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Po półmetku rządów obecnych władz Piastowa
Rozmowa z burmistrzem Markiem Kubickim

W

początkach grudnia 2010 r. zwyciężył Pan w wyborach na burmistrza
Piastowa. Czy dzisiaj, po ponad dwóch latach Pańskiej działalności, warto pokusić
się o jej podsumowanie?
- To trochę przewrotne pytanie. Odpowiedź na „tak” oznacza, że rzeczywiście,
jest co podsumować, bo sporo udało się nam
zdziałać. Odpowiedź na „nie” nasuwa się
sama – jeszcze wiele z tego, co zaplanowaliśmy, chcemy w tej kadencji zrealizować.
- A co władze Piastowa zrobiły do tej
pory?
- Zmieniłbym trochę pytanie. Nie co, ale
za ile?
- A to jakaś różnica?
- Kolosalna. W wyniku wyborów samorządowych w 2010 r. przejęliśmy stery władzy po
20-letnich rządach poprzedników, przy zdecydowanej przewadze głosów w drugiej turze; a
także dzięki zawarciu koalicji z PiS i PdP. Był
to skutek ogólnego zniechęcenia mieszkańców
i koalicjantów do sposobu rządzenia oraz organicznego wstrętu poprzedników do dzielenia
się władzą. Jednak dopiero po wyborach okazało się, że przejmujemy stery łodzi obciążonej
kredytami, dryfującej od lat w nieokreślonym
kierunku, pod wiatr nowoczesnych wyzwań organizacyjnych i logistycznych, ocierającej się
kilem o szorstkie, zaniedbane dno jakiejś cichej
zatoczki, gdzie z dala od współczesnych wyzwań wszystko śpi i nic się nie dzieje.
- No i oczywiście przystąpiliście do działania?
- Od policzenia pieniędzy, oszacowania
budżetu, dochodów, przychodów, kredytów,
harmonogramu ich spłat itd.
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- A Pan tylko o pieniądzach? Mieliśmy
podsumować półmetek rządów obecnych
władz Piastowa?
- Bez pieniędzy w dzisiejszych czasach
nic nie da się zrobić. Skończyło się tzw. „załatwianie”. Są przepisy i określone procedury
ustawy o finansach i zamówieniach publicznych. To one regulują i stoją na straży wydawania publicznych pieniędzy. A gdy tych jest
mało, to tym bardziej musimy je ze szczególną uwagą liczyć. Wprowadzenie z początkiem
2011 r. znowelizowanej ustawy o finansach
publicznych w zakresie Wieloletniego Planu
Finansowego i obowiązku przestrzegania limitów zadłużania budżetów samorządowych dla
utrzymania ich płynności finansowych zmieniło perspektywę zarządzania nimi. Wynika
z nich jednoznacznie, iż nie można zadłużać
miasta ponad możliwości spłat kredytów. Dlatego też tak wnikliwie musieliśmy analizować
szczególnie te właśnie pozycje budżetu - aby
zachować płynność finansową. Trzeba bowiem pamiętać, że jeszcze do grudnia 2014 r.
będziemy spłacać kredyty zaciągnięte przez
poprzedników. Dlatego właśnie realizację
szczególnie wysokokosztowych inwestycji
musieliśmy rozkładać w czasie tak, aby była
możliwość spinania kolejnych budżetów miasta. Wyśmienitym dowodem prawidłowości
naszego podejścia do finansów miasta jest
bardzo pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2012
r. (szczegółowe rozliczenie budżetu za 2012 r.
zamieszczamy na str. 4 i 5 – przyp. red.) oraz,
również pozytywna, opinia, co do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 730 tys. zł na budowę
nowego przedszkola przy ul.Godebskiego, bo

to był ostatni moment, aby uchronić się przed
decyzją Sanepidu o zamknięciu tego przedszkola oraz zrealizować wprowadzoną przez
MEN konieczność zapewnienia miejsc przedszkolnych 6-cio i 5-ciolatkom, co uda się zrobić na czas dzięki budowie tego przedszkola
w technologii modułowej, skracając czas całej
inwestycji do niecałych 5-ciu miesięcy.
- Tak Pan narzeka, ale przecież sporo
zrobiliście przez te ponad dwa lata? Na
sąsiednich stronach „TP” prezentujemy
inwestycje, remonty, budowy itd. dokonane i przeprowadzone od wyborów w 2010
r. Sporo tego?
- Tak, zrobiliśmy. I to jest powód do satysfakcji, ale nie do zadowolenia. Do dzisiaj
(chyba macie to na jakimś zdjęciu z wydania
„TP” z okazji Dni Piastowa w 2011 r.) pamiętam pytanie trójki dzieciaków: „A kiedy będzie
basen w Piastowie?”. To ja jestem ten czwarty
dzieciak i też chcę popływać w basenie - tu w
Piastowie! Ale w pracy muszę być realistą. Nie
mamy rzeki, lasów, pól, łąk, terenów na pozyskanie inwestorów i ich podatków. Nie mamy
nawet własnego cmentarza! Ale mamy za to
wspaniałych mieszkańców, spokojną okolicę
blisko stolicy kraju, niezły do niej dojazd (choć
kolejny raz toczymy boje o „wspólny bilet” z
ZTM) a nawet autostradę, którą możemy dojechać nawet do Portugalii. Jednak to ciągle za
mało! Budżet mamy taki, jaki mamy. I to jest
wyznacznik realnego zarządzania miastem.
Aby zaś zwiększać możliwości budżetu musieliśmy z dużą dozą rozsądku ustawicznie
analizować wydatki bieżące miasta, w których dominującą pozycją jest budżet oświaty, stanowiący prawie 52 proc. wszystkich
wydatków. Jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, co w tym przypadku reguluje Karta
Nauczyciela i programy oświatowe, niewiele
tu możemy zrobić. Ale w kwestii zmniejszania
kosztów eksploatacyjnych jednostek oświatowych naszego miasta już tak.
- A więc i tu szukaliście oszczędności?
Oczywiście! Dlatego właśnie podjęliśmy
pierwsze kroki w obniżaniu tych kosztów poprzez systematyczną modernizację obiektów.
Z pełną premedytacją zaczęliśmy od tych jednostek, które ponosiły największe koszty CO
i energii elektrycznej. Stąd też zaczęliśmy od
ocieplenia stropu i poszycia dachowego wraz
z wymianą do końca okien w Gimnazjum Nr
2 przy ul. Tysiąclecia. Następnie wykonaliśmy
ocieplenie przedszkola przy ul. Moniuszki, a
przy okazji - od strony ul. Skłodowskiej - dojazd
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i miejsca parkingowe dla poprawienia rodzicom
dostępności do budynku, a przez to odciążenie
ul. Moniuszki. Placówka ta zmieniła całkowicie
swoje oblicze, a oszczędności na CO są znakomite, co pozwoliło dyrekcji przedszkola przy
nieocenionej pomocy rodziców wymienić stare
ogrodzenie z obu stron posesji. I chwała im za
to, bo widać, że i oni czują się gospodarzami
tego obiektu. Dalej: rozbudowaliśmy i dokończyliśmy ocieplenia Szkoły Podstawowej Nr 4
przy ul. Żbikowskiej wraz z nowym placem zabaw i nowym wejściem. To cieszy, bo nie dość,
że uzyskujemy oszczędności eksploatacyjne
to poprawiają się także warunki nauki dzieci i
pracy pedagogów. Z kolei rozbudowa przedszkola przy ul. Lelewela pozwoli uzyskać od 1
września br. 50 nowych miejsc przedszkolnych,
pozwalając również na przeniesienie części
dzieci ze starego przedszkola z ul. Godebskiego na czas jego rozbiórki i budowy nowego, co
jest obecnie realizowane. Mało że właśnie z
tym budynkiem czynił nam problemy Sanepid w
2012 r., to jeszcze było one ogrzewane energią
elektryczną, najbardziej kosztownym źródłem
ciepła, przy zupełnym braku izolacji, która w
wyniku 34 lat eksploatacji zanikła lub obsunęła
się do poziomu parapetów okiennych, co podczas rozbiórki azbestowej elewacji ukazało się
naszym oczom. Tak, te inwestycje kosztują, ale
w przyszłości przyniosą oszczędności właśnie
na kosztach eksploatacji. I to trzeba było zrobić, aby później owe zaoszczędzone pieniądze
przeznaczyć na cele ogólnopubliczne jak ulice
i ciągi piesze, które w naszym mieście niejednokrotnie pamiętają ostatnie ćwierćwiecze
XX w. Na takie modernizacje czekają jeszcze
następne placówki oświatowe jak Gimnazjum
Nr 1 i Przedszkole przy ul. Żbikowskiej. Tam
także chcemy zmniejszyć zbyt wysokie koszty
eksploatacyjne. Będziemy robili to w kolejnych
latach tak, aby nasze budżety podołały finansowo, i by wreszcie zacząć realizować tak długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje
drogowe wraz z ich odwodnieniami, bo to też
jest zmorą naszego miasta i problematyką zarządzania nim.
- Ale z działań na rzecz oświaty piastowskiej mieszkańcy zapamiętają - głównie
pański - sukces w obronie LO im. Mickiewicza?
To były trudne - rozmowy z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, argumenty demograficzne, niskie stany osobowe uczących się w
Liceum dzieci z terenu miasta są faktami z którymi trudno dyskutować, szczególnie gdy są
dwie takie placówki, mające ten sam problem.
To, co się w końcu wydarzyło, to nie tylko mój
sukces ale wszystkich środowisk naszego
miasta stających w obronie naszej tradycji i
pracy pokoleń dla budowy ośrodka oświato-
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wego kształtującego naszą lokalną kulturę.
Sam jestem absolwentem tej szkoły i byłaby to
moja osobista porażka gdyby stało się inaczej.
Wielokrotnie rozmawiałem z absolwentami
tej szkoły, moimi kolegami, oraz z obecnymi
uczniami: najważniejszym stawianym postulatem było zachowanie tej szkoły w obecnej
lokalizacji. Propozycja jej przeniesienia do
ZS im. F. Nansena, byłaby faktycznym unicestwieniem jej dalszego istnienia. Na szczęście
tak się nie stało, a następne działania jakie
nas czekają, to realizacja wejścia miasta we
współwłasność nieruchomości dla możliwości
wprowadzenia w nią własnych kompetencji
miasta w celu urzeczywistnienia idei zespołu
szkół licealno-gimnazjalnych. Ale aby to się
stało musimy teraz sami udowodnić, że to ma
sens. Stąd też mój apel do mieszkańców, a
szczególnie do naszej młodzieży gimnazjalnej
aby pamiętali, że od ich osobistych decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej zależy dalszy
los „Mickiewicza”.

Szanowni Państwo
Po długotrwałych i uciążliwych
staraniach, nierzadko wręcz walce
o byt placówki oświatowej - Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie pozostaje w
swojej dotychczasowej siedzibie.
Od 1 września br. organem prowadzącym Liceum będzie Powiat
Pruszkowski. W związku z powyższym zwracam się z apelem do
wszystkich Państwa, mieszkańców
Piastowa, oraz do Waszych dzieci
kończących szkoły gimnazjalne z
terenu naszego miasta o składanie
dokumentów do Naszego Liceum,
bowiem od liczby uczniów będzie
zależeć dalszy rozwój tej placówki
oświatowej.
- Wróćmy do zarządzania miastem. Współpracuje Pan przecież na co dzień z radnymi, swoimi podwładnymi, kierownikami
najprzeróżniejszych placówek, instytucji i
stowarzyszeń.
- Z Radą Miasta, a szczególnie z dominującą w niej koalicją, dobrze się rozumiemy i uzupełniamy we wspólnych działaniach,
choć niejednokrotnie spieramy się co do priorytetów. Ale to bardzo dobrze. Wielorakość
punktów widzenia na dany problem to dobre
wsparcie dla demokratycznie widzianej pracy
samorządowej. Wydaje mi się, że tym znacznie różnimy się od poprzedników. To bardzo
dobry impuls do działań na przyszłość i zabezpieczenie przed popadaniem władzy w megalomanię. Choć często powtarzam, że wszyscy

musimy zdawać sobie sprawę z możliwości
budżetowych miasta, wynikających z dochodów własnych i wydatków bieżących. A czasy
nie są łatwe. Wszyscy to czujemy na własnej
skórze i kieszeni. Są to właśnie te ograniczania władzy wykonawczej, których czasami nie
do końca rozumieją mieszkańcy o postawach
roszczeniowych, wykorzystywane przez naszą opozycję dla swoich spektakularnych korzyści. No, ale opozycja od tego jest. I choć z
tym trzeba się pogodzić i rozumieć, to jednak
w wielu publicznie prezentowanych wypowiedziach naszych oponentów przydałoby się
więcej merytoryki niż jałowej, populistycznej
demagogii. Za naszymi działaniami stoją fakty.
A z faktami się nie dyskutuje.
- Pomówmy trochę o Panu. Minęło ponad 2
lata od objęcia przez Pana funkcji burmistrza miasta. Jakie były Pańskie wrażenia
w pierwszych tygodniach pracy na tym
stanowisku?
- Do pracy w samorządzie przyszedłem
z biznesu. Przez lata nauczyłem się rozwagi
i finansowej odpowiedzialności za każdą podejmowaną decyzję. Wiedziałem, że i w tym
przypadku - zarządzania miastem – głównym
wyznacznikiem moich planów i zamierzeń
będzie przede wszystkim trzymanie ręki na
finansowym pulsie każdej podejmowanej decyzji. Ale nie ukrywam też, iż – przynajmniej
w pierwszych tygodniach - zaskoczyła mnie
różnorodność sytuacji, które musiałem szybko
analizować i rozstrzygać. Proszę pamiętać, że
miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy,
ich oczekiwania, problemy! To także problemy
wszystkich innych podmiotów tworzących miejską tkankę Piastowa: szkół, instytucji, stowarzyszeń, ośrodków itd. Fajerwerkowych koncepcji
i pomysłów w tej gmatwaninie potrzeb można
mieć wiele, nawet na posiedzeniach Rady Miejskiej. Od początku jednak przyjąłem zasadę
chłodnej analizy. Cóż, taką mam naturę.
- Woli Pan działania uporządkowane i do
gruntu przemyślane? Ale przecież czasem
trzeba działać szybko?
- Praca burmistrza wymaga umiejętności
podejmowania decyzji głównie pod presją społecznych oczekiwań i czasu, często w zmieniających się, a nawet zaskakujących okolicznościach co do stanu faktycznego danej sprawy,
szybkiego zebrania i przeanalizowania niezbędnych informacji i wiarygodnych danych.
Ja z natury jestem pragmatykiem. Nie znoszę
pośpiechu właśnie na etapie analizy problemu.
Najpierw dowiedz się, o co chodzi. Potem wysłuchaj, co do ciebie mówią inni, bo nie jesteś
nieomylny. A dopiero wtedy podejmij decyzję i
przedstaw przemyślany plan jej realizacji.
- Dziękuję za rozmowę
Bogdan Koblański

3

BUDŻET MIASTA ZA 2012 rok

Teraz Piastów Nr 9 (2) 2013

WYKONANIE BUDŻETU 2012 r.

DOCHODY - WYKONANIE BUDŻETU 2012 r.
Dział rozdział
treść		
wykonane wydatki za 2012 rok
	           Ogółem
z tego:
bieżące
majątkowe
Dochody z majątku miasta
1,849,185.54
570,807.03
1,278,378.51
Dotacje celowe z budzetu panstwa
4,568,899.37
4,568,899.37
0.00
Wpływy z podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadkow i darowizn
10,448,937.41
10,448,937.41
0.00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pit
24,201,955.00
24,201,955.00
0.00
Udział w podatku dochodowym od osob prawnych - cit
339,807.86
339,807.86
0.00
Część oświatowa subwencji ogolnej dla jst
12,390,415.00
12,390,415.00
0.00
Wpływy z placowek oświatowych
1,106,483.50
939,534.50
166,949.00
Dotacje rozwojowe 	
393,835.82
393,235.82
600.00
Dochody z pozostałych źródeł
260,899.00
260,899.00
Razem
55,560,418.50
54,114,490.99
1,445,927.51

WYDATKI - WYKONANIE BUDŻETU 2012 r.
Dział rozdział
treść		
wykonane wydatki za 2012 rok
	                      Ogółem
z tego:
bieżące
majątkowe
010
150
400
40002
600
60004
60014
60016
60095
700
70001
70005
70095
710
71004
71014
750
75011
75022
75023
75075
75095
751
75101
754
75404
75412
75414
75495
757
75702
801

Rolnictwo i łowiectwo 	
Przetwórstwo przemysłowe 	
Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę 	
Dostarczanie wody 	
Transport i łączność 	
Lokalny transport zbiorowy 	
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne 	
Pozostała działalność 	
Gospodarka mieszkaniowa 	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej 	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	
Pozostała działalność 	
Działalność usługowa 	
Plany zagospodarowania przestrzennego 	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 	
Administracja publiczna 	
Urzędy wojewódzkie 	
Rady gmin ( miast) 	
Urzędy gmin ( miast) 	
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 	
Pozostała działalność 	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	
Komendy wojewódzkie policji 	
Ochotnicze straże pożarne 	
Obrona cywilna 	
Pozostała działalność 	
Obsługa długu publicznego 	
Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst 	
Oświata i wychowanie 	
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376.95
376.95	 -      
118.70	 -      	
118.70
97,442.63
97,442.63	 -      
97,442.63
97,442.63	 -      
4,531,454.67
3,253,564.48
1,277,890.19
2,390,744.62
2,390,744.62	 -      
55,542.18
29,712.18
25,830.00
2,024,469.04
772,408.85 1,252,060.19
60,698.83
60,698.83	 -      
1,748,693.30
1,427,743.30
320,950.00
630,000.00
630,000.00	 -      
1,112,632.10
791,682.10
320,950.00
6,061.20
6,061.20	 -      
62,603.13
62,603.13	 -      
46,490.13
46,490.13	 -      
16,113.00
16,113.00	 -      
6,226,188.53
6,198,916.26
27,272.27
128,654.00
128,654.00	 -      
349,728.70
349,728.70	 -      
5,569,900.71
5,542,935.36
26,965.35
153,671.91
153,671.91	 -      
24,233.21
23,926.29
306.92
3,921.00

3,921.00	 -      

3,921.00
333,927.69
68,455.87
208,319.44
6,799.69
50,352.69
449,708.42
449,708.42
27,252,960.46

3,921.00	 -      
333,927.69	 -      
68,455.87	 -      
208,319.44	 -      
6,799.69	 -      
50,352.69	 -      
449,708.42	 -      
449,708.42	 -      
25,253,899.43 1,999,061.03

80101
80103
80104
80110
80113
80114
80120
80146
80148
80195
851
85153
85154
85195
852
85205
85206
85212

Szkoły podstawowe 	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 	
Przedszkola  	
Gimnazja 	
Dowożenie uczniów do szkół 	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 	
Licea ogólnokształcące 	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	
Stołówki szkolne 	
Pozostała działalność 	
Ochrona zdrowia 	
Zwalczanie narkomanii 	
Przeciwdzialanie alkoholizmowi 	
Pozostała działalność
Pomoc społeczna 	
Zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie 	
Wspieranie rodziny 	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum
integracji społecznej
85214
Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 	
85215
Dodatki mieszkaniowe 	
85216
Zasiłki stałe
85219
Ośrodki pomocy społecznej 	
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	
85295
Pozostała działalność 	
853
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki na programy finansowane ze środków ue 	
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 	
85401
Świetlice szkolne 	
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 	
85415
Pomoc materialna dla uczniów 	
85421
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 	
85495
Dotacje na zadania bieżące realizowane przez inst. pożytku
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 	
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	
90003
Oczyszczanie miast i wsi 	
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 	
90015
Oświetlenie ulic,placów i dróg 	
90019
Wydatki związane z gromadzeniem środkow z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
90095
Pozostała działalność 	
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 	
92109
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 	
92114
Pozostałe instytucje kultury 	
92116
Biblioteki 	
92118
Muzea
92195
Dotacje na zad. bieżące realizowane przez inst. pożytku
926
Kultura fizyczna i sport 	
92601
Obiekty sportowe-ogrodzenie stadionu
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 	
92695
Pozostała działalność 	
Wydatki budżetowe Piastowa ogółem w tym:

10,462,707.71
423,381.96
6,801,916.96
6,346,397.06
258,215.79
756,931.96
1,423,628.04
82,156.06
220,091.42
477,533.50
167,991.45
12,499.99
154,771.46
720.00
7,348,656.01
222.00
4,600.00

9,328,657.00
1,134,050.71
423,381.96	 -      
5,949,825.37
852,091.59
6,337,478.33
8,918.73
258,215.79	 -      
756,931.96	 -      
1,423,628.04	 -      
82,156.06	 -      
220,091.42	 -      
473,533.50
4,000.00
167,991.45	 -      
12,499.99	 -      
154,771.46	 -      
720.00
7,348,656.01	 -      
222.00	 -      
4,600.00

3,244,877.33

3,244,877.33	 -      

80,843.71

80,843.71	 -      

1,255,109.71
420,391.50
520,591.00
1,209,096.91
391,656.85
176,667.00

1,255,109.71	 -      
420,391.50	 -      
520,591.00	 -      
1,209,096.91	 -      
391,656.85	 -      
176,667.00	 -      

110,540.82
1,194,283.59
792,623.14

110,540.82
1,194,283.59	 -      
792,623.14	 -      

15,080.00
66,145.87
262,434.58
58,000.00
2,676,165.00
310,397.24
1,079,255.76
253,933.34
829,612.62

15,080.00	 -      
66,145.87	 -      
262,434.58	 -      
58,000.00	 -      
2,653,165.00
23,000.00
287,397.24
23,000.00
1,079,255.76	 -      
253,933.34	 -      
829,612.62

3,219.16
3,219.16	 -      
199,746.88
199,746.88	 -      
1,334,785.48
1,334,785.48	 -      
760,000.00
760,000.00	 -      
76,910.00
76,910.00	 -      
453,000.00
453,000.00	 -      
4,875.48
4,875.48
40,000.00
40,000.00	 -      
555,255.34
468,003.34
87,252.00
87,252.00	 -      	 87,252.00
330,631.36
330,631.36	 -      
137,371.98
137,371.98	 -      
54,095,073.17
50,359,528.98 3,735,544.19

Dochody budżetu - wydatki budżetowe = nadwyżka/ deficyt
Budżet 2012 r.: Dochody w kwocie 55.560.418,5 - Wydatki w kwocie 54.095.073,17 = Nadwyżka w kwocie 1.465.345,33 zł
Spłata zobowiązań kredytowych w 2012 r. - 2.172.899 zł
Rozchody budżetu w kwocie 2.172.896,91 zł spłacone z wolnych środków.
Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2012 r. - 6.156.638,75 zł

5

prace zrealizowane
2

prace w trakcie realizacji

3
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Dokonania obecnych władz miasta
Powszechnie wiadomo, że w każdej
miejscowości naszego kraju jej
mieszkańcy oceniają samorządowych
wlodarzy pod jednym kątem - co
zrobiono? Popatrzmy, jak to wygląda w
Piastowie, po ponad dwóch latach rządów
obecnych władz naszego miasta.

23 32
15

Z

ałączona obok mapa ilustruje dokonania władz Piastowa od czasu objęcia
przez jej przedstawicieli urzędu, po
wyborach samorządowych w grudniu 2010 r.
Oznaczyliśmy na niej szczegółowo miejsca, w
których w okresie 2011 – 2012 - maj 2013 r.
zrealizowano inwestycje lub przeprowadzono
remonty, budowy, przebudowy, rozbudowy,
naprawy, konserwacje i renowacje najprzeróżniejszych obiektów.
Pamiętajmy, że wbrew pozorom Piastów
to, w swojej skali, spore miasto. Posiada aż 66
km dróg. Ok. 40 km z nich - to drogi utwardzone, z tych zaś - 90 proc. wymagało/wymaga remontu generalnego. Wszystko z powodu braku poprawnej podbudowy, odwodnienia oraz
położonej w przeszłości zbyt cienkiej warstwy
ścieralnej. Skalę dokonań przeprowadzonych
w tym obszarze w trakcie kadencji obecnych
władz Piastowa prezentujemy szczegółowo
na str. 8 i 9.
Uważniejszego czytelnika zaciekawi jednak fakt, iż nie samymi drogami Piastów żyje.
Olbrzymi wysiłek włożono bowiem w restrukturyzację infrastruktury siedzib piastowskich
szkól i przedszkoli. Prezentowane kwoty i zakres przeprowadzonych prac świadczą o zakresie zrealizowanych robót.
Jednak naprawdę uważnemu czytelnikowi
proponujemy przeanalizowanie zamieszczonej mapy (i jej opisu) w świetle publikowanego
na str. 4 i 5 „Wykonania budżetu za 2012 r.”.
Dopiero takie porównanie pozwala zrozumieć
rzeczywistą skale finansowej łamigłówki, jaką
jest zarządzanie Piastowem. Uzupełnieniem
tego materiału jest także wywiad z burmistrzem Markiem Kubickim (str. 2 – 3).
I jeszcze jedna uwaga: zrezygnowaliśmy z
zamieszczenia na mapie prac planowanych. Z
bardzo prozaicznej przyczyny: braku miejsca
w tym wydaniu „TP”. Zagadnienie to opiszemy
w następnym wydaniu naszej gazety.
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SZCZEGÓŁOWY WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW
Rok
L.p. Nr na mapie
			

2011

Nazwa zadania
inwestycyjnego/remontu

Teraz Piastów Nr 9 (2) 2013
Wartość inwestycji

1
1
			
			
			

Przebudowa nawierzchni 	
527 254,00
ul. M. Skłodowskiej - Curie wraz				
z odwodnieniem od ul. Warszawskiej				
do ul. H. Wieniawskiego				

2 	
2a,   3b
			

Przebudowa nawierzchni a) ul. Błońskiej
i b) ul. Wrzosowej wraz z odwodnieniem

751 000,00

3
4
			

Remont Al. Krakowskiej na odc. od ul. 	
Powstańców Warszawy do ul. Toruńskiej

404 083,00

4
5
			
			
			
			

Remont poszycia dachu, ocieplenie stropu
1 363 500,00
dachowego, wyk. przegród ppoż. i wymiana			
okien budynku Gimnazjum Nr 2 im.
Bohaterów Powstania Warszawskiego
w Piastowie		

5
6a,   7b
Przedszkole Miejskie nr 1 w Piastowie				
			
a) Termomodernizacja budynku 	
146 212,00
			
Przedszkola Miejskiego nr 1,				
			
b) Modernizacja ciągów komunikacyjnych
91 994,00		
			
na terenie przedszkola wraz z remontem				
			
ogrodzenia od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie
				
6
8
Budowa placu zabaw przy Szkole
178 873,00
			
Podstawowej nr 2 w Piastowie
			
w ramach programu „Radosna Szkoła”
7
9a, 10b
			
8
11a,  	
		
12b, 	
		
13c,
		
14d
			
		
9
15a,
		
16b, 17c
			
			
			

Budowa parkingów przy a) ul. T. Kościuszki
i b) ul. C. Godebskiego
Budowa przewodów wodociągowych: 	
a) w ul. J. Dąbrowskiego od ul. J. Piłsudskiego 	
do ul. M. Ogińskiego, 	
b) w ul. K. Przerwy-Tetmajera, c) w ul. J. Styki 	
d) w ul. Niecałej
Budowa kanalizacji sanitarnej
a) w ul. Warszawskiej do obsługi posesji
Warszawska 7, b) w ul. Warszawskiej 	
do obsługi posesji Warszawska 67,
c) w ul. St. Noakowskiego,

23 236,00
63 605,69
73 338,83		

105 932,00

2
19
			

Remont ogrodzenia terenu MKS PIAST 	
wzdłuż ul. Kosińskiego i ul. Harcerskiej

87 252,00

3
20
			
			

Budowa sygnalizacji świetlnej 	
na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego
i ul. ks. Skorupki

97 785,00

4
21
Wykonanie nakładki asfaltowej 	
238 510,00
			
w ul. Słowiańskiej od ul. gen. J. Hallera 		
			
do Al. Krakowskiej, wraz z remontem 		
			
istniejącego odwodnienia.		
					
					

8

Remont nawierzchni ul. B. Prusa 	
199 596,00
od ul. H. Sienkiewicza do granic miasta
Piastowa z modernizacją systemu odwadniającego
Przebudowa nawierzchni ul. J. Lelewela 	
na odcinku od ul. Królowej Jadwigi
do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Piastowie
wraz z wykonaniem studni chłonnych

Po wykonaniu przebudowy nawierzchni
ul. M. Skłodowskiej – Curie wygospodarowano
środki finansowe na poprawę warunków
komunikacyjnych i walorów
estetycznych otoczenia budynku przedszkola

92 937,62,   176 062,46
119 729,64

Remont pomieszczeń na parterze 	
budynku Urzędu Miejskiego
w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2

6
23
			
			
			

pozostałej części

87 749,72

1
18
			
			

5
22
			
			

Wykonanie przy współpracy z
miastem Pruszków w 2010 r, dokończenie
inwestycji i końcowe rozliczenie
inwestycji w 2011 r.

29 673,75

10		
Pozostałe remonty w placówkach
94 471,66
			
oświatowych 		
					
				

2012

Uwagi

113 542,00

między innymi wykonano: naprawę podłóg,
kotłów grzewczych i tablic  elektrycznych,
oświetlenia zewnętrznego, malowanie

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW
Rok
L.p.
Nr na mapie
			

Nazwa zadania
inwestycyjnego/remontu

Teraz Piastów Nr 9 (2) 2013
Wartość inwestycji

Uwagi

7
24
Remonty chodnika w parku przy 	
37 700,00
			
ul. gen J. Hallera
8
25a, 26b, 	
Remonty chodników: przy
67 700,00
		
27c, 28d, 	
a) ul. J. Popiełuszki od Komisariatu Policji
		
29e, 30f, 	
na odc. 150 m, b) przejście piesze
		
31g
pomiędzy ul. A. S truga a ul. J. Popiełuszki,
			
c) w ul. Bohaterów Wolności od ul. M. Skłodowskiej - Curie
			
od ul. S. Moniuszki, d) od ul. M. Skłodowskiej - Curie 		
Poz. g) wykonana
			
do pobliskiego przystanku autobusowego 		
przy dofinansowaniu
			
w ul. Bohaterów Wolności, e) od ul. M. Ogińskiego		
Powiatu Pruszkowskiego w
			
do granic miasta Piastowa, f) wykonanie zatoki		
wysokości 30 tys. zł
			
postojowej w ul. Żbikowskiej przy Przedszkolu
			
Miejskim nr 4 w Piastowie, g) remont chodnika
			
przy ul. Boh. Wolności od ZS. im. F. Nansena
			
do ul. Warszawskiej  		 
9
32
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 	
748 631,00
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i
			
przy ul. Lelewela o dwa oddziały przedszkolne		
wybuduj” tzn. Wykonawca wyłoniony
			
z sanitariatami dla gości i personelu, pomieszczeniami
w postępowaniu przetargowym wykonał
			
pomocniczymi i rozbudową		
dokumentację oraz zmywalni zrealizował
					
inwestycję, co pozwoliło znacznie
					
skrócić czas jej trwania. Pozyskano
					
dodatkowe 50 miejsc przedszkolnych
					
i poprawę warunków socjalnych personelu
10
33
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej 214 446,00
			
nr 4 w ramach programu „Radosna Szkoła”		 
					
11
34
Nadbudowa skrzydła Szkoły Podstawowej 	
737 984,00
			
nr 4 w Piastowie o powierzchni ok. 200 m2
			
wraz z ociepleniem
12
35
Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1 	
11 500,00
Zastosowana konstrukcja dachu
					
uniemożliwiała jego odśnieżanie, które było
					
uwarunkowane istniejącymi przepisami
					
prawa. Nałożony na szkołę obowiązek
					
dokonywania ww. czynności spowodował
					
degradację połaci dachowych, co wymusiło
					
jego awaryjną naprawę.
13		
Bieżące utrzymanie ciągów jezdnych:		
Na 66 km dróg tylko ok. 40 km to drogi
			
a) remonty nawierzchni asfaltowych,
349 349,00
utwardzone, z tego 90 proc. wymaga remontu
			
b) wymiana nawierzchni nieutwardzonych	  92 474,28
generalnego z uwagi na brak poprawnej
			
c) równanie ulic, leszowanie, remont ulic z płyt 	  68 314,25
podbudowy, odwodnienia, jak i z powodu
			
typu MON		
kładzenia w przeszłości zbyt cienkiej
					
warstwy ścieralnej. Potrzeby finansowe
					
miasta w zakresie budowy dróg utwardzo					
nych: ok. 35 mln zł. Potrzeba ok. 6 mln zł
					
rocznie na remonty odtworzeniowe dróg w
					
mieście.
14		
Pozostałe remonty w placówkach oświatowych
83 868,39
M.in. wykonano: remont windy, naprawę
					
podłóg, kotłów grzewczych i tablic elektrycz
					
nych, oświetlenia zewnętrznego, malowanie,
					
wymianę drzwi, wymianę pompy wodnej,
					
wymianę piaskownicy, adaptacje i remonty
					
sal lekcyjnych

2013

Wykonanie w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” tzn. Wykonawca wyłoniony
w postępowaniu przetargowym
wykonał dokumentację oraz zrealizował
inwestycję, co pozwoliło znacznie
skrócić czas jej trwania.

1
36
Budowa 7-oddziałowego modułowego Przedszkola
			
Miejskiego nr 3 w Piastowie przy
5 880 000,00
			
ul. C. Godebskiego 21		
					
					
					
					
					
					
					
					
2
37
Przebudowa ul. Północnej wraz z wykonaniem 527 995,19
			
odwodnienia
3
38
Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w
350 000,00
			
Al. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej 		
			
od ul. Ks. Skorupki do ul. Bohaterów Wolności		
4		
Pozostałe remonty w placówkach oświatowych	  33 221,85
			
(do maja 2013)		

Rozbiórka „starego” obiektu i budowa nowego
w systemie modułowym wraz z zagospodarowaniem terenu, wymiana ogrodzenia. Wybudowanie przedszkola powiększy bazę o 40
miejsc przedszkolnych w oddziałach integra
cyjnych jak również umożliwi kontynuowanie
usługi przedszkolnej przez kolejne lata. Stan
istniejącego budynku wymagał natychmiasto
wego remontu kapitalnego z nakładami porów
nywalnymi do budowy nowego obiektu.
Zadanie wykonywane w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym w Pruszkowie
i dofinansowaniem w wysokości 70 000 zł
M.in. wykonano: naprawę dachu, modernizację
sieci komputerowej

Kwoty wydane w roku 2011 - 4 223 721,37 zł; Kwoty wydane w roku 2012 – 3 254 583,92 zł; Kwoty zakontraktowane w roku 2013 – 6 791 217,04 zł
Łącznie w latach 2011-2013 przewiduje się wydatkowanie kwoty 14 269 522,33 zł przy stale rosnących kosztach realizacji zadań oświatowych w mieście.
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doniczek i zniczy, luster i witraży, szkła okiennego
i zbrojonego, żarówek, szkła kryształowego,
reflektorów i izolatorów, opakowań po lekach,
szkła żaroodpornego i okularowego, termometrów
i strzykawek, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, a także innych odpadów komunalnych.

POJEMNIK* LUB WORKI* KOLORU
NIEBIESKIEGO – PAPIER

PRZYPOMINAMY

od 1 lipca br. zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z intencją ustawodawcy, jest on zorganizowany przez samorząd dla obsługi
wszystkich mieszkańców zamieszkałych w granicach administracyjnych Piastowa,
w zakresie odbioru, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.

W

ramach nowego systemu gmina wyłoni na drodze przetargu operatora, który odbierał będzie
odpady komunalne od wszystkich mieszkańców miasta. Opłatę za świadczone w tym zakresie usługi uiszczać będziemy na rzecz gminy:
- bezpośrednio na jej konto bankowe bądź w kasie
urzędu - jeśli jesteśmy właścicielem prywatnej posesji,
- albo w siedzibie spółdzielni mieszkaniowych lub innych zarządców nieruchomości w przypadku budynków wielorodzinnych.

Jednym z założeń nowego systemu jest zintensyfikowanie segregacji „u źródła”, a wiec realizowanej przez samych mieszkańców. Zachęta do tego rodzaju działań jest:
dwuwariantowy system opłat – niższą stawkę płacić będą
ci, którzy podejmą się trudu segregacji, zaś wyższą ci, którzy oddawać będą odpady komunalne jako zmieszane w
jednym pojemniku.
Decyzję, co do formy przygotowania do odbioru powstających w poszczególnych gospodarstwach domowych odpadów komunalnych, mieszkańcy podejmować
będą indywidualnie, w formie deklaracji składanych w
Urzędzie Miejskim w Piastowie  lub w siedzibie spółdzielni
mieszkaniowych bądź innych właściwych dla miejsca zamieszkania zarządców nieruchomości.
Zadeklarowanie segregacji oznacza podział
produkowanych odpadów komunalnych
na podstawowe typy:
• SZKŁO,
• T WORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE, METALE,
• PAPIER,
• ZMIESZANE ODPADY – POZOSTAŁE ODPADY
KOMUNALNE

10

Oddzielnie odbierane będą frakcję biodegradowalne,
czyli m.in. liście, kwiaty i skoszona trawa, drobne gałęzie
drzew i krzewów, trociny i kora drzew, itp.
Przypominamy osobom, które nie złożyły jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
o niezwłoczne złożenie jej w siedzibie Urzędu Miasta lub w
siedzibie spółdzielni mieszkaniowych bądź innych właściwych do miejsca zamieszkania zarządców nieruchomości.

Przyłącz się do nas, segreguj odpady!!!

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY!!!
Produkty z jednym z takich znaków można
wrzucać do pojemników lub worków
przeznaczonych na SUROWCE !!!

Gazety i czasopisma, katalogi, prospekty,
foldery, papier szkolny i biurowy, książki
i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy,
pudełka kartonowe, - tektura.

ZABRONIONE JEST WRZUCANIE:

 apieru zabrudzonego i tłustego,
P
folii, kalki, papieru termicznego
i faksowego, papieru przebitkowego,
pieluch jednorazowych i podpasek,
worków po cemencie i innych
materiałach budowlanych, tapet oraz innych
odpadów komunalnych.

POJEMNIK* LUB WORKI* KOLORU
ŻÓŁTEGO - TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:
 utelki po napojach, opakowania po chemii
b
gospodarczej (np. szamponach, proszkach,
płynach), opakowania po produktach
spożywczych (kubki po jogurcie, śmietanie,
serkach), plastikowe zakrętki, duże torebki
plastikowe, tworzywa PET, PE-HD, PELD,
PP i PS, puszki po napojach, sokach, puszki
z blachy stalowej po żywności, drobny złom
żelazny i metale kolorowe, kapsle z butelek,
folia aluminiowa, kartony po mleku i napojach.
Wrzucać należy opakowania bez zawartości,
w przypadku puszek aluminiowych i butelek
typu PET – zgniecione.

ZABRONIONE JEST WRZUCANIE:

odpadów z tworzyw sztucznych PVC

POJEMNIK* LUB WORKI* KOLORU BIAŁEGO
- SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE
●   butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych.
●   Do pojemnika wrzucać należy opakowania
bez zawartości, bez zamknięć i zakrętek.
●   Nie należy tez tłuc szkła przed wrzuceniem
do pojemnika.

ZABRONIONE JEST WRZUCANIE:

Szkła stołowego, fajansu i porcelany, ceramiki,

(PCV, PCW) PVDC, PA, OPA, PC, ABS,
butelek i pojemników po olejach silnikowych
i przemysłowych, butelek i pojemników po
płynach chłodniczych i hydraulicznych,
opakowań po lekach i strzykawek, zabawek,
skrzynek po napojach, styropianu i innych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
opakowań po farbach, lakierach i olejach,
tworzyw piankowych, kauczuku, gumy
i silikonu, opakowań po aerozolach,
zużytych baterii i akumulatorów.

NOWE PRZEPISY
POJEMINIKI KOLORU ZIELONEGO,
SZAREGO LUB NIEBIESKIEGO ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
 dpady komunalne pozostałe po wysegregowaniu wczeo
śniejszych typów frakcji odpady niesegregowane.

ZABRONIONE JEST WRZUCANIE:

 dpadów niebezpiecznych, odpadów budowo
lanych i rozbiórkowych.
* Pojemniki na odpady segregowane – zabudowa wielorodzinna,
* Worki na odpady segregowane - zabudowa
jednorodzinna.

DO ZWYKŁYCH POJEMNIKÓW
NIE WRZUCAJ ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH TAKICH JAK:
baterie, przeterminowane leki
termometry rtęciowe
elektrośmieci

PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW
PROBLEMATYCZNYCH!!!
Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych będą również mogli przywozić
do punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych,
odpady z gospodarstwa domowego takie jak:
Odpady segregowane
Odpady zielone – trawa i liście
Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych
prac remontowych nie wymagających
pozwolenia na budowę
Przeterminowane leki
Opakowania po środkach chemicznych,
olejach, farbach i klejach
Zużyte baterie i akumulatory
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, świetlówki,
urządzenia zawierające freon
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Tekstylia i odzież
Popiół
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