
Kamionka, 05.09.2022 r. 

PROTOKÓŁ 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamionka 
z dnia 5 września 2022 r. 

W dniu 5 września 2022 r. w Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Głównej 50 w Piasecznie odbyło się 
Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamionka, zwołane przez sołtysa Piotra Godlewskiego poprzez 
wywieszenie ogłoszeń o zebraniu na tablicach ogłoszeń, w terminie 7 dni przed terminem 
wyznaczonym na jego przeprowadzenie. 
Zebranie zostało zwołane na godz. 19.00. Zgodnie ze Statutem Sołectwa nie było konieczności 
wyznaczania drugiego terminu Zebrania Wiejskiego. 
Zebranie otworzył Sołtys Piotr Godlewski. Następnie, zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa sołtys 
ogłosił następujący porządek obrad:  

1. sprawy ogólne, wolne wnioski, wystąpienia zaproszonych gości, 
2. sprawozdanie z dotychczasowych działań Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
3. zgłaszanie i omówienie propozycji wykorzystania pozostałych środków funduszu sołeckiego na 

2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania pozostałych środków funduszu 
sołeckiego na 2022 r.,  

4. zgłaszanie i omówienie propozycji wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2023 r. oraz 
podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2023 r.,  

5. zamknięcie Zebrania. 
Nie zgłoszono wniosku o zmianę powyższego porządku obrad. 
Ad/1 
Prezes OSP Bobrowiec Kamil Piotrkowicz przedstawił sprawozdanie dotyczące wykorzystania przez 
OSP Bobrowiec środków przekazanych przez mieszkańców Kamionki z funduszu sołeckiego na 2022 
rok. Podziękował za dotychczasową pomoc mieszkańcom Kamionki oraz poinformował, że w tym 
roku OSP Bobrowiec spodziewa się otrzymania nowego wozu bojowego marki Mann. Zaprosił 
mieszkańców Kamionki na przywitanie nowego wozu bojowego, które planowane jest tuż po jego 
otrzymaniu. 
Korzystając z obecności na Zebraniu, w charakterze zaproszonego gościa, Burmistrza Daniela 
Putkiewicza, w pierwszej kolejności przystąpiono do omówienia z nim bieżących problemów 
mieszkańców Kamionki. Poruszono następujące kwestie: 
1)  ulica Lasek Sosnowy – dokończenie budowy dróg: Burmistrz poinformował, że trwają procedury 

przejęcia nieruchomości uniemożliwiających dokończenie utwardzenia. Oczekiwana jest  decyzja 
wojewody dotycząc przejęcie części nieruchomości wchodzących w skład ulicy. Dodatkowym 
problemem jest zgłoszona przez właścicieli jednej z nieruchomości konieczność zwężenia ulicy do 
8 metrów aby po przejęciu własności części tej nieruchomości droga nie przebiegała pod samymi 
oknami budynku mieszkalnego. Ten temat wymaga zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz nie powiedział, jaki to ma związek z położeniem 
asfaltowej nakładki na istniejącym pasie drogowym (vide te wszystkie ulice, które są już zrobione 
pomimo braku analogicznych decyzji Wojewody). 

2) Ulice Ziołowa, Borowa, Tymiankowa (+ Redutowa i Koszykowa w Piasecznie) – Gmina zleciła 
projekt odwodnienia i utwardzenia tych ulic. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę 
powinna być gotowa pod koniec listopada. Prace powinny ruszyć w przyszłym roku jeżeli uda się 
zabezpieczyć na to środki w budżecie Gminy lub pozyskać je z dofinansowań. Mieszkańcy ulicy 



Ziołowej proszą o podanie do wiadomości informacji, jak już będzie decyzja pozwolenie 
budowlane umożliwiające rozpoczęcie prac. 

3) Ulica Borowa, ślepy odcinek od Głównej – na wniosek mieszkańców procesowane jest ustalenie 
strefy zamieszkania. Burmistrz poprosił mieszkańców, którzy nie zgadzają się z ustaleniem w tej 
części ulicy Borowej Strefy zamieszkania aby złożyli do Gminy odpowiednie wnioski w tym 
zakresie.  

4) Ulica Główna 
a. uspokojenie ruchu – mieszkanka policzyła, że jest 540 samochodów na godzinę. 

Burmistrz odpowiada: teraz wszyscy jadą na węzeł Lesznowola, ruch z południa 
przekseruje się na węzły, które dopiero powstają i mają być oddane przed końcem 
bieżącego roku. W ramach uspokojenia ruchu planowana jest przebudowa skrzyżowania 
ulic Północna-Główna oraz modernizacja sygnalizacji świetlnej;  

b. Mieszkańcy zaproponowali budowę chodnika od Borowej do Północnej po zachodniej 
części ulicy Głównej; 

c. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że ciężkie pojazdy jeżdżą mimo ograniczenia dozwolonej 
masy całkowitej do 16 ton. Burmistrz poinformował, że po budowie trasy S będzie można 
zmodyfikować ograniczenie. 

d. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że ulica Główna jest zalewana przy skrzyżowaniu z ulicą 
Borową. Można było zbudować studzienkę odwadniającą w trakcie budowy kanalizacji 
deszczowej w ulicy Borowej. 

5) Burmistrz poinformował, że planowana jest przebudowa placu zabaw przy parkingu szkoły. 
Przebudowa realizowana będzie jako wymiana niektórych urządzeń znajdujących się na terenie 
placu zabaw. 

6) W fazie projektowania jest również przebudowa wschodniej części ulicy Północnej. W 2022 roku 
realizowana jest koncepcja przebudowy tej części ulicy. Głównym powodem przebudowy jest 
budowa chodnika w ciągu ulicy Północnej. Wniosek o budowę chodnika złożył Sołtys Kamionki. 

Na Zebraniu, w charakterze zaproszonego gościa była Radna Powiatu Anna Krasuska. W dyskusji z nią 
poruszono następujące kwestie: 
1) Przedyskutowano poprawę bezpieczeństwa na ulicach powiatowych tj. Główna i Bobrowiecka.   
2) Jednym z przedstawionych pomysłów poprawy bezpieczeństwa na ulicy Głównej pojawił się 

pomysł postawienia fotoradaru i barierek oddzielających chodnik od ulicy. 
3) Radna poinformowała, że w trakcie projektowania jest przebudowa skrzyżowania ulic Głównej i 

Północnej. W planie jest wyniesienie skrzyżowania i przebudowę sygnalizacji świetlnej tak aby 
obejmowała całe skrzyżowanie.  Sołtys zostanie poinformowany jak będzie możliwość zapoznania 
się z projektem przebudowy. 

4) Radna poinformowała, że do realizacji jest budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 
Świerkowa i Borowa. 

5) Wniosek o ograniczenie prędkości na ulicy Głównej – Pani Radna Krasuska może złożyć wniosek, 
a policja musiałaby tego pilnować; dyskusja o barierkach i światłach 

W trakcie Zebrania przedyskutowano również tematy ważne dla mieszkańców Sołectwa: 

1) Sołtys poinformował mieszkańców, że od października 2022 roku wymagane jest wystawianie 
odpadów w workach i pojemnikach w odpowiedniej kolorystyce. W przypadku wymiany 
pojemników mieszkańcy powinni kupować pojemniki w odpowiednim kolorze. Dotychczasowe 
pojemniki, jeśli nie spełniają wymogów kolorystycznych, muszą być oklejone odpowiednimi 
naklejkami. Gmina bezpłatnie udostępnia naklejki na pojemniki. Są one do odbioru przy ul. 



Świętojańskiej 5 w Piasecznie. Chętni mieszkańcy mogą zgłosić mailem do Sołtysa 
zapotrzebowanie  na naklejki.  

2) Sołtys poprosił aby mieszkańcy zgłaszali do Straży Miejskiej jeśli czują zapach palonej trawy czy 
innych roślin oraz palenie śmieciami. 

3) W przypadku zapełnienia koszy przy drogach Kamionki mieszkańcy mogą pisać do sołtysa prośbę 
o ich opróżnienie. 

4) Mieszkańcy złożyli wniosek aby zostawiać informacje o wydarzeniach we wsi: w klubie seniora, 
sklepach, w kościele i w szkole. 

5)  Mieszkańcy złożyli wniosek aby Sołtys wraz z Radą Sołecką pełnili dyżury w Punkcie 
Bibliotecznym raz na kwartał. 

6) W ramach szkoleń mieszkańcy przedstawili zainteresowanie: cyberbezpieczeństwem i pierwszą 
pomocą. 

Ad/2 
Sołtys Piotr Godlewski przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez Sołtysa i Radę 
Sołecką od początku kadencji. Mieszkańcy zainteresowali się prowadzonymi przez Sołtysa i Radę 
Sołecką dyskusjami dotyczącymi przebudowy sieci Internetu światłowodowego. Poszczególne 
działania Sołtysa i Rady Sołeckiej pokryły się z potrzebami mieszkańców, również pod względem 
tematów, które omówione zostały przez Burmistrza Daniela Putkiewicza oraz Radną Powiatu Annę 
Krasuską.  
Ad/3 
Sołtys Piotr Godlewski poinformował o dotychczasowym wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego 
na 2022 r. Po przeprowadzeniu dyskusji nad propozycjami zmian zgłoszonymi przez mieszkańców, 
Zebranie podjęło Uchwałę nr 1/2022 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z 
funduszu sołeckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Za podjęciem 
uchwały głosowało 15 osób, tj. wszyscy obecni w chwili głosowania; brak głosów przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od glosowania. 
Ad/4 
Omówiono propozycje zadań do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2023 r., przedłożone 
przez sołtysa Piotra Godlewskiego. Po przeprowadzeniu dyskusji nad tymi propozycjami oraz 
propozycjami zgłoszonymi dodatkowo przez mieszkańców, Zebranie podjęło Uchwałę nr 2/2022 w 
sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 osób, tj. wszyscy obecni w chwili głosowania; brak głosów 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od glosowania. 

Ad/5  
Wobec wyczerpania porządku obrad sołtys Piotr Godlewski podziękował obecnym za aktywne 
uczestnictwo i zamknął Zebranie.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Sołectwa i Urzędu Miasta i Gminy. 
 
 Załączniki:  
1) Lista obecności uczestników Zebrania. 
2) Lista gości.        Przewodniczący - Sołtys Kamionki 
3) Uchwała nr 1/2022 wraz z załącznikiem do tej Uchwały. 
4) Uchwała nr 2/2022 wraz z załącznikiem do tej Uchwały. 


