
Kamionka, 22.03.2023 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamionka 
z dnia 22 marca 2023 r. 

 
W dniu 22 marca 2023 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. przedstawienie wykonania funduszu sołeckiego z 2022 roku, 
2. sprawozdanie z dotychczasowych działań sołtysa i rady sołeckiej, 
3. zgłaszanie i omówienie zmian wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2023 r. oraz 

podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania tych środków,  
4. omówienie zmian i podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr 1520/L/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Piaseczno 

5. wolne wnioski, 
6. zamknięcie Zebrania. 
Nie zgłoszono wniosku o zmianę powyższego porządku obrad. 
 
Ad/1 
Sołtys Piotr Godlewski przedstawił listę wykonanych w 2022 roku w sołectwie Kamionka 
przedsięwzięć wraz z poniesionymi kosztami na każde z nich. Przedstawił również łączną kwotę 
wykorzystaną w ramach funduszu sołeckiego z 2022 roku. Wykorzystanie środków z funduszu 
sołeckiego na 2022 rok było mniejsze od przyznanych środków o 8,15 zł. Mieszkańcy nie wnieśli uwag 
do wykonania funduszu sołeckiego z 2022 roku. 
  
Ad/2 
Sołtys Piotr Godlewski przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez sołtysa i radę 
sołecką od ostatniego Zebrania, które było we wrześniu 2022 roku. W ramach przestawionych działań 
mieszkańcy zapoznali się z: 

1. listą 160 nieruchomości objętych budową sieci Internetu światłowodowego, 
2. projektem przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głównej i Północnej. 

Wszyscy mieszkańcy zgromadzeni na Zebraniu zgłosili potrzebę dodania do projektu i budowy 
brakującego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Głównej po stronie przystanków autobusowych. 
 

  



Ad/3 
Sołtys Piotr Godlewski poinformował o dotychczasowym wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego 
na 2023 r. Zaproponował również przesunięcie środków w kwocie 11 000 zł. na dokończenie 
przebudowy placu zabaw. Mieszkańcy nie zgłosili innych potrzeb zmian w wykorzystaniu funduszu 
sołeckiego na 2023 r. Zebranie podjęło Uchwałę nr 1/2023 w sprawie uchwalenia wniosku  
o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 17 osób, tj. wszyscy obecni w chwili głosowania; brak 
głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od glosowania. 
 
Ad/4  
Sołtys Piotr Godlewski odczytał treść projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr 
1520/L/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno. Po przeprowadzeniu dyskusji na temat zmiany 
liczby zezwoleń Zebranie podjęło Uchwałę dotyczącą pozytywnej Opinii w sprawie projektu Uchwały 
Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr 129/L/2018. Opinia uzupełniona została uwagą 
zawierającą prośbę o regularne sprzątanie śmieci pozostawianych na terenie sołectwa przez 
spożywających napoje alkoholowe. Sołtys zobowiązany został do przekazania Opinii Zebrania 
Wiejskiego mieszkańców wsi Kamionka Radzie Miejskiej.   
 
Ad/5 
Sołtys Piotr Godlewski zapytał mieszkańców czy będą uczestniczyć w sprzątaniu sołectwa Kamionka 
organizowanego 23 kwietni 2023 roku. Wszyscy mieszkańcy obecni na Zebraniu potwierdzili, że 
wezmą udział w akcji sprzątania. Po zobowiązaniu się mieszkańców Zebranie podjęło decyzję o 
konieczności realizacji akcji wspólnego sprzątania Sołectwa przez jego mieszkańców. Sołty s 
zobowiązał się do zorganizowania na potrzeby sprzątania worków, rękawic i kontenera na śmeci. 
Następnie sołtys zaproponował daty imprez sołeckich: 18 czerwca – piknik sołecki (realizowany 
wspólnie z sołectwem Bobrowiec) i 9 grudnia - Mikołajki. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do 
proponowanych terminów imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa. 

Omówiono również temat utwardzenia ulic Ziołowej, Tymiankowej i Borowej. W toku dyskusji 
ustalono, że konieczne jest wystąpienie do II Zastępcy Burmistrza - Roberta Widza z wnioskiem o 
udzielenie szczegółowych informacji na temat harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie”, na 
które w budżecie na lata 2022 - 2023 przewidziano kwotę 886 973,00 zł oraz informacji, na jakim 
obecnie etapie znajdują się te prace, kiedy planowane jest ich zakończenie i jaki jest planowany stan 
zaawansowania budowy tych dróg w ramach środków, aktualnie przeznaczonych w budżecie na ten 
cel. Uzgodniono również, że konieczne jest zaktywizowanie radnych Gminy w celu monitorowania tej 
inwestycji, na którą mieszkańcy czekają już od dziesięcioleci. 

Następnie omówiono konieczność zabezpieczenia wyremontowanego placu zabaw przed 
niszczeniem jego urządzeń, a w szczególności przed urządzaniem na nim imprez alkoholowych w 
godzinach nocnych. Po dyskusji Zebranie podjęło decyzję o konieczności umieszczenia w  Regulaminie 
placu zabaw zakazu przebywania na nim w godzinach 22:00 – 6:00. 

  



Mieszkańcy dodatkowo zawnioskowali o:  
1.  uzupełnienie brakującego asfaltu na ulicy Lawendowej (kilkanaście metrów po zachodniej 

stronie Lawendowej). Uzupełnienie może być zrealizowane podczas utwardzania ulicy 
Ziołowej. 

2. złożenie przez Sołtysa wniosku do PGE o zabezpieczenie słupa przy parkingu przed szkołą 
podstawową. 

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) Opinia dot. Projektu Uchwały Rady Miejskiej. 
3) Uchwała nr 1/2023. 
4) Wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 r. 


