
Kamionka, 07.09.2021 r. 

PROTOKÓŁ 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamionka 
z dnia 7 września 2021 r. 

W dniu 7 września 2021 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. 18.00, jednakże ze względu na niezadowalająca frekwencję sołtys 
Kamionki odroczył termin jego rozpoczęcia do godz. 18.15. 
W drugim terminie odnotowano (według list obecności) obecność 35 mieszkańców i 4 zaproszonych 
gości.   
Zebranie otworzył Sołtys Piotr Godlewski, po czym zaproponował uczczenie minutą ciszy zmarłego 
poprzedniego sołtysa Zdzisława Gierulę.  

Korzystając z obecności na Zebraniu, w charakterze gości, zaproszonych radnych, jeden z uczestników 
zebrania złożył wniosek o umieszczenie numerów ich telefonów na tablicach ogłoszeń. Radni 
poinformowali, że wszystkie dane kontaktowe są stale dostępne na stronie Urzędu Gminy Piaseczno. 

Następnie, zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa sołtys ogłosił następujący porządek obrad:   
1. pytania i wnioski mieszkańców Kamionki do Burmistrza Daniela Putkiewicza, 
2. sprawozdanie z dotychczasowego wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2021 r., 
3. zgłaszanie i omówienie propozycji wykorzystania pozostałych środków funduszu sołeckiego na 

2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania pozostałych środków funduszu 
sołeckiego na 2021 r.,  

4. zgłaszanie i omówienie propozycji wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2022 r. oraz 
podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2022 r.,  

5. wolne wnioski, 
6. zamknięcie Zebrania. 
Nie zgłoszono wniosku o zmianę powyższego porządku obrad. 
 
Ad/1 
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) Uzupełnienie brakujących odcinków utwardzenia ul. Lasek Sosnowy – Burmistrz poinformował, 

że roboty te będą wykonane dopiero po dokonaniu wykupu lub wywłaszczenia działek w pasie 
drogowym, które obecnie są własnością prywatną. Stwierdził, ze procedura wykupu została 
formalnie rozpoczęta, czemu zaprzeczali obecni na zebraniu właściciele działek. Ustalono, że w 
celu przyspieszenia procedury właściciele gruntów zgłoszą się bezpośrednio do Burmistrza.  

2) Odwodnienie ulic Kamionki Wschodniej - Burmistrz poinformował, że w 2022 r. planowane jest 
odwodnienie ulic Lawendowej, Miętowej, Lubczykowej i Ziołowej w kierunku ul. Redutowej. 
Odwodnienie ulic Tymiankowej i Borowej będzie wykonane w ramach projektu przebudowy ul. 
Redutowej, - w procedurze ZRiD. 



3) Obniżenie wysokości nawierzchni ul. Ziołowej przy wjazdach na posesje - będzie wykonywane. 
Prośba do Sołtysa o skoordynowanie terminów i poinformowanie zainteresowanych 
mieszkańców.  

4) Naprawienie błędów w utwardzeniu ul. Gwalberta – przy wjeździe do części posesji zbiera się 
woda. Konieczne jest ustalenie przyczyny, mieszkańcy wnioskują o wykonanie odwodnienia ulicy.  
Burmistrz poinformował, że plan odwodnienia tej ulicy nie występuje w WPF Gminy. Zgłoszono 
również postulat wycięcia drzewa, rosnącego na ul. Gwalberta. Burmistrz poinformował, że 
pozostawienie tego drzewa było zgodne z projektem remontu nawierzchni. 

5) Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Bobrowiecką na wysokości ul. Świerkowej. Jest to 
droga powiatowa, Gmina wesprze wniosek. 

6) Zalewanie wjazdów na posesje po remoncie nawierzchni ul. Suchej – na jesieni 2021 r. 
planowane jest wykonanie progu, blokującego spływanie wód opadowych z ul Głównej. 

7) Oświetlenie ul. Przemysłowej - Burmistrz poinformował, że realizacja tej inwestycji powinna 
zacząć się jeszcze w 2021 roku. Nie ma jej jednak w WPF.  

8) Umieszczenie znaku odblaskowego na drzewie, rosnącym na środku ul. Gwalberta (podobnie jak 
zrealizowane to jest na nowo wybudowanej części ulicy Okrężnej). Ulica jest nieoświetlona. Urząd 
Gminy ustawi odpowiednie znaki przy drzewie.  

9) Uzupełnienie tłucznia na zjazdach do posesji z ul. Halin – będzie wykonane przez Gminę. 
10) Skablowanie linii SN przy działce u zbiegu ul. Północnej i Halin w związku z powtarzającymi się 

awariami – Gmina złoży wniosek do PGE. Wycięcie zagrożonych drzew na tej działce, 
powodujących zrywanie sieci, jest utrudnione z powodu nieustalonego stanu prawnego działki. 
Urząd Gminy podejmuje działania w celu rozwiązania tego problemu. 

11) Zmiana lokalizacji słupa SN na rogu ul. Północnej i Kmicica, który stanowi utrudnienie w ruchu 
kołowym - rozwiązanie jak w pkt 10. 

12) Budowa ciągu pieszego na ul. Północnej w Kamionce Wschodniej - wniosek do złożenia w ramach 
budżetu Gminy na 2022 r. 

13) Przebudowa sygnalizacji świetlnej przy SP Nr 3 lub/i przebudowa skrzyżowania, w celu poprawy 
bezpieczeństwa - droga jest powiatowa, Urząd Gminy pilotuje działania w tym zakresie. 

14) Prośba o podanie do wiadomości mieszkańców informacji na temat ustalonej kolejności wymiany 
oświetlenia poszczególnych ulic na latarnie LED - do realizacji przez sołtysa. 

Ad/2 
Sołtys Piotr Godlewski poinformował o dotychczasowym wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego 
na 2021 r. na realizację następujących zadań: 
- Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka - kwota 
10 000 zł. Kwota pozostaje do wykorzystania w ramach trwającego przetargu ogłoszonego przez 
Gminę, pozostałe środki przekazane będą na wyposażenie OSP Bobrowiec. 
- Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie 
koszy w sołectwie - kwota 5 200 zł. 
- Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu - kwota 6 000 zł. 

- Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga – kwota 30 064 zł. 

- Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka – kwota 
wykorzystana 3 000 zł. Pozostała do wykorzystania kwota 7 000 zł. przeznaczona będzie na Mikołajki 
dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa Kamionka. 



- Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka – brak wykorzystania 
przeznaczonych na ten cel środków w kwocie 5 000 zł. 

Ad/3 
Do wykorzystania w 2021 r. pozostała kwota 5 000. zł.  
Po przedłożeniu przez sołtysa i omówieniu propozycji wykorzystania tych środków Zebranie podjęło 
Uchwałę nr 1/2021 w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do 
realizacji w ramach funduszu sołeckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 
Protokołu. 
Za podjęciem uchwały głosowały 24 osoby, 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 2022 r., przedłożone 
przez sołtysa Piotra Godlewskiego. Po przeprowadzeniu dyskusji nad tymi propozycjami oraz 
propozycjami zgłoszonymi dodatkowo przez mieszkańców, Zebranie podjęło Uchwałę nr 2/2021 w 
sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu. 
Za podjęciem uchwały głosowały 24 osoby, tj. wszyscy obecni w chwili głosowania; brak głosów 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od glosowania. 

Ad/4 
W ramach wolnych wniosków Prezes OSP w Bobrowcu złożył podziękowanie za wsparcie finansowe 
ze strony Sołectwa i poinformował o planach rozwoju jednostki, a także poinformował o ustaleniu z 
sołtysem przeprowadzenia cyklu szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców Kamionki, co zostało 
przyjęte przez obecnych z dużym zainteresowaniem.  
Ponadto zaproponowano, aby w ramach szkoleń komputerowych dla seniorów (realizowanych przez 
Klub Seniora) zostali oni zaznajomieni z działaniem mediów społecznościowych w obrębie sołectwa, 
co ułatwi komunikację sołtysa z mieszkańcami i wymianę wiadomości i opinii wśród sąsiadów. 
Zgłoszono problem pochylonego ogrodzenia posesji przy ul. Północnej na odcinku między ulicami 
Kmicica i Wołodyjowskiego oraz zaniedbanej działki prywatnej przy ul. Kmicica - obie nieruchomości 
są poza granicami Sołectwa. 

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. 
 
       
          Przewodniczący - Sołtys Kamionki 
 
 
 Załączniki:  
1) Lista obecności uczestników Zebrania. 
2) Lista gości. 
3) Uchwała nr 1/2021 wraz z załącznikiem do tej Uchwały. 
4) Uchwała nr 2/2021 wraz z załącznikiem do tej Uchwały. 


