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Jestem idealistką
Tak określiła siebie Danuta Wałęsa, bohaterka niedzielnego spotkania, które odbyło
się w ramach projektu „Spotkań autorskich bez liku - dla naszych czytelników”.
Spotkanie zostało zorganizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
im. ks. Jana Twardowskiego w
Jabłonnie i odbyło się w Sali
widowiskowej Domu Ogrodnika.
Frekwencja dopisała aż nadto, bo
dla niektórych zabrakło miejsc
siedzących. Bohaterce wieczoru
towarzyszył Piotr Adamowicz, który
spisał jej wspomnienia i przelał je
na karty książki „Danuta Wałęsa.
Marzenia i tajemnice”.
Książkę, którą jak mówią
czytelnicy, czyta się jednym tchem.
Wzrusza i porusza. Nikogo nie
pozostawia obojętnym. Dowodem
na to było bez wątpienia niedzielne
spotkanie, w trakcie którego
czytelnicy mogli autorce zadać
najbardziej nurtujące ich pytania.
A było ich wiele. Dotyczyły m.in.
Lecha
Wałęsy,
sierpniowego
strajku,
polityki,
wspomnień
z dzieciństwa Danuty Wałęsy,
a nawet jej poglądów na temat
np. tego czy młodzież powinna
do szkoły chodzić, czy jeździć
autobusem. Czytelnicy gratulowali
również
byłej
prezydentowej
odwagi i sukcesu który osiągnęła.
Oprócz rozmowy z Danutą
Wałęsą, można było również kupić
jej książkę i otrzymać autograf.
Zanim jednak fani mogli uścisnąć jej
dłoń, głos zabrała Wójt Olga Muniak
oraz dyrektor biblioteki Anna
Czachorowska, które podziękowały
bohaterom spotkania za tak udany
wieczór.
Bez
wątpienia
Danuta
Wałęsa to kobieta mądra i silna.
Nie boi się wyrażać swoich opinii
i
oceniać
innych.
Warto
przeczytać jej wspomnienia
i poznać tę niezwykłą kobietę
nieco bliżej.
Aneta Ostaszewska-Tańska

Danuta Wałęsa i Piotr Adamowicz

Pytania od publiczności

Olga Muniak i Anna Czachorowska
dziękują bohaterce wieczoru

Danuta Wałęsa podpisuje książkę
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Szkoła, to priorytet
W grudniu ubiegłego
roku na XXVII sesji
Rady Gminy Jabłonna
jednogłośnie podjęta
została uchwała
budżetowa. Tegoroczne
wydatki skierowane
będą przede wszystkim
na budowę szkoły
podstawowej, ale również
na bieżące inwestycje.

Wizualizacja szkoły podstawowej

B

udżet przewiduje dochody
w wysokości ponad 47 mln
zł, a wydatki w kwocie ponad
56 mln zł, z czego wydatki majątkowe
na rok 2013 zaplanowane są na kwotę
przekraczającą 12 mln zł. Do kluczowych inwestycji należeć będzie z pewnością budowa szkoły podstawowej
w Chotomowie przy ul. Kisielewskiego, na którą przeznaczono 10 mln zł.

nie projektu ul. Orlej w Skierdach,
budowa oświetlenia na: ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej,
ul. Spacerowej w Chotomowie,
ul. Muzycznej w Skierdach, ul. Klonowej
w Bożej Woli. Projekt przewiduje także wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie,
budowę siłowni pod chmurką
w Jabłonnie i Skierdach oraz kilka
innych ważnych inwestycji.

W budżecie przeznaczono także środki
na inwestycje przy wiadukcie

Inwestycje duże i małe
W projekcie budżetu znalazły się
także inne inwestycje. Wśród nich
m.in. budowa oświetlenia, parkingu
oraz chodnika przy ul. Złotej Renety
i budowa chodnika przy ul. Parkowej w Jabłonnie. Budowa chodnika
i dojść do schodów oraz wind przy
wiadukcie w Chotomowie, wykona-

Dzięki funduszowi sołeckiemu wykonany
zostanie projekt ul. Orlej w Skierdach

Wydatki na oświatę
Tradycyjnie największe wydatki
będą związane z oświatą. Koszty związane są z utrzymaniem dwóch szkół
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podstawowych, gimnazjum, stołówek
szkolnych, oddziałów przedszkolnych
w szkołach, przedszkola gminnego,
dopłat do przedszkoli niepublicznych
i dowożenie uczniów do szkół to koszt
20 mln zł.
Skąd środki
Głównym źródłem planowanych
dochodów będzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych który w 2013 r. wyniesie prawie
21 mln zł. W dalszej kolejności źródłem
dochodów będą wpływy między innymi z: subwencji oświatowej 11,5 mln zł,
podatku od nieruchomości 4,6 mln zł,
dotacji celowych budżetu państwa 3,1
mln zł, wpływy z gospodarki gruntami
i nieruchomościami 2,5 mln zł, sprzedaży obligacji 7,8 mln zł, wolne środki
3,9 mln zł.
Budżet na rok 2013 dostępny jest
na stronie internetowej gminy Jabłonna w BIP. Zachęcamy do zapoznania
się z jego treścią.
Red.

Zastrzegamy sobie prawo skracania
i redagowania tekstów.
Nie zwracamy materiałów
nie zamówionych.

Redakcja:
Elżbieta Radwan (redaktor naczelna)
Aneta Ostaszewska – Tańska
Michał Smoliński
Projekt i skład: RITF.eu
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Akcja zima już za nami!
Tegoroczne ferie zimowe już za nami. Dzieci i młodzież spędzająca je w domu,
tradycyjnie mogła skorzystać z oferty ośrodków kultury i przygotowanej specjalnie
dla nich Akcji Zima!

D

la tegorocznych uczestników akcji przygotowano 220 miejsc. Przez
dwa tygodnie w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach odbywały się zajęcia plastyczne, sportowe, edukacyjne oraz atrakcyjne wycieczki. Dzieciaki mogły również spędzić czas poznając ciekawych ludzi i ucząc się nowych
i przydatnych rzeczy takich jak np. zasad savoir vivre.
Akcja zima” rozpoczęła się 28 stycznia a zakończyła 8 lutego. Oprócz zajęć
w ramach akcji, dzieci i młodzież mogła także skorzystać z oferty świetlicy w Skierdach, gdzie bezpłatnie można było grać w tenisa stołowego, gry sprawnościowe
i umysłowe, uczyć się lub po prostu miło spędzać czas.
Red.

Gry sprawnościowe

Zajęcia plastyczne

Pierwsze zajęcia

Dzieci odwiedził teatrzyk
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Zabawy dla najmłodszych
Dzięki inicjatywie sołtysów w styczniu odbyło się kilka choinkowych imprez, na których najmłodsi mogli szaleć do woli.
Organizowanie zabaw karnawałowych dla dzieci przez Sołtysów
i Rady Sołeckie, to w naszej gminie już
tradycja. Nie inaczej było w tym roku.
W styczniu jako pierwsze na zabawie
spotkały się dzieci ze Skierd i Rajszewa, które wzięły udział w imprezie
w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Tego
samego dnia odbyła się też zabawa
dla najmłodszych mieszkańców Suchocina, Trzcian i Janówka. 5 stycznia
dzieci gościł Wiesław Lemański, który specjalnie na tę okazję udostępnił
swój lokal.
Z kolei 13 stycznia z karnawałowych uroków skorzystały dzieci z Bożej Woli. Tu zabawa odbyła się w Klubie
Rolnika. Na pełne atrakcji spotkania
mogli także liczyć najmłodsi z Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej,
dla których zorganizowano imprezę 20 stycznia w Domu Strażaka
w Chotomowie. Warto wspomnieć,
że karnawałowej atmosferze dała
się też porwać wójt Olga Muniak,
która odwiedziła zabawę choinkową
w Chotomowie. Równie radośnie tego
dnia było w Jabłonnie. W sali widowiskowej Domu Ogrodnika zjawiło
się pokaźne grono dzieci i rodziców,
a przygotowane dla nich atrakcje wywołały ogromne uśmiechy i były okazją do świetnej zabawy.
W tym miejscu warto podziękować wszystkim osobom, które
zaangażowały się w przygotowanie wspomnianych bali karnawałowych. Sołtysom, Radom Sołeckim,
Radnym, pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz
jabłonowskiego urzędu, a także
osobom prywatnym wspierającym
takie inicjatywy. W imieniu dzieci –
Dziękujemy
Red.

Wójt Olga Muniak
na zabawie w Chotomowie

Choinka dla dzieci z Chotomowa
i Dąbrowy Chotomowskiej

Zabawa dla dzieci z Rajszewa i Skierd

Zabawa dla dzieci z Jabłonny
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Kolejny sukces Nikoli!

Nikola Rosa

L

aureatką I miejsca w V Mazowieckim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Serce Mazowsza” została Nikola
Rosa z filii Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Chotomowie.
10 stycznia za pośrednictwem naszej strony internetowej informowaliśmy o przesłuchaniach do V Mazowieckiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Serce Mazowsza”. W przesłuchaniach,
które odbyły się w Centrum Łączności

w Zegrzu, Rada Artystyczna wyłoniła
trzech laureatów. Wśród nich znalazła
się Nikola Rosa z Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Chotomowie, która
reprezentowała nasz powiat podczas
etapu finałowego w Siedlcach.
Finał wojewódzki odbył się 18
i 19 stycznia w Siedlcach. Miło nam
poinformować, że pierwsze miejsce
w kategorii Gimnazjum zdobyła Nikola Rosa. Jej nauczycielem w Gminnym

Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie jest Krzysztof Wilusz. Koncert
laureatów odbył się 25 stycznia 2013 r.
(w piątek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka
Kultury w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 63.
Gratulujemy sukcesu!
Red.

Młody Messie?
24 stycznia wójt Olga Muniak gościła Jacka Tkaczyka, jednego z najlepszych piłkarzy szkolonych w warszawskiej szkółce Barcelony. Jacek z kolegami w czerwcu
2012 r. zdobył w Portugalii czwarte miejsce w Guimares Cup.

S

zkółka piłkarska działa w Warszawie od ponad roku. Jej podopieczni zdobywają doświadczenie pod okiem szkoleniowców związanych z legendarnym katalońskim klubem, a poziom zawodników jest bardzo
wysoki, czego dowodzą biorąc udział
w międzynarodowych zawodach.
Jacek początkowo trenował karate, ale kiedy poszedł na trening Wisły
Jabłonna, odkrył że to właśnie piłka nożna jest jego pasją. W Jabłonnie Jacek
nie zagrzał długo miejsca, bo właśnie
zaczęła działalność Escola Varsovia.
Poszedł na testy i został przyjęty.
W czerwcu w Portugalii odbyły się
mistrzostwa Guimares Cup, gdzie zmierzyły się dziecięce drużyny z całej Euro-

py. Jacek pojechał na nie jako zawodnik
FCB Escola Varsovia, jeden z dwunastu
wytypowanych ze wszystkich warszawskich oddziałów szkoły. Chłopcy dotarli
do półfinału imprezy, wcześniej eliminując gospodarzy turnieju. Zatrzymało ich
dopiero FC Porto, pokonując warszawską
Barce 3:4.
Sukcesy Jacka doceniła również wójt
Olga Muniak i na spotkaniu w urzędzie
gminy, przekazała na jego ręce nagrodę,
która z pewnością pomoże mu w dalszej
karierze i spełnianiu marzeń. Młodemu
piłkarzowi towarzyszyła mama, której
wójt pogratulowała tak utalentowanego
syna i życzyła kolejnych sukcesów.
Aneta Ostaszewska-Tańska

Jacek z mamą i wójt Olgą Muniak
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Twoje podatki, dla twojej gminy!
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do rozliczania się w legionowskim urzędzie
skarbowym.

Z

naczną cześć budżetu gminy
stanowią płacone przez Mieszkańców podatki. Nie wszystkie
osoby mieszkające w gminie, są tu również zameldowane, dlatego zachęcamy
ich do składania deklaracji w Urzędzie
Skarbowym w Legionowie.
Jeśli nie zameldowaliście się Państwo w Gminie Jabłonna, ale mieszkacie
tu i chcecie mieć wpływ na jej rozwój,
wystarczy tylko w rocznym rozliczeniu
podatku składanym w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, jako miejsce
zamieszkania wskazać miejsce faktycznego zamieszkania czyli Gminę Jabłonna. Należy to zrobić wypełniając formularz ZAP-3, który zastąpił dotychczasowy formularz PIT-3.

Z Twoich podatków może być
finansowany m. in.: rozwój sieci
kanalizacyjnej, budowa i remonty
dróg gminnych, chodników, oświetlenia, infrastruktury społecznej czy
placówek oświatowych.
Ponadto zachęcamy również do meldowania się w naszej gminie. Niedługo
liczba naszych mieszkańców może osiągnąć 16 000! W ciągu ostatnich pięciu lat
liczba ludności w gminie wzrosła o 25%.
W 2012 r. zameldowało się ok. 451 osób
i w stosunku do roku 2011 liczba mieszkańców wzrosła o ponad 3%.
W tym roku na dzień 2 stycznia liczba osób zameldowanych na pobyt stały
wyniosła 15 908.
Red.

Uwaga! Tablice porządkowe nieruchomości według
nowych przepisów

Przykładowa tablica. Nie jest to wzór

Tylko do 7 czerwca 2013 roku zachowują ważność tablice porządkowe nieruchomości, które nie spełniają obowiązujących przepisów.

Nowa ustawa o infrastrukturze przestrzennej nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji.
Nie jest to nowy obowiązek, ale dotychczas bywał luźno traktowany. Według nowo obowiązujących przepisów
właściciel nieruchomości zabudowanej
lub osoba władająca nieruchomością,
ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku – tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego
numeru.

Na tabliczce oprócz numeru
porządkowego musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu,
a w miejscowościach bez nazw ulic nazwa miejscowości. Gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się także na ogrodzeniu.
Dotychczasowe tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nie spełniające nowych wymogów zachowują
ważność do 7 czerwca 2013 r.
Red.

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności
Z dniem 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie dotychczas obowiązującej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której ustawodawca wprowadził szereg ułatwień
w realizacji obowiązku meldunkowego m. in.:
1.
zniesiono obowiązek meldunkowy obywateli polskich, obywateli UE na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy;
2. zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów;
3. wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika
4. wydłużono termin realizacji obowiązku meldunkowego z dotychczasowych 4 do 30 dni
5. wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu
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Śmieci – pojemniki i odbiór
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012 r.,
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. została ustalona:
W zabudowie jednorodzinnej:
- odpady zmieszane (niesegregowane) – dwa
razy w miesiącu,
-
odpady zbierane w sposób selektywny
(papier, szkło, plastik, metal) – jeden raz w miesiącu,
-odpady ulegające biodegradacji – cztery razy
w roku,
-odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny– dwa razy w roku.
W zabudowie wielorodzinnej:
-
odpady
zmieszane
(niesegregowane)
– trzy razy w tygodniu,
- odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło, plastik, metal) – po zapełnieniu poszczególnych pojemników recyklingowych przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu,
- odpady ulegające biodegradacji – osiem razy w roku,
- odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa
razy w roku.

Zaopiekuj się psiakiem!
Szanowni Mieszkańcy, informujemy że
w styczniu na stronie www.jablonna.pl
uruchomiona została zakładka „Zaopiekuj się mną” w której umieszczane są
informacje i zdjęcia bezdomnych zwierząt znalezionych na terenie gminy.
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o odwiedzanie tej zakładki. Porzucone
zwierzęta potrzebują domu i kogoś kto
okaże im serce. Apelujemy więc do Państwa o zainteresowanie się ich losem
i jeśli to możliwe adopcję.
Red.

Mieszkańcy otrzymają pojemniki:
- Pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 4 osób
włącznie.
- Pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 4 osób.
- Pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych .
Ile worków dla gospodarstwa?
Liczba worków na odpady segregowane nie będzie uzależniona od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. W zależności od potrzeb będzie można otrzymać odpowiednią liczbę worków.
ROŚ

Psy znalezione na obwodnicy
w Jabłonnie

Podziel się 1%
Zbliża się okres rozliczeniowy za rok 2012. Zachęcamy Państwa do przekazania
1% podatku na wybrany cel. To nic nie kosztuje, a może pomóc wielu osobom.
Na stronie www.jablonna.pl w miarę możliwości umieszczane są informacje o osobach, klubach lub fundacjach na które można
przekazać 1% podatku. Wśród nich znaleźli się m.in. K.S Wisła Jabłonna, LKS Lotos Jabłonna, Agnieszka Sałanowska, Damian Młynarek i Michał Szymański. Przypominamy też, że na terenie naszej gminy działają fundacje m.in. Fundacja TRZCIANY, Fundacja
Dzielna Matka, których działalność można wspierać ofiarując ich podopiecznym 1%.
Kto może przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS
w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Red.
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Anna Maria Wesołowska ponownie w Jabłonnie
15 stycznia w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego
w Jabłonnie gościła Anna Maria Wesołowska. To już druga wizyta Anny Wesołowskiej w naszej gminie.
Anna Maria Wesołowska to sędzia
z 30-letnim stażem pracy w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi, znana z emitowanego programu
dokumentalno- fabularnego
pt.
„Sędzia Anna Maria Wesołowska”.
W toku swojej pracy obserwowała
narastające zjawisko przestępczości
wśród nieletnich i stała się ambasadorem ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Bezpieczne dziecko
dzięki edukacji prawnej”.
Sędzia wygłosiła wykład dla wszystkich uczniów gimnazjum, pt: „ Profilaktyka problemowych zachowań młodzieży- edukacja oraz uświadamianie
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje i ich konsekwencje”. Podczas
prelekcji ukazywała młodzieży konsekwencje nieprzestrzegania norm prawnych, używania substancji psychoak-

tywnych, uświadamiała jak ważna jest
odpowiedzialność za podejmowane
decyzje. Uczniowie z uwagą i dużym
zainteresowaniem wysłuchali wykładu
, po którym chętni otrzymali autografy.
Po południu sędzia Wesołowska
spotkała się z rodzicami. Omawiała
z nimi zjawisko cyberprzemocy - groomingu (przestępstwo polegające na
wprowadzaniu w błąd małoletniego
dziecka do lat 15 w celu produkcji treści pornograficznych lub składaniu mu
propozycji seksualnych przez Internet. Grooming potocznie uważa się
za uwodzenie dzieci przez Internet),
przed wczesnej inicjacji seksualnej,
przemocy rówieśniczej, przedstawiła
dane statystyczne świadczące o wzroście źródeł zagrożeń bezpieczeństwa
młodzieży, dzieliła się wiedzą i przykładami z pracy prawniczej, zaznaczała błędy popełniane przez rodziców.

Anna Maria Wesołowska

Rodzice zadawali pytania i aktywnie
uczestniczyli w spotkaniu.
Należy mieć nadzieję, że podane informacje na długo zostaną w pamięci
zarówno młodzieży jak i rodziców.
Milena Rębiejewska

Polemika
Informacja, że decyzja o pozwoleniu na budowę budynku biurowo-usługowo-handlowego w Jabłonnie, wydana przez Starostę
Legionowskiego 06.03.2012 r. jest wydana wadliwie i niezgodna z zapisami decyzji o warunkach zabudowy jest nieprawdziwa. Decyzja
o warunkach zabudowy nr 136/2011 z 07.11.2011 r. wydana przez Wójta Gminy Jabłonna dla budynku biurowo-usługowo-handlowego
nie zawiera zapisów, z których wynikałoby, że powstały obiekt budowlany powinien mieć dominującą funkcję biurową. W związku z
czym sugestia, zawarta w artykule, że na jej podstawie inwestor mógł wybudować jedynie obiekt biurowy, gdzie „(...)swoje siedziby
znalazłyby np. kancelarie prawne, biura notarialne, filie banków czy instytucji” jest niezgodna z prawdą i obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego. Wskazana decyzja o warunkach zabudowy pozwala na zabudowę tego terenu nie określając proporcji w jakiej
części budowany obiekt powinien mieć charakter biurowy, handlowy czy usługowy i tym samym pozwala inwestorowi, by sam określił
jaka część powierzchni ma być przeznaczona na handel i usługi. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana na budowę budynku
biurowo-usługowo-handlowego zgodnie z zapisami wspomnianej wyżej decyzji o warunkach zabudowy. Wobec braku w tej ostatniej
szczegółowych zapisów, określających udział poszczególnych funkcji w powierzchni projektowanego obiektu, organ wydający pozwolenie na budowę nie miał podstaw do odmowy wydania pozwolenia na budowę budynku, zgodnie z załączonym przez inwestora
projektem.
Nieprawdą jest również, że „wadliwie sporządzony został (...) projekt zagospodarowania terenu z którego wynika, że na teren inwestycji można wjechać od ulicy Modlińskiej, czego nie przewidywała decyzja jabłonowskiego urzędu”. Nieruchomość, będąca przedmiotem artykułu, posiada istniejący wjazd od ulicy Modlińskiej. W decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez Wójta Gminy Jabłonna,
nie ma zapisu nakazującego likwidację tego wjazdu, w związku z czym organ wydający pozwolenie na budowę nie miał podstaw do
nakazania jego likwidacji. Reasumując, jeżeli Gmina chce skutecznie chronić interesy mieszkańców, powinna podejmować niezbędne w
tym celu kroki na etapie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i uzgadniania wjazdów, bowiem na etapie pozwolenia na budowę
starostwo jest zobowiązane do wydania decyzji zgodnej z ustalonymi wcześniej warunkami.
Joanna Kajdanowicz
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Legionowie
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Stawki za odbiór śmieci ustalone

Sprawozdanie z XXVII sesji Rady Gminy Jabłonna VI kadencji z dnia 19 grudnia 2012 r.

Posiedzenie Rady Gminy

19 grudnia w domu Ogrodnika
w Jabłonnie odbyła się XXVII sesja
Rady Gminy Jabłonna VI kadencji.
Gościem specjalnym posiedzenia był
starosta Jan Grabiec. Na sesji podjęto
również uchwały dotyczące odbioru
odpadów komunalnych przez gminę.
Na wstępie posiedzenia głos zabrał Jan
Grabiec – starosta Powiatu Legionowskiego, którego wypowiedź dotyczyła wyjaśnienia kwestii, realizowanych
przy współpracy obu organów – Gminy
Jabłonna oraz Starostwa Powiatu
Legionowskiego, które w ostatnim okresie nawarstwiły się. Wspomniał o sprawach dotyczących m.in.: podtopień,
odstraszania dzików, realizacji ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
ul. Chotomowskiej - Partyzantów, finalizacji procesu scalenia terenów przy
ul. Chotomowskiej w Jabłonnie oraz
budzącej kontrowersje decyzji pozwolenia na budowę obiektu handlowego na
terenie wsi Jabłonna przy ul. Parkowej
(teren po dawnej Mleczarni).

w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jabłonna, jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. W związku z koniecznością przesunięcia planowanego terminu
realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową szkoły podstawowej w Chotomowie na lata 2013-2014,
mającego związek z odstąpieniem
od umowy z wyłonionym w drodze
przetargu wykonawcą zadania (z uwagi
na jego nierzetelność oraz opóźnienia
w realizacji harmonogramu rzeczowego
zadania), jak również w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy
na 2012 rok. W 2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa, przy planowanym na
początku roku deficycie. Stosownie do
dokonanych zmian w budżecie gminy
roku 2012, jak i przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2013 rok
wraz z projektem zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2022,
istnieje konieczność dokonania zmiany
uchwały o emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Obligacje na budowę szkoły
Rada dokonała zmiany uchwały o emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu w sposób przedstawiony w uchwale. Celem emisji obligacji jest uzyskanie środków na pokrycie
planowanego deficytu Gminy Jabłonna
w latach 2013-2014 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych

Ile za śmieci?
Rada dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość
stawki tej opłaty.
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 10 zł miesięcznie jeżeli odpady zbierane i odbierane są w

sposób selektywny oraz 20 zł za odpady niesegregowane.
Miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.
Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wzór deklaracji, o której mowa w ust.
2 określa odrębna uchwała.
Jak wynika z uzasadnienia Rada Gminy
zobowiązana jest w drodze uchwały,
dokonać wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. zgodnie z art. 6 j
cyt. ustawy: od liczby mieszkańców, od
powierzchni lokalu mieszkalnego, od
ilości zużytej wody, od gospodarstwa
domowego).
Najbardziej zasadną metodą dla Gminy
Jabłonna uznano metodę stanowiącą
iloczyn mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
•
Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadów jest najbardziej
racjonalna; zgodna z zasadą – „zanieczyszczający płaci”; weryfikacja prawdziwości danych deklaracji jest możliwa dzięki prowadzonemu przez Urząd
Gminy rejestrowi umów na odbiór od-
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padów komunalnych, zawierającego
informacje zebrane m.in. z ewidencji
ludności, ewidencji podatków, ewidencji gruntów, ewidencji punktów adresowych itp.
Właściciele nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy będą deklarować zamiar segregowania odpadów.
Zróżnicowanie stawki jest mechanizmem mobilizującym mieszkańców
Gminy Jabłonna do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co jest konieczne do osiągnięcia
przez gminę odpowiednich poziomów
odzysku poszczególnych strumieni
odpadów komunalnych (np: papier,
szkło, plastik, metal).
Śmieci po nowemu – złóż deklarację
Rada określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości na
którym zamieszkują mieszkańcy wraz
z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Z niniejszej uchwały wynika również, że:
1. Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
Jabłonna deklarację, o której mowa
w § 1 uchwały, w terminie do dnia
31.03.2013 r.,
2. 
Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie
Gminy Jabłonna deklarację, o której
mowa w § 1 uchwały, w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana. Jak wynika
z uzasadnienia, zgodnie z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) Rada
Gminy, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, określa

wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. Niniejsza uchwała ma
na celu uwzględnienie konieczności
zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gwarantem prawidłowości naliczania
opłaty jest deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości.
Deklaracja obejmuje objaśnienia
dotyczące sposobu jej wypełniania
oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również informację o terminach
i miejscu składania deklaracji. Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez
właściciela nieruchomości deklaracja
w przypadku nie wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia
postępowania egzekucyjnego.
Gminne wydatki w 2013 roku
Najważniejszym punktem XXVII sesji
było uchwalenie budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013.
Zgodnie z procedurą wynikającą ze
Statutu Gminy Jabłonna uczestnicy sesji
zapoznali się ze:
-
skorygowanym projektem uchwały
budżetowej wraz z uzasadnieniem,
uwzględniającym weryfikację zaplanowanych kwot wydatków jak również
szacowanych dochodów, dokonaną w
konsekwencji opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej odnośnie przedłożonego projektu uchwały budżetowej,
który przedstawiła p. Beata Stolarska –
skarbnik gminy.
- opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
zawartej w Uchwale nr Wa.328.2012
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej na 2013,
2. opinii o możliwości sfinansowania zaplanowanego na rok 2013 rok deficytu,
- opiniami i wnioskami zgłoszonymi
w ramach Komisji Budżetowej, oraz
uzasadnień Wójta dotyczących przedstawionych wniosków, które dotyczyły:
1) uwzględnienia wykonania zadania pn.
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Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocinie – 20 000
zł, w ramach środków na wydatki bieżące zabezpieczonych w Rozdziale 75412
– Ochotnicze straże pożarnej - wniosek
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
2) uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2013 zadania pn. Wykonanie
projektu oświetlenia chodnika przy
ul. Chotomowskiej w Jabłonnie w kwocie 20 000zł, w ramach wskazanego źródła finansowania tj. środków na wydatki
przeznaczone na zimowe utrzymanie
dróg gminnych w sezonie 2012/2013
- wniosek Olgi Muniak – wójta gminy.
W budżecie GMINY JABŁONNA NA ROK
2013, ustalono m.in:
1. Dochody w łącznej kwocie – 47 759
679 zł, z tego:
- dochody majątkowe w kwocie 2 300
462 zł
- dochody bieżące w kwocie 45 459 217
zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej
uchwały
2. Wydatki w łącznej kwocie 56 328 668
zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 44 642 073 zł
- w ydatki majątkowe 11 686 595 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Deficyt w wysokości 8 568 989 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
-
sprzedaży papierów wartościowych
w kwocie – 7 853 000 zł
-
wolnych środków, o których mowa
w art.217 ust. 2 pkt. 6 uofp w kwocie –
715 989 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 910 285 zł ,
5.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 341 296 zł, zgodnie z tabelą nr 5
do niniejszej uchwały.
6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 227 000 zł oraz rezerwę celową
w wysokości 123 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Niniejszy tekst powstał na podstawie
sprawozdania z XXVII sesji Rady Gminy
Jabłonna, którego pełny tekst dostępny
jest na www.jablonna.pl.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy
(w BIP- Uchwały Rady Gminy) zamieszczone są również pełne teksty wszystkich
podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań.
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Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej
za rok 2012
Komisja Budżetowa właściwa w sprawach budżetu gminy, zgodnie z § 56 ust. 2 pkt. 5 Statutu Gminy Jabłonna, w roku 2012 odbyło się 12 posiedzeń poprzedzających sesje Rady Gminy, podczas których opiniowane były przedkładane pod rozwagę rady
projekty uchwał dotyczące w szczególności zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Łącznie zaopiniowano 45 projekty uchwał dotyczących spraw finansowych.
Przedmiotem prac komisji było m.in:
•
Rozpatrzenie opinii komisji merytorycznych dotyczących projektu budżetu gminy oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na rok 2013,
• Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2011 oraz informacji z realizacji budżetu za
I półrocze 2012 r.
• Składanie wniosków dotyczących gospodarki finansowej Gminy – szczegóły w protokołach z posiedzeń
komisji.
Komisja współpracowała ze Skarbnikiem Gminy Beatą Stolarską, Wójtem Gminy Olgą Muniak,
Zastępcą Wójta –Tadeuszem Rokickim oraz Sekretarzem Gminy Elżbietą Radwan.
Przewodniczący Komisji Budżetowej
mgr Włodzimierz Kowalik

Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju w 2012 roku
W 2012 r. Komisja Rozwoju VI Kadencji Rady pracowała w składzie:
• Dariusz Kubalski - przewodniczący komisji
• Zbigniew Garbaczewski - wiceprzewodniczący komisji
• Bogumiła Majewska - członek komisji
• Halina Zwierzchlewska- członek komisji
• Dorota Świątko - członek komisji
• Agata Lindner- członek komisji
• Marek Zieliński - członek komisji
• Edyta Czyżewska - członek komisji
realizując zatwierdzony przez Radę Gminy plan pracy.
Zgodnie ze Statutem Gminy Jabłonna Komisja Rozwoju jest
właściwa w sprawach rolnictwa, urbanistyki, budownictwa,
ochrony środowiska oraz rozwoju infrastruktury, promocji.
W 2012 r. odbyło się 12 posiedzeń, które cyklicznie miały miejsce w trzecie wtorki miesiąca. W większości posiedzenia były
poprzedzone wizją w terenie, w celu weryfikacji spraw sygnalizowanych we wnioskach kierowanych pod rozwagę Komisji.
• Komisja Rozwoju zaopiniowała szereg projektów uchwał będących jej gestii działania dotyczących m.in.:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów
gminy i uchwalenia gotowych już opracowań,
-
w yrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, ich
dzierżawy i użyczenia,
- nazewnictwa ulic,
- zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
• W pierwszym półroczu posiedzenia Komisji były w dużej

części poświęcone tematyce podtopień działek i budynków
w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Wójt Gminy Jabłonna na bieżąco przedstawiała na komisjach informacje dotyczące działań podejmowanych w tym temacie przez urząd.
Zgłoszono również szereg wniosków, wdrożenie których w
przyszłości ograniczy w dużym stopniu uciążliwości związane
z podnoszeniem wód gruntowych na terenie całej Gminy.
• Komisja wspierała czynnie wszystkie inicjatywy mieszkańców
dotyczące scaleń gruntów uważając, że są one ważnym czynnikiem do tworzenia ładu przestrzennego w naszej Gminie.
• Komisja na bieżąco monitorowała działania Urzędu dotyczące kontroli w zakresie podpisywania i realizacji umów na
wywóz nieczystości. W ostatnim kwartale zaopiniowaliśmy
szereg uchwał koniecznych do prawidłowego wdrożenia w
2013r. ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
• Dokonano analizy projektu budżetu na rok 2013 w zakresie
działania Komisji.
• Wystosowano szereg wniosków w sprawach stanowiących
przedmiot działania Komisji, z których nie wszystko zrealizowano są to m.in.:
- uporządkowanie komunikacji na ul. Leśnej w Jabłonnie i realizacja ciągu 5KX w sąsiedztwie tej ulicy,
- skomunikowanie osiedla Bukowy Dworek,
- udrożnienie i skanalizowania ul. Dereniowej w Jabłonnie,
- realizacja ul. Jaśminowej w Rajszewie,
- realizacja stanu prawnego dróg,
Wymienione sprawy będą kontynuowane
w 2013 r.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Dariusz Kubalski
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Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu za rok 2012
Komisja Oświaty Kultury i Sportu jako komisja stała Rady Gminy Jabłonna w 2012 roku pracowała w następującym składzie:
• Bogumiła Majewska – przewodnicząca komisji
• Edyta Czyżewska – wiceprzewodnicząca komisji
• Teresa Gałecka – członek komisji
• Tomasz Wodzyński – członek komisji
• Mariusz Grzybek – członek komisji
W roku 2012 odbyło się 12 posiedzeń komisji. Obradowano według przyjętego przez Radę Gminy Jabłonna rocznego planu
pracy komisji.
• Najważniejszym tematem jaki przewijał się w toku prac komisji była inwestycja oświatowa. Dzięki skutecznym działaniom gminy i rady podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Zambet S.A. na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjno- Kulturalno - Sportowe przy
ul. Kisielewskiego w Chotomowie – etap IA”. W związku
z opóźnieniami budowy szkoły w stosunku do harmonogramu gmina wezwała wykonawcę do przedstawienia programu naprawczego i usunięcia wad w wyznaczonym terminie.
W wyniku przeprowadzonej na terenie budowy kontroli stwierdzono, że wykonawca nie usunął wad, dlatego też
Gmina odstąpiła od umowy z Firmą Zambet. W miesiącu październiku Wójt Gminy ogłosiła kolejny przetarg na kontynuację budowy CEKS, do przetargu złożono osiem ofert, w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy
POLBUD S.A., a pod koniec roku podpisana została umowa na
kontynuację budowy CEKS – Etap IA. Budowa nowoczesnej
szkoły, a docelowo Centrum Edukacyjno - Kulturalno- Sportowego na pograniczu dwóch największych miejscowości
gminy Jabłonny i Chotomowa, będzie rozwiązaniem racjonalnym i ekonomicznym służącym całej gminie w związku z
dynamicznym przyrostem liczby mieszkańców.
• Komisja opiniowała program imprez kulturalnych oraz zajęć
sportowych opracowanych i organizowanych z GCKiS oraz
Urzędem Gminy Jabłonna w roku 2012, w tym także Akcja
Zima i Akcja Lato dla dzieci i młodzieży. Gmina ma obecnie

dobrze rozwiniętą bazę kulturalną i sportową. GCKiS dysponuje salami do prowadzenia zajęć oraz pływalnią i pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim oraz zespołem boisk „Orlik
2012”. Z zajęć w GCKiS korzystać mogą dzieci, młodzież, osoby dorosłe, mieszkańcy całej gminy. Już szósty rok funkcjonuje Uniwersytet III Wieku w Jabłonnie i trzeci rok w Chotomowie. W jego ramach realizowane są wykłady a także kursy
i zajęcia: języka angielskiego, malarstwa, obsługi komputera, Internetu, fotografii, aerobiku, pływania rekreacyjnego,
Nordic Walking. W budynku GCKiS funkcjonuje też Gminna
Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
wraz z filią w Chotomowie (w budynku przy ul. Strażackiej 8
w Chotomowie).
• Komisja dokonała wizytacji szkół, przedszkoli, pozytywnie
oceniając ich pracę. Zapoznano się z działalnością uczniowskich klubów sportowych, kół zainteresowań, stanem placówek oświatowych, bieżącym prowadzeniem planowanych
remontów.
• Komisja pozytywnie ocenia istniejące i powstałe place zabaw
dla dzieci w całej gminie i nowo powstały plac zabaw przy
szkole podstawowej w Chotomowie zrealizowany w ramach
programu „Radosna szkoła”.
• Zapoznano się z działalnością klubów sportowych LOTOS
z sekcjami Taekwon-do, tenis stołowy, szachy, siatkówka,
kolarstwo; oraz WISŁA Jabłonna z sekcjami piłki nożnej (seniorów, juniorów i orlików).
• Komisja zajmowała się tematem odzyskania mieszkania w Szkole Podstawowej w Jabłonnie z przeznaczeniem na
cele oświatowe.
• Pod koniec listopada Komisja opiniowała
projekt budżetu na rok 2013 w zakresie
działania Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Bogumiła Majewska

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2012 roku
Komisja Spraw społecznych w składzie:
• Teresa Gałecka - przewodnicząca komisji
• Iwona Gontarska – wiceprzewodnicząca komisji
• Danuta Saks- członek komisji
• Edyta Czyżewska – członek komisji
• Bogusława Majewska – członek komisji
Do właściwości Komisji Spraw Społecznych należy:
- pomoc społeczna
- ochrona zdrowia
- mieszkalnictwo
W roku 2012 odbyło się 13 posiedzeń komisji. Obradowano wg.
przyjętego przez Radę Gminy Jabłonna rocznego planu pracy
komisji.

Komisja Spraw Społecznych opiniowała uchwały, programy
przedłożone Radzie Gminy przez organ wykonawczy.
W zakresie pomocy społecznej komisja inicjowała działania
mające na celu pomoc i ochronę mieszkańców którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracowała z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla którego podstawowym
aktem prawnym jest Ustawa o pomocy społecznej.
Dla poprawy jakości i przejrzystości świadczonych usług dla
mieszkańców komisja współtworzyła, opiniowała akty prawa
miejscowego oraz programy do wykorzystania przez potrzebujących i realizacji przez organ wykonawczy.
Pod patronatem Komisji realizowano programy zdrowotne
m.in:
- Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w szkołach
podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie,
-
Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych
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i prowadzenia ciąż niepowikłanych,
- Samorządowy program badań mammograficznych, cytologicznych i osteoporozy,
- Umożliwia się naukę pływania i oswajania z wodą dla dzieci.
- Realizacja programu „Profilaktyka wad postawy” u dzieci
w szkołach.
Ponadto Komisja :
- była inicjatorem weryfikacji wpływów z tytułu opłat czynszowych, co w rezultacie przyczyniło się do zmniejszenia zaległości z tego tytułu,
- zapoznała się z programem imprez kulturalnych oraz zajęć
sportowych opracowanych i organizowanych z GCKiS oraz
Urzędem Gminy Jabłonna, w tym także Akcja Zima i Akcja
Lato dla dzieci i młodzieży.
- zajmowała się tematem odzyskania mieszkania w Szkole Podstawowej w Jabłonnie z przeznaczeniem na cele oświatowe.

Pod koniec listopada Komisja opiniowała projekt budżetu na
rok 2013 w zakresie działania Komisji Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Teresa Gałecka

Sprawozdanie z działalności
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w 2012 roku
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego jako komisja stała Rady Gminy Jabłonna w 2012 roku pracowała w następującym składzie:
• Dorota Świątko – przewodnicząca komisji
• Marek Zieliński – wiceprzewodniczący komisji
• Tomasz Wodzyński – członek komisji
• Zbigniew Garbaczewski – członek komisji
• Teresa Gałecka – członek komisji
W roku 2012 odbyło się 12 posiedzeń komisji. Obradowano według przyjętego przez Radę Gminy Jabłonna rocznego planu
pracy komisji.
• Najważniejszym tematem jaki przewijał się w toku prac komisji było zaawansowanie prac nad budową Komisariatu Policji
w Jabłonnie.
• Komisja przez cały rok utrzymywała stały kontakt z lokalną policją poprzez systematyczne wizyty Komendanta Komisariatu
Policji w Jabłonnie lub jego zastępcy. W ten sposób członkowie komisji byli na bieżąco informowani o formach i skali zagrożeń
jakie występowały na terenie naszej gminy w minionym roku. Regularnie otrzymywaliśmy także informacje o przebiegu służb
ponadnormatywnych, które dofinansowuje samorząd, patrole ponadnormatywne sprawdziły się, a funkcjonariusze pełniący
w nich służbę odnotowali liczne sukcesy. Szczegółowe sprawozdania przekazane przez policję naszej komisji znajdują się w
Biurze Rady.
• Komisja na bieżąco monitorowała działania Urzędu dotyczące wykonania projektu modernizacji wału przeciwpowodziowego,
jak również współpracowała z kierownictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Tadeuszem Kilisiem.
• Komisja pochylała się nad problematyką dotyczącą utrzymania porządku i czystości w gminie, a także wejścia w życie nowej
ustawy dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.
• Komisja analizowała pod kątem bezpieczeństwa przebieg akcji wypoczynkowych – feryjnej i wakacyjnej, oraz obchody Święta
Gminy Jabłonna. Ważnym punktem obrad komisji było przygotowanie się do obchodów setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie.
• Komisja współpracowała z przedstawicielami Kół Łowieckich, firmą „5 kolorów” w zakresie odławiania,
przepędzania i odstraszania dzików z terenu Gminy Jabłonna.
• Omawiano problematykę związaną z porządkowaniem nazewnictwa i numeracji posesji znajdujących się
na terenie gminy.
• Tuż przed końcem roku omówione zostały sprawy dotyczące przygotowania gminy do zimowego utrzymania dróg.
• Pod koniec listopada Komisja opiniowała projekt budżetu na rok 2013 w zakresie działania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

Przewodnicząca
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Dorota Świątko
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej za rok 2012
Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady powołaną
w celu kontroli Wójta oraz gminnych jednostek
organizacyjnych, m.in. pod względem legalności,
gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności
dokumentacji ze stanem faktycznym i dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w
działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.
W oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy plan pracy
w roku 2012 odbyło się 12 posiedzeń, które cyklicznie odbywały się w II poniedziałki miesiąca, podczas których
analizowano materiały dotyczące skarg kierowanych pod
rozwagę Rady.
• Przeprowadzono łącznie 7 kontroli problemowych
w zakresie:
1) Kontrola wydatków bieżących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej, poniesionych w 2011 r. z wyłączeniem zimowego utrzymania dróg.
2) Analiza działań podejmowanych w zakresie naliczania
opłat adiacenckich , z tytułu podziału nieruchomości.
3) Kontrola wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012,
4) Kontrola oświetlenia w ul. Spacerowej w Chotomowie,
5) Kontrola inwestycji realizowanych na terenie boiska w
Suchocinie
6) Kontrola w zakresie kosztów poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych w SP Jabłonna i SP Chotomów oraz PG Jabłonna w roku szkolnym 2011/2012.
7) Kontrola wydatków w zakresie promocji Gminy Jabłonna poniesionych w roku 2011.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego decyzją zespołu
kontrolującego przełożono na styczeń 2013 z uwagi na
absencję chorobową kierownika zespołu skargowego,
realizującego przedmiotową kontrolę.
Protokoły pokontrolne wraz z zaleceniami, przekazano
do wiadomości i służbowego wykorzystania Przewodniczącemu Rady Gminy, Wójtowi Gminy oraz kierownikom kontrolowanych jednostek organizacyjnych Gminy.
Zgodnie z ustaleniami statutowymi protokoły były również każdorazowo przedstawiane do wiadomości Rady
podczas sesji w ramach informacji o pracy Rady w okresie
między sesjami.
•
Komisja dokonała analizy i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2011 wraz

z Prognoza Finansową Gminy na lata 2012-2022, występując do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
za rok 2011.
• Komisja Rewizyjna przygotowywała również materiały niezbędne do rozpatrzenia przez Radę skarg dotyczących działalności Wójta i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych w sprawach nie należących
do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Łącznie w minionym okresie sprawozdawczym przygotowano i przeanalizowano materiały niezbędne
do rozpatrzenia przez Radę 9 skarg, przedmiotem których były zarzuty dotyczące:
- Działania Wójta Gminy Jabłonna(x2)
- Wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku
z podjęciem uchwał RG (x1)
- Funkcjonowania Urzędu Gminy(x6) Stanowiska zespołu skargowego Komisji odnośnie analizowanych skarg,
przedkładano Przewodniczącemu Rady do wiadomości
i służbowego wykorzystania, efektem których:
-w 3 przypadkach było podjęcie przez Radę Gminy stosownych uchwał,
- w 5 przypadku wnoszono o przekazanie skargi do Wójta
Gminy, zgodnie z kompetencją,
- w 1 przypadku, sfinalizowanie sprawy nastąpi w roku
2013 (podczas sesji styczniowej),
W wyniku analizy zgromadzonych materiałów dotyczących zarzutów podnoszonych w skargach, we wszystkich
(3) przypadkach komisja wnosiła o uznanie wnoszonych
zarzutów jako bezzasadnych.
Współpraca Komisji z władzami Gminy jak również
Zespołem Prawnym Urzędu w roku 2012, układała
się bardzo dobrze za co przy tej sposobności Komisja
składa podziękowania, ze szczególnym uwzględnieniem Elżbiety Radwan – sekretarza Gminy oraz Alicji
Gawrońskiej – radcy prawnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Wodzyński
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O komunikacji i nie tylko
Sprawozdanie z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2013r.

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w 2013 roku

23 stycznia 2013 odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Jabłonna VI kadencji. Uchwalone na niej zostały nowe stawki za wodę i ścieki oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
Jedną z pierwszych uchwał podjętych na sesji była uchwała
związana z transportem publicznym. Rada dokonała zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006r
upoważniając Wójta Gminy Jabłonna do podpisania aneksu
nr 21 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu
27 kwietnia 2006 roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Jabłonna określającego zasady powierzenia
Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie
przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy. Jak wynika
z uzasadnienia w związku ze znacznym podniesieniem kosztów funkcjonowania linii autobusowych 723, 731, 741 i N63,
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wyliczył wysokość
udziału Gminy w kosztach kursowania linii ZTM na jej terenie
na 111 327 tys. zł, miesięcznie (wzrost o 27% w stosunku do
roku 2012). Dlatego też chcąc utrzymać dotychczasową częstotliwość kursów wspomnianych powyżej autobusów, koniecznym było podjęcie przedmiotowej uchwały.
Ile za wodę, a ile za ścieki?
Rada zatwierdziła na terenie Gminy Jabłonna następujące wysokości taryf:
Woda
1. Opłata za 1 m3 dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych gminy i PWK Legionowo 3,56zł + VAT.
2. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20 zł + VAT.
Ścieki
3. Opłata za 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych 7,42 zł
+ VAT.
4. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20 zł + VAT.
5. Za odbiór ścieków bytowych w budynkach komunalnych
wywożonych samochodami asenizacyjnymi 23zł + VAT.
Jak wynika z uzasadnienia, taryfy zawierające ceny i stawki
opłat wodno – kanalizacyjnych zostały określone na podstawie planowanych niezbędnych przychodów dla prowadzonej
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jabłonna w okresie 12 kolejnych miesięcy.
Planowana sprzedaż wody w 2013 r. – 61 396 m3.
Planowany odbiór ścieków do urządzeń gminnej sieci kanalizacyjnej w 2013 r. – 294 680 m3.
Po negocjacjach z PWK Legionowo cen za odprowadzane ścieki i dostarczaną wodę uwzględniając wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń infrastruktury wodnej
i kanalizacyjnej wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych świadczenia usług zaproponowano w/w wysokość
taryf.
Opłata abonamentowa naliczana jest raz w miesiącu na odbiorcę za utrzymanie w gotowości urządzeń oraz za rozliczenia. Powyższy projekt uchwały jest zgodny z sugestiami Komisji Rozwoju Rady Gminy Jabłonna, dotyczącymi urealnienia
stawek za wodę i ścieki, zawartymi we wniosku Komisji Rozwoju w sprawie zaopiniowania budżetu Gminy Jabłonna na
rok 2013.
Nowy plan dla Lipowej i Wierzbowej
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej i Wierzbowej we wsi Dąbrowa Chotomowska. Granicę obszaru objętego planem stanowią: od północy – granica administracyjna z
gminą Wieliszew, od wschodu – wschodnia granica działki nr
ew. 41/3, od południa – północna granica działki nr ew. 130, od
zachodu – zachodnia granica działek nr ew. 40/5, 40/2, 40/4,
40/7, 40/6 położonych w obrębie nr 4 – Dąbrowa Chotomowska.
Celem planu była zmiana przebiegu dróg wewnętrznych
umożliwiająca bardziej racjonalne zagospodarowanie istniejących nieruchomości. W trakcie analizy materiałów najkorzystniejszym rozwiązaniem dla właścicieli była likwidacja dróg wewnętrznych (sięgaczy), a w zamian określenie szerokości nowo
wydzielanych dróg w zapisach planu.
Projekt planu otrzymał wszystkie wymagane przepisami pozytywne uzgodnienia i opinie. Obszar objęty planem jest częściowo zainwestowany, a dla realizacji inwestycji na terenach
niezabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowę
nie są wymagane zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

rolnych i leśnych na cele nie rolne i nieleśne.
Poprawa wizerunku wsi
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Zegrzyńskiej i Złotej
Renety we wsi Jabłonna. Granicę obszaru objętego planem stanowią: od północy – południowa granica działek nr
ew. 643/54 i 1491/26, od wschodu – wschodnia granica działek nr ew. 645/27, od południa – północna granica działek
nr ew. 645/26 i 645/54, od zachodu – zachodnia granica działek
nr ew. 645/5 i 645/53 położonych w obrębie nr 1 – Jabłonna.
Jak wynika z uzasadnienia , przyjęcie niniejszej uchwały
jest konsekwencją uchwały podjętej dnia 30 marca 2011r.
nr VI/49/2011 przez Radę Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy
Zegrzyńskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna. Obszar wskazany
do sporządzenia planu obejmuje część terenu położonego w
centrum wsi Jabłonna w rejonie Urzędu Gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Złotej Renety. Celem planu jest zmiana
parametrów zabudowy usługowej w rejonie ulicy Zegrzyńskiej
i Złotej Renety i stworzenie możliwości poprawy wizerunku
centrum wsi.
Projekt planu otrzymał wszystkie wymagane przepisami pozytywne uzgodnienia i opinie. Obszar objęty planem jest częściowo zainwestowany, a dla realizacji inwestycji na terenach
niezabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowę
nie są wymagane zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.
Projekt planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń pla-
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nu na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu,
po wyłożeniu w terminie wpłynęło 10 uwag, z czego 7 zostało
uwzględnionych, a 3 zostały nieuwzględnione.
Omawiając przebieg prac nad realizacją w/w opracowania,
Agnieszka Niezabitowska - kierownik Gminnej Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej przedstawiła informację dotyczącą rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącą załącznik nr 2 do projektu uchwały.
Uwagi nie uwzględnione przez Wójta, zaopiniowane przez Komisję Rozwoju negatywnie zostały poddane pod głosowanie
Rady, która podtrzymała stanowisko Wójta w sprawach stanowiących przedmiot uwag.
Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz U 2012
poz. 647 z późn. zm) stwierdza się, że przewidywane funkcje
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabłonna w rejonie ulicy Zegrzyńskiej i Złotej Renety we wsi
Jabłonna są zgodne z ustaleniami „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jabłonna” przyjętym uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr
XXV/260/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. Obszar objęty sporządzanym planem wskazany jest jako obszar wielofunkcyjny,
jako tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych
i składowych nieuciążliwych.
Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z zestawieniami
przebiegu głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Gminy (w BIP- Uchwały Rady Gminy).

Dziki
Problem dzików poszukujących pożywienia w pobliżu terenów zabudowanych i zamieszkałych staje się w niektórych miejscowościach naszej gminy coraz bardziej
uciążliwy.
Przyczyn takiej sytuacji jest co najmniej kilka, jedną
z nich jest niestety dokarmianie zwierząt przez niektórych
mieszkańców. Warto więc przypomnieć, że Urząd Gminy kupuje kukurydzę, którą dokarmiamy dziki na specjalnie przygotowanych żerowiskach, po to by zatrzymać zwierzęta
w lesie.
Konsekwencją dokarmiania dzików jest ich obecność na
terenach zabudowanych. Do Urzędu Gminy docierały informacje o tym, jak mieszkanki naszej gminy z małymi dziećmi
oraz osoby starsze, nie mogły przejść przez ulicę z powodu blokujących je dzików. Dokarmianie tych dzikich zwierząt powoduje przyzwyczajenie się do zapachu człowieka,
a co za tym idzie stała ich obecność na terenach zabudowanych. Dlatego ponawiamy apel do Państwa. Nie dokarmiajcie dzików, nie wyrzucajcie trawy i innych odpadków
organicznych. Takim postępowaniem szkodzicie zarówno
zwierzętom jak i sobie narażając swoich bliskich na częsty
i bezpośredni kontakt z tymi zwierzętami.

Nie dokarmiaj dzików

Jeśli zauważysz, że dziki lub inne dzikie zwierzęta stwarzają zagrożenie dla ludzi zgłoś informację do
Urzędu Gminy Jabłonna, tel. 22 767 73 29 (w godzinach
pracy urzędu) lub na policję tel. 22 774 43 44 (telefon
czynny całą dobę 7 dni w tygodniu).
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Bal Fundacji TRZCIANY
W sobotę 12 stycznia w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Jabłonnie już po raz
drugi Fundacja Trzciany zorganizowała Bal Charytatywny. Podczas licytacji udało
się zebrać 12 tysięcy złotych.
Pieniądze będą przeznaczone na budowę Centrum Rehabilitacji w Trzcianach. Środki w całości zostaną wykorzystane
jako zaliczka do wykonania projektu technicznego i pozwolenia na budowę. Niesamowite jest również to, że w ubiegły poniedziałek otrzymałem list z Gminy Jabłonna z projektem decyzji o warunkach zabudowy, o której mówiłem podczas balu.
Czekamy jednak jeszcze chwilę na prawomocną decyzję po uzgodnieniach - mówi Jarosław Chodorski, prezes Fundacji
Trzciany. Podczas imprezy licytowano m.in. serwety, bieżniki, obrazy, kosz domowych przetworów, metamorfozę przeprowadzoną przez stylistkę Lillę Gand, domowe nalewki, a także Fiata 126p. Na balu bawiło się około 100 osób. Do tańca
zachęcał zespół Raj, a imprezę poprowadził DJ Rafaell. Fundacja Trzciany składa podziękowania wszystkim uczestnikom
balu za wspólną zabawę do białego rana. (artykuł udostępni Mazowiecki Goniec Lokalny)
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Przypominamy o zbliżającym się terminie zgłaszania odpadów wielkogabarytowych.
Informacje można przekazywać do Referatu Ochrony Środowiska do 15 marca.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres, rodzaj odpadów wielkogabarytowych, telefon kontaktowy
i adres mailowy. Informacje można przekazywać do Referatu Ochrony Środowiska – osobiście, telefonicznie pod nr telefonu
22 767 73 29/24, pisemnie na adres Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna albo e-mailem na adres
srodowisko@jablonna.pl.
Przypominamy, że odbierane będą tylko i wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli odpady komunalne, które zgodnie z ustawą o odpadach, nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach.
Nie należy wystawiać przed posesję odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych, opon, części
samochodowych, odpadów budowlanych i poremontowych takich jak okna, gruz budowlany, płyty gipsowo-kartonowe.
Zwracamy uwagę, że do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczają się także często z nimi mylone tzw. elektrośmieci,
czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki,
elektryczne urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne).
Prosimy o zastosowanie się do powyższych wskazówek. Przypominamy również, że elektrośmieci oddawać można do
tzw. nieodpłatnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu odbioru śmieci wielkogabarytowych można uzyskać w Urzędzie
Gminy Jabłonna w Referacie Ochrony Środowiska pod nr tel. 22 767 73 29/24.
Zapraszamy także do odwiedzania zakładki „odpady komunalne i ochrona środowiska” na www.jablonna.pl
ROŚ

