejnych.
7. Dyskusja, wolne wnioski

Zebranie zostało otwarte przez gospodarza spotkania Sołtysa Jana Dąbka, nie było uwag do
zaproponowanego porządku obrad. Pan Sołtys przypomniał, że prawo do głosowania nad
uchwałami mają jedynie mieszkańcy Józefosławia, poprosił o zgłoszenie się osób spoza wsi,
zgłosiło się 3 mieszańców Julianowa.

PRZYJĘTY PORZĄDEK ZEBRANIA:
Ad. 1 Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od 19.04.2012 do 17.10.2013
Pan Sołtys odczytał sprawozdanie, które obejmowało informacje na temat spotkań Rady
Sołeckiej, wydatkowania funduszu Sołeckiego w roku 2013, inicjatyw Rady oraz wniosków
złożonych do Burmistrza. Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Odnośnie wydatkowania Funduszu Sołeckiego 2013, Pan Sołtys przekazał następujące
informacje. Fundusz Sołecki 2013 został przeznaczony na:
8.000 zł – na dofinansowanie klubu sportowego w Józefosławiu – kwota nie wydana ze względu
na spór dotyczący gruntu, gdzie miały odbywać się treningi, na obecnym Zebraniu zostanie
przesunięta na inny cel
14.053 – na dofinansowanie projektu zbiornika retencyjnego u zbiegu Wilanowskiej i Cyraneczki
– kwota niewydana, ze względu na to, że istnieje w Gminie oddzielny budżet na finansowanie
prac odwodnieniowych w Józefosławiu (potwierdzone przez p. Burmistrza), kwota ta zostanie
na obecnym Zebraniu przesunięta na inny cel
5.000 zł – na potrzeby szkoły w Józefosławiu – kwota wydatkowana na zakup szafek dla dzieci w
szatni.
6.000 zł – na wieczory seniora, odbył się do tej pory 1 wieczór, planowany jest kolejny w
okolicach Bożego Narodzenia
Po odczytaniu sprawozdania Pan Sołtys poprosił o ew. uwagi i pytania.
Zgłoszono następujące pytania/uwagi:
Pani Radna Katarzyna Nowocin-Kowalczyk zapytała kiedy konkretnie odbył się wieczór seniora
w roku 2013 i ile osób w nim uczestniczyło.
Pan Sołtys odpowiedział że wieczór odbył się w na początku roku 2013 (styczeń-luty).
Pani Katarzyna Nowocin Kowalczyk stwierdziła, że według jej wiedzy, w tym roku nie odbył się
żaden wieczór seniora, a ten, o którym mówi Sołtys odbył się 30 grudnia 2012, i ona w nim
uczestniczyła. Na wieczorze było łącznie z obsługą ok. 25 osób, a koszty tego wieczoru (według
zestawienia przygotowanego przez Gminę) to 7.000 zł.

Pan Sołtys odpowiedział, że pani radna manipuluje informacją ponieważ kwota 7 tys. zł nie jest
kwotą wydaną na ten konkretny wieczór lecz kwotą zapisaną w budżecie sołectwa na wieczory
seniora w całym roku. 2013. W związku z tym nie ma żadnego zestawienia jeszcze w Gminie.
Rozliczenie i zestawienie do Gminy trafi dopiero na koniec roku wraz z fakturami za organizację,
listą osób oraz podziękowaniem od uczestników dla p. Burmistrza.
Po tej odpowiedzi Pani Katarzyna Nowocin-Kowalczyk przedstawiła mieszkańcom dokładną
informację na temat wydatkowania Funduszu Sołeckiego wsi Józefosław, od chwili jego
powstania tj. od 2010 roku. Józefosław jako duża wieś posiada do dyspozycji ok. 30.000 zł. W
roku 2010 została wydana łącznie kwota 19.950 zł na dofinansowanie pikników. W 2011
wydano łącznie kwotę 20.500 zł na organizację pikniku dla mieszkańców oraz spotkania
wigilijnego dla osób starszych, w roku 2012 wydano łącznie kwotę 23.000 zł na organizację 2
pikników, koncert muzyki klasycznej, wieczór seniora oraz prace odwodnieniowe. Przez
wszystkie te lata nie wydano (czyli stracono dla wsi) kilkanaście tysięcy złotych, które mogły być
wydane chociażby na kosze na śmieci, wiaty czy ławki.
W odpowiedzi na te zarzuty Pan Sołtys stwierdził, że te niewydane pieniądze z poprzednich lat,
które nie pojawiają się w zestawieniu gminnym zostały wydane w inny sposób tj m.in. na
zabezpieczenia przeciwpowodziowe , przebudowę przepustu i częściowe odtworzenie rowu przy
ul. Wilanowskiej.
Zebrane uwagi/pytania mieszkańców odnośnie Funduszu Sołeckiego:
- Fundusz powinien odzwierciedlać priorytety wsi, nie może być wydawany na pikniki i koncerty,
podczas gdy jest tyle innych palących potrzeb
- jaki jest mechanizm funkcjonowania Funduszu? Kto podejmuje decyzje?
Na powyższe odpowiedziała obszernie Pani Katarzyna Nowocin-Kowalczyk, m. in. FS to środki
gminy, o wydatkowaniu których decydują sołectwa. Może być wydatkowany na zadania własne
gminy, zaś kwota wydatków na dane przedsięwzięcie nie może przekroczyć kwoty funduszu.
Wnioski sołectw o przeznaczeniu FS muszą by zatwierdzone przez prawomocne Zebranie
Wiejskie, i złożone w Gminie najpóźniej do 30 września. Jedynie Zebranie Wiejskie ma
kompetencje w zakresie decydowania na co będzie przeznaczony Fundusz Sołecki, z tego
względu wniosek o Fundusz Sołecki 2014 dla Józefosławia został przez Gminę Piaseczno
odrzucony, gdyż w ustawowym terminie do 30 września 2013 nie zostało zwołane Zebranie
Wiejskie, które zatwierdziło propozycje Sołtysa i Rady Sołeckiej przedstawione we wniosku.
W związku z tą informacją, zostało skierowane pytanie do Burmistrza, czy FS 2014 dla
Józefosławia przepadł, Pan Burmistrz potwierdził, że wniosek Józefosławia został odrzucony ze
względu na niezatwierdzenie go przez Zebranie Wiejskie, ale kwota pierwotnie przeznaczona na
FS 2014 czyli ok. 33.000 zł Gmina i tak przeznaczy na potrzeby wsi, które na obecnym Zebraniu
mogą być zatwierdzone.

Ad. 2 Fundusz Sołecki 2013 i 2014
Fundusz Sołecki 2013
W związku z tym, że pojawiły się okoliczności, które spowodowały niemożność lub brak
konieczności wydawania pieniędzy na pierwotnie założone cele, postanowiono przesunąć
kwoty 8.000 zł na klub sportowy oraz 14.053 zł na zbiornik retencyjny na inne cele.
Mieszkańcy zgłosili następujące wnioski: (przeznaczenie całej kwoty 22.053 zł)
- zakup wiat przystankowych – koszt. 1 wiaty to ok. 4000 zł
- budowa fragmentów chodnika na ul. Julianowskiej i Wilanowskiej (Od Cyraneczki do szkoły)
- ławeczki i ogrodzenie przy planowanym zbiorniku retencyjnym
- utwardzenie destruktem chodników na ul. Julianowskiej od Cyraneczki do szkoły
Głosowanie:
- zakup wiat przystankowych – za 17 osób
- budowa fragmentów chodnika na ul. Julianowskiej i Wilanowskiej (Od Cyraneczki do szkoły) - 0
- ławeczki i ogrodzenie przy planowanym zbiorniku retencyjnym - 0
- utwardzenie destruktem chodników na ul. Julianowskiej od Cyraneczki do szkoły – za 3 osoby
Decyzją Zebrania Wiejskiego kwota 22.053 zł zostanie przeznaczona na zakup wiat
przystankowych wraz z ławeczkami.
Uchwała nr 1 w tej sprawie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Fundusz Sołecki 2014
Pierwotny wniosek przeznaczenia całej kwoty FS 2014 na dofinansowanie zakupu działki z
przeznaczeniem na plac zabaw w Józefosławiu nie został podtrzymany.
Mieszkańcy zgłosili następujące nowe wnioski odnośnie wydatkowania kwoty przeznaczonej
dla Józefosławia w ramach Funduszu Sołeckiego – 33. 525zł zł
1. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla placu zabaw przy ul. Tenisowej lub do parku przy
Ogrodowej – 7.600 zł
2. Dofinansowanie potrzeb szkoły – 7.000 zł

3. Fragment chodnika na ul. Ogrodowej (od nowobudowanej Cyraneczki w kierunku
przedszkola Miś ok. 150 m) – 10.925 zł
4. Zakup ławek oraz budowa ogrodzenia przy przyszłym zbiorniku retencyjnym na ul.
Cyraneczki -8.000 zł
Wniosek w proponowanej formie został przyjęty.
Uchwała nr 2 w sprawie przeznaczenia kwoty Funduszu Sołeckiego na rok 2014 stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Wnioski Sołtysa i Rady Sołeckiej do budżetu Gminy 2014
1.

Wniosek o przeznaczenie 300 tysięcy złotych na koncepcje, projekt i wykonanie
zbiornika retencyjnego w Józefosławiu u zbiegu ulic Wilanowskiej i Cyraneczki.

2.

Wniosek o zabezpieczenie kwoty na wykup nieruchomości przeznaczonej pod
ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Józefosławiu oraz urządzenie placu zabaw.

3.

Wniosek o wybudowanie części chodnika na Wilanowskiej na odcinku od Cyraneczki do
Kameralnej, oraz chodnika na Julianowskiej na odcinku od Cyraneczki do Kameralnej,
niezależnie od kompleksowej budowy ul. Wilanowskiej czy Julianowskiej.

4.

Wniosek o zabezpieczenie kwoty na wykup działki przy kościele na Ogrodowej w
Józefosławiu z przeznaczeniem na parking oraz wykonanie ( projekt i budowa)
parkingu.

Załącznik nr 5 - Wnioski Sołtysa i Rady Sołeckiej do budżetu Gminy 2014.

Ad. 4 Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
W związku ze śmiercią jednego z członków Rady, przeprowadzono wybory uzupełniające.
Zgłoszono 1 kandydatkę: Panią Annę Czerwieniec, która od kilku miesięcy aktywnie brała udział
w pracach Rady.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Felicja Drogowska, Elżbieta Gostkowska, Paweł
Jasiński.
W głosowaniu tajnym wszyscy obecni mieszkańcy (11 osób) głosowało za wyborem kandydatki.
Pani Anna Czerwieniec została wybrana na członka Rady Sołeckiej.

Załącznik nr 6 – Uchwała nr 3 z wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.

Ad. 5 i Ad. 6 Przegląd inwestycji na terenie Józefosławia.
Te punkty zostały przedstawione przez Pana Burmistrza Zdzisława Lisa.
Ul. Pastelowa – trwa budowa ulicy
Ul. Julianowska – dokumenty do pozwolenia na budowę lada dzień trafią do Starostwa w
Piasecznie
Ul. Wilanowska – w trakcie procedowania; w roku 2014 zostanie przygotowany projekt budowy
ulicy wraz z odwodnieniem oraz chodników i ścieżki rowerowej – przeznaczono na tej cel 100
tys. zł, budowa ulicy przewidziana w latach 2015-2016 – kwota 2,5 mln zł, ale Gmina chce
zakończyć budowę w roku 2015
Ul. Geodetów – przebudowa planowana na lata 2014-2015 – kwota 7 mln 740 tys. Zł,
przebudowa ma być dofinansowana przez rozbudowujące się Auchan.
Zakres przebudowy Geodetów:
- odwodnienie, rondo przy Wilanowskiej, chodniki do Julianowskiej, dodatkowy, oddzielny pas
do skrętu w prawo na Puławską, dodatkowy skręt w prawo z Auchan, 2 lewoskręty z Auchan
Wnioski mieszkańców: nie tworzyć 2 lewoskrętów z Auchan w Geodetów. W ogóle nie powinno
być wyjazdu z Auchan na Geodetów w lewo, tylko w prawo w stronę Józefosławia dla
mieszkańców, inni powinni wyjeżdżać na ul. Puławską istniejącym wiaduktem; podobnie wjazd
do Auchan powinien odbywać się tylko wiaduktem, skręt z Puławskiej w Geodetów tylko dla
mieszkańców, bez możliwości skrętu w prawo do Auchan.
Ul Energetyczna – przebudowa w standardzie jaki jest do ronda na pozostałym odcinku –
finansowanie przez Auchan
Ul. Cyraneczki – budowa chodników w roku 2013, budowa ulicy w roku 2014 (od Wilanowskiej
do Ogrodowej); potem kontynuacja w kierunku Puławskiej – jest to priorytetowa ulica dla
Józefosławia
Ul. Działkowa – na całej długości – zarezerwowano 100 tys. zł na projekt w roku 2014
Park przy Ogrodowej – trwają negocjacje z Politechniką

Plac zabaw przy Tenisowej – gmina jest już z właścicielem działki, w 2014 będzie urządzony plac
zabaw
Ad. 7 Wolne wnioski i dyskusja
Wnioski zgłoszone przez mieszkańców podczas całego przebiegu zebrania:
1. Usunięcie drzew przy ul. Julianowskiej, które zasłaniają znaki drogowe.
2. Utworzenie przystanku na żądanie przy Osiedlu Queens Garden (vis a vis istniejącego po
drugiej stronie ulicy) i wymalowanie pasów na tej wysokości
3. Wymalowanie pasów na ul. Wilanowskiej przy przedszkolu Słoneczko
4. Utwardzenie ulicy Spacerowej.
5. Wniosek mieszkańców osiedla Le Village o budowę ul. Cyraneczki oraz chodników i
ścieżki rowerowej prowadzącej do ich osiedla (przy okazji wniosek o rozwiązanie kwestii
podziału działek; przedstawiciele osiedla przekazali p. Burmistrzowi pismo z
Ministerstwa, z którego wynikało, że możliwa jest kontynuacja podziału działek na
osiedlu, co umożliwi dofinansowanie budowy ulicy przez dewelopera, w chwili obecnej
deweloper musi wypłacać odszkodowania mieszkańcom za opóźnienia w podpisaniu
aktów notarialnych)
Na tym zebranie zakończono.

Lista załączników do protokołu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista obecności
Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Wnioski do budżetu gminy Piaseczno 2014 złożone przez Sołtysa i Radę Sołecką
Uchwała nr 3

