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ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI
POWIATOWEJ
MIASTA WESOŁA
KALENDARZ WYDARZEŃ
27 lutego 1998 r.
Uchwała Nr 203/LVIII/98 Rady Miasta
Wesoła w sprawie akceptacji przynależności miasta Wesoła do projektowanego
powiatu Warszawa-Wschód.
3 listopada 1998 r.
Uchwała nr 3/I/98 Rady Miasta Wesoła
podtrzymująca negatywne stanowisko
wobec włączenia miasta Wesoła do powiatu mińskiego i utworzenia delegatury
Wojewody Mazowieckiego w Siedlcach.
5 listopada 1999 r.
Uchwała Nr 122/XVIII/99 Rady Miasta
Wesoła w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Wesoła
co do przynależności terytorialnej gminy
do powiatu warszawskiego.
98,5% głosujących (frekwencja 54,2% uprawnionych do głosowania) głosowało za przynależnością do powiatu warszawskiego.
10 grudnia 1999 r.
Uchwała Nr 132/XIX/99 Rady Miasta
Wesoła w sprawie zmiany przynależności powiatowej.
30 grudnia 1999 r.
Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (za pośrednictwem wojewody) wraz z 18 załącznikami
w sprawie zmiany przynależności terytorialnej gminy Wesoła.
31 maja 2001 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby
władz powiatu (Dz. U. Nr 62 poz. 631).
Z dniem 1 stycznia 2002 r. miasto Wesoła
wchodzi do powiatu warszawskiego.

UCHWAŁY
Uchwała Nr 398/XLIV/2002
Rady Miasta Wesoła
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie: stanowiska Rady Miasta Wesoła wobec projektu likwidacji gminy Wesoła.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), Rada Miasta Wesoła uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się „Stanowisko Rady Miasta
Wesoła wobec projektu ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
c.d. na stronie 3
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DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Pañstwo,
Pozwalam sobie zwróciæ siê do Pañstwa,
mieszkañców naszego miasta, w tym szczególnym
czasie, w którym toczy siê o¿ywiona, momentami
bardzo emocjonalna, dyskusja nad dalsz¹ przynale¿noœci¹ powiatow¹ Weso³ej, a nawet likwidacj¹ naszego miasta.
Chcia³bym wiêc przypomnieæ, ¿e realizuj¹c wolê
mieszkañców, wyra¿on¹ w konsultacjach w koñcu
1999 roku, doprowadziliœmy do zmiany naszej
przynale¿noœci powiatowej z powiatu miñskiego
do powiatu warszawskiego.
Niestety, z powodu poselskiej inicjatywy ustawodawczej, zmieniaj¹cej dotychczasow¹ ustawê o ustroju Warszawy, powiat warszawski ma zostaæ zlikwidowany, a wraz z nim równie¿ wszystkie gminy
warszawskie. Ma siê to staæ z dniem wyborów samorz¹dowych, które powinny siê odbyæ w paŸdzierniku
bie¿¹cego roku. W ten sposób efekty naszych dwuletnich starañ, choæ sta³y siê faktem, to dziœ znów staj¹
przed mo¿liwoœci¹ ich zniweczenia.
Dziœ, kiedy zwracam siê do Pañstwa, istniej¹ jeszcze
mo¿liwoœci, ¿e nowa ustawa o ustroju m.st. Warszawy
nie zostanie podpisana przez Prezydenta RP b¹dŸ
skierowana zostanie do Trybuna³u Konstytucyjnego
z powodu jej niezgodnoœci z prawem.
Nie podpisanie ustawy b¹dŸ zakwestionowanie
jej przez Trybuna³ Konstytucyjny, pozostawi³oby
aktualny stan prawny - tak bardzo po¿¹dany przez
nas, jak i przez mieszkañców gmin warszawskich.
W przypadku jednak wejœcia w ¿ycie wy¿ej
wymienionej ustawy, decyzj¹ Sejmu miasto Weso³a ma
wraz z Sulejówkiem powróciæ do powiatu miñskiego.
Równoczeœnie podejmowane s¹ dzia³ania,
zmierzaj¹ce do przyjêcia w przysz³oœci innych
rozwi¹zañ, które równie¿ mog¹ byæ interesuj¹ce
z naszego punktu widzenia.
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa chce
wnieœæ do Sejmu obywatelski projekt ustawy,
wed³ug którego Weso³a, nie trac¹c podmiotowoœci,
wesz³aby w sk³ad m. st. Warszawy jako samodzielna gmina Warszawa-Weso³a.
Pojawi³a siê propozycja, zg³oszona przez pos³a
sprawozdawcê w Sejmie by Weso³a, po przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych (je¿eli taki
bêdzie ich wynik), zosta³a dzielnic¹ Warszawy.
Wreszcie przedstawiciele gmin oœciennych proponuj¹ w aktualnej sytuacji powróciæ do koncepcji
powo³ania powiatu Warszawa-Wschód.
Wszystkie te rozwi¹zania s¹ trudne - jedne trudne
do przyjêcia (jak choæby powrót do powiatu
miñskiego), inne trudne do zrealizowania (w przypadku dzielnicy wymaga zmiany dopiero co uchwalonej ustawy, tym bardziej, ¿e Sejm podobnie
brzmi¹c¹ poprawkê Senatu odrzuci³; w przypadku
projektu metropolitalnego wymaga uchwalenia nowej
ustawy; w przypadku powo³ania powiatu WarszawaWschód wymaga du¿ej determinacji wszystkich zainteresowanych gmin i woli politycznej rz¹du).
Nietrudno wiêc zauwa¿yæ, ¿e sytuacja nie jest
prosta. Pewnym pocieszeniem jednak niech bêdzie
fakt, ¿e kiedy rozpoczynaliœmy rozmowy na temat
w³¹czenia Weso³ej do powiatu warszawskiego wówczas prawie nikt, z wysokimi urzêdnikami Mini-

sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
w³¹cznie, nie dawa³ nam ¿adnych szans na zrealizowanie tej koncepcji. ¯ycie pokaza³o, ¿e uporem
i prac¹, choæ z trudnoœciami, uda³o siê osi¹gn¹æ cel.
Bior¹c pod uwagê jak wa¿ny jest to problem,
Rada Miasta Weso³a postanowi³a przeprowadziæ
w powy¿szej sprawie konsultacje spo³eczne, które
odbêd¹ siê w niedzielê 14 kwietnia br.
Szanowni Pañstwo,
Od ponad trzech lat mam zaszczyt pe³niæ funkcjê
burmistrza miasta Weso³a. W okresie tym zrealizowaliœmy wiele przedsiêwziêæ inwestycyjnych
o skali znacznie wiêkszej ni¿ w latach poprzednich.
Myli³by siê jednak ktoœ, kto s¹dzi³by, ¿e rozwi¹zaliœmy wszystkie nasze problemy. W najbli¿szych 2 - 3
latach musimy dokoñczyæ budowê kanalizacji, zmodernizowaæ podstawowy uk³ad komunikacyjny (remont
ul. Brata Alberta wraz ze skrzy¿owaniami i rondami
przy ul. Wspólnej, budowa ul. Jana Paw³a II, ul. Goœciniec, modernizacja ul. Armii Krajowej), zakoñczyæ
budowê Gimnazjum Nr 3 czy wreszcie dostosowaæ do
aktualnych i przysz³ych potrzeb budynek, z którego
korzysta Gimnazjum Nr 1 i Szko³a Podstawowa Nr 1,
rozbudowaæ budynek Szko³y Podstawowej Nr 3, zbudowaæ kilkanaœcie kilometrów dróg osiedlowych.
Jeœli wszystkie te nasze plany chcemy zrealizowaæ, musimy wszyscy wspólnie g³êboko zastanowiæ siê nad przysz³oœci¹ naszego miasta, by
wybraæ takie rozwi¹zania, które zapewni¹ jak
najszybsze wykonanie tych wszystkich inwestycji,
niezbêdnych dla normalnego, codziennego funkcjonowania nas wszystkich. Dlatego tak wa¿na
jest wspólna troska o nasze sprawy, o nasz¹
szko³ê, przychodniê czy drogê. Od naszego zaanga¿owania zale¿y bardzo wiele - nie liczmy, ¿e ktoœ
lepiej od nas zadba o nasze sprawy.
Szanowni Pañstwo,
Sprawa przynale¿noœci powiatowej naszego miasta
spowodowa³a spory i dyskusje wœród naszych
mieszkañców. Chcia³bym zapewniæ Pañstwa, ¿e jako
burmistrz miasta staram siê zrozumieæ wszystkich,
którzy opowiadaj¹ siê za takimi czy innymi rozwi¹zaniami. Rozumiem tych, którzy przysz³oœæ widz¹ tylko
w Warszawie, rozumiem te d¹¿enia i aspiracje.
Ws³uchujê siê równie¿ w g³osy tych, którzy chc¹
zachowaæ samodzielnoœæ naszego miasta.
Moim zadaniem w obecnej sytuacji jest zapewnienie przeprowadzenia demokratycznej procedury, w której ka¿dy bêdzie mia³ mo¿liwoœæ
wypowiedzenia siê w tej tak wa¿nej dla nas sprawie.
Chcia³bym jednoczeœnie byœmy wszyscy,
w niedzielê 14 kwietnia, wybrali rozwi¹zanie
najlepsze dla naszej wspólnej przysz³oœci i abyœmy
równie¿ wszyscy uszanowali wyniki przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych, kieruj¹c siê zasadami wzajemnej tolerancji i przestrzegania regu³
demokracji.
Jacek Wojciechowicz
Burmistrz Miasta

Nowa ustawa o ustroju Warszawy
31 maja 2001 roku Rada Ministrów
zmieniła przynależność terytorialną
miasta Wesoła z powiatu mińskiego do
powiatu warszawskiego. Nasza radość
nie trwała jednak długo. W grudniu 2001
roku do Sejmu wpłynął poselski projekt
zmiany ustroju Warszawy, autorstwa
posłów SLD. Przewidywał on między
innymi likwidację powiatu warszawskiego, do którego od 1 stycznia 2002 r.
należą Wesoła i Sulejówek. Oprócz tego
w projekcie zapisano likwidację gmin
warszawskich.
Pomimo protestów wszystkich gmin
warszawskich, a także Wesołej i Sulejówka, Sejm uchwalił ten projekt.
DLACZEGO PROTESTUJĄ
GMINY WARSZAWSKIE?
Dotychczasowy ustrój Warszawy dzieli
stolicę na 11 gmin. A więc Rembertów,
Wawer, Ursynów, Bemowo - są dzisiaj
gminami, a nie dzielnicami.
Granice gmin
Granice dzielnic

je gminy warszawskie i wprowadza na
ich miejsce dzielnice, bez osobowości
prawnej, bez własnych budżetów, bez
prawa stanowienia o sobie.
Czy ta sytuacja podoba się mieszkańcom Wawra, Rembertowa, Ursynowa,
Włoch czy Ursusa? W przeprowadzonych
konsultacjach społecznych mieszkańcy
tych gmin jednoznacznie opowiedzieli
się za ich dalszymistnieniem.

Gmina
Bemowo
Białołęka
Bielany
Rembertów
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wilanów
Włochy

za
80%
92%
60%
92%
91%
96%
85%
95%
93%
55%

przeciw
12%
8%
24%
5%
7%
4%
11%
4%
4%
28%

DZIELNICA CZY GMINA?

Gmina Centrum

Ustawa o ustroju miasta stołecznego
Warszawy znosi gminy warszawskie i powiat warszawski. Wesoła może pozostać
samodzielną gminą w innym powiecie
lub wejść w granice Warszawy jako
dzielnica. Jakie są tego plusy i minusy.

Taki podział Warszawy wprowadzono
w 1994 roku. Powstało 11 gmin warszawskich, mających osobowość prawną,
własny budżet, własne rady i zarządy.
Od tego czasu mogły te gminy same
decydować o swoich pieniądzach, majątku, inwestycjach.
Przez te osiem lat gminy takie jak
Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bemowo,
Warszawa-Ursynów i inne nadrabiały zapóźnienie cywilizacyjne z okresu, kiedy
nikt nie dbał w Warszawie o jej obrzeże.
W gminach tych wybudowano w ostatnich ośmiu latach wiele kilometrów
dróg, wodociągów i kanalizacji, wiele
szkół i ośrodków zdrowia. A wszystko to
dlatego, że tereny takie jak Białołęka,
Rembertów czy Wawer stały się w 1994
roku gminami i ludzie tam mieszkający,
tam płacący podatki, mogli sami decydować na co te pieniądze wydawać.
Uchwalona przez Sejm ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy likwidu-

Pierwsza sprawa - pieniądze.
Art.12 ust. 1 ustawy o ustroju m.st.
Warszawy mówi:
„Gospodarka finansowa dzielnicy
prowadzona jest na podstawie załącznika
dzielnicowego do uchwały budżetowej
m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic
na realizację ich zadań.”
Dochody gwarantowane w ustawie,
przeznaczone do dyspozycji Wesołej jako

dzielnicy w Warszawie, przedstawia
kolumna 4 poniższej tabeli. W kolumnie
3 tabeli są podane dochody Wesołej jako
samodzielnego miasta.
Na przykładzie naszego tegorocznego
budżetu:
Dochody wynoszą około 30 mln zł.
W przypadku gdybyśmy byli dzielnicą
Warszawy, gwarantowane dochody wynosiłyby około 14 mln zł. Pod znakiem
zapytania stoją wpływy w wysokości
około 3 mln zł (subwencja ogólna, drogowa, dotacje). Natomiast dochody
w wysokości około 13 mln zł w całości
c.d. na stronie 4

UCHWAŁY

c.d. ze strony 2

§3
Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 398/XLIV/2002
Rady Miasta Wesoła z dnia 16 stycznia 2002 r.

STANOWISKO
RADY MIASTA WESOŁA
WOBEC PROJEKTU USTAWY
O USTROJU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY
wniesionego 4 grudnia 2001
druk sejmowy 164

Rada Miasta Wesoła protestuje wobec
przepisów umieszczonych w projekcie
ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego
Warszawy wniesionego 4 grudnia 2001 druk sejmowy 164 w rozdziale „przepisy
przejściowe i dostosowujące” mówiących
o likwidacji gminy Wesoła.
W wyniku przeprowadzonych w dniach
14 listopada i 5 grudnia 1999 roku konsultacji z mieszkańcami gminy - miasta
Wesoła w sprawie zmiany przynależności terytorialnej gminy z dotychczasowej
do Powiatu Mińskiego na przynależność
do Powiatu Warszawskiego, Rada Miasta
wyrażając wolę większości wspólnoty samorządowej postawiła wniosek o zmianę
przynależności powiatowej.
Powszechną wolą mieszkańców zawartą
w uchwale Rady Miasta 132/XIX/99 z dn.
10 grudnia 1999 roku było przeniesienie
gminy Wesoła o statusie miasta z Powiatu Mińskiego do Powiatu Warszawskiego
(co nastąpiło z dniem 1 stycznia 2002
roku) nie zaś jej likwidacja.
Rada Miasta deklaruje włączenie się
do prac komisji Sejmu RP nad projektem ustawy dla znalezienia zgodnego
z Konstytucją RP rozwiązania problemu
Powiatu Warszawskiego.
Uchwała Nr 423/XLVI/2002
Rady Miasta Wesoła
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5a i art.
18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada
Miasta Wesoła uchwala, co następuje:
§1
W związku ze zmiana ustroju miasta
stołecznego Warszawy określoną w ustawie z dnia 15 lutego 2002 roku, miasto stołeczne Warszawa stanie się jedną
c.d. na stronie 4
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UCHWAŁY

c.d. ze strony 3

gminą wykonującą zadania powiatu. Nowa
ustawa o ustroju Warszawy przewiduje
powrót Wesołej do powiatu mińskiego.
§2
W trakcie debaty parlamentarnej poseł
sprawozdawca zapewnił z trybuny sejmowej iż w przypadku gdyby społeczność
lokalna Wesołej w konsultacjach społecznych wyraziła inną wolę zostanie to uszanowane. Aby w pełni dochować zasad
demokracji i przestrzegania prawa Rada
Miasta postanawia przeprowadzić konsultacje w sprawie statusu miasta Wesoła
i włączenia do struktur m. st. Warszawy.
§3
Wobec wynikającej z ustawy automatycznej przynależności do powiatu mińskiego Rada Miasta postanawia zadać
pytania konsultacyjne:
1.Czy zgadza się Pan /Pani na powrót
Wesołej do powiatu Mińsk Mazowiecki ?
TAK
NIE
2. Jeżeli w wyniku konsultacji większość
mieszkańców Wesołej nie wyrazi zgody
na powrót do powiatu mińskiego, to czy
Pana/ Pani zdaniem:
Wesoła powinna stać się dzielnicą Warszawy co łączy się z utratą samodzielności gminnej, praw miejskich i podmiotowości prawnej.
Nie zgadzam się na rezygnację
Wesołej ze statusu gminy. Powinny zostać podjęte dalsze działania w celu doprowadzenia do związania Wesołej jako
samodzielnej gminy z Warszawą (ustrój
metropolitarny) lub powiatem wokół warszawskim (np. z siedzibą w Rembertowie).
§4
Ustala się termin konsultacji na 14
kwietnia 2002 roku.
§5
Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie całego miasta analogicznie do zasad określonych w ustawie z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95 poz. 602 z poźn. zm).
§6
Szczegółową instrukcję, wzór kart - ankiety oraz komisje konsultacyjne w poszczególnych okręgach wyborczych określi
Zarząd Miasta.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§8
Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz rozplakatowaniu w miejscach do tego przeznaczonych.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
c.d. na stronie 5
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c.d. ze strony 3

DOCHODY BUDŻETU WESOŁEJ W 2002 ROKU
Lp. Źródła dochodów
I Dochody z podatków i opłat ogółem
1 Podatek od nieruchomości
(osób prawnych i fizycznych)
2 Podatek od środków transportowych
(osób prawnych i fizycznych)
3 Podatek leśny
4 Opłaty lokalne, podatek od posiadania psów
5 Opłata skarbowa
6 Odsetki z tytułu zaległości podatkowych
II Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
1 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
2 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
3 Podatek od spadków i darowizn
4 Podatek opłacany w formie karty podatkowej
5 Odsetki
III Subwencja
1 Subwencja oświatowa
2 Subwencja ogólna
3 Subwencja drogowa
IV Dotacje celowe ogółem z tego:
1 na zadania własne
2 na zadania zlecone ustawowo
3 na zadania powierzone
4 na zadania zgodne z porozumieniem
z Państwowym Funduszem Kombatantów
V Dochody z majątku gminy
1 Wpływy z gospodarki komunalnej
2 Wpływy z gospodarki mieszkaniowej
VI Pozostałe dochody
1 Darowizny i inne dochody własne
2 Wpływy z opłat za udzielenie koncesji
na sprzedaż napojów alkoholowych
OGÓŁEM DOCHODY

przeszłyby do budżetu Warszawy. Są to
następujące dochody:
• wpływy z podatku od osób fizycznych
(tzw. PIT) równe około 11 mln zł,
• 30% dochodów ze sprzedaży mienia,
równe w tym roku około 1,5 mln zł,
• opłata skarbowa, podatek od osób
prawnych, podatek od spadków i darowizn i inne mniejsze dochody równe
około 0,6 mln zł.
Czy 13 mln zł to dużo, czy może nie?
Jest to kwota przewyższająca środki, które w tym roku zostaną wydane w Wesołej na wszystkie inwestycje. Można ją
porównać również z planowanymi
inwestycjami.
Wybudowanie kanalizacji osiedlowej w ulicy Sosnowej, Długiej i Pięknej, z odbudową
dróg będzie kosztować około 1,2 mln zł.
Wykonanie 1 km nowej drogi osiedlowej,
takiej jak ulica Urocza czy Warszawska
to około 0,7 mln zł. Planowana na przyszły
rok modernizacja ul. Brata Alberta wraz
z budową skrzyżowania z ul. Wspólną
to około 2 mln zł.
Na dokończenie ul. Jana Pawła II potrzeba około 4,5 mln zł. Na zbudowanie

Wesoła jako
samodzielna
gmina
4 239 708,00

Wesoła jako
dzielnica
w Warszawie
4 012 608,00

2 989 654,00

2 989 654,00

133 500,00
8 200,00
881 254,00
120 000,00
107 100,00
11 596 846,00
101 000,00
11 097 846,00
201 000,00
194 000,00
3 000,00
6 008 611,00
5 198 671,00
6 422,00
803 518,00
796 152,00
71 823,00
590 589,00
130 879,00

133 500,00
8 200,00
881 254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 198 671,00
5 198 671,00
?
?
?
?
?
?

2 861,00
6 711 965,00
6 198 250,00
513 715,00
1 086 964,00
923 364,00

?
5 211 965,00
4 698 250,00
513 715,00
?
?

163 600,00
30 440 246,00

?
14 423 244,00

ul. Gościniec trzeba około 4 mln zł.
Modernizacja ul. Armii Krajowej od ul.
1. Praskiego Pułku, wraz z położeniem
kanalizacji, to koszt około 4 - 5 mln zł.
Wybudowanie bezpiecznego i bezkolizyjnego przejścia dla pieszych pomiędzy
Placem Wojska Polskiego a Wesołą-Centrum to kwota około 2 mln zł. Ewentualna rozbudowa Szkoły Nr 1 to kwota
około 4 mln zł.
Oczywiście istnieje możliwość, że na
swoje inwestycje dzielnica otrzyma od Rady Warszawy jakieś pieniądze. Tyle, że
dziś corocznie mamy pewne 13 mln zł,
a od Rady Warszawy możemy dostać
więcej lub mniej albo wcale.
Miasto Wesoła corocznie dopłaca do
utrzymania oświaty. Państwo przekazuje
naszemu miastu około 5,2 mln zł (które
zdaniem Ministerstwa Oświaty powinny
wystarczyć), a Rada Miasta dokłada
z naszego budżetu około 4 mln zł.
Podobnie w przypadku służby zdrowia.
Do pieniędzy, pochodzących z kasy chorych, Rada Miasta dokłada około 500 000 zł.
Reasumując - dzielnica jako jednostka
pomocnicza samorządu dysponować
c.d. na stronie 5

Nowa ustawa o ustroju Warszawy

c.d. ze strony 4

będzie, zgodnie z zagwarantowanymi
ustawą dochodami, kwotą mniejszą
od dzisiejszego budżetu gminy o około
13 mln zł. Mogą one zostać „zwrócone”
nam przez Radę Warszawy, tyle że
będzie to zależało tylko od niej.

na około 26 000 mieszkańców). Jest
szansa, że będziemy mieli jednego swojego radnego (prawdopodobnie wspólnie
z Sulejówkiem). Ten jeden radny będzie
reprezentował nasze interesy na forum
Rady Warszawy.

Co z naszymi ulicami?

Plusy bycia dzielnicą w Warszawie.

Przejście do Warszawy musi spowodować zmianę nazw większości ulic
w Wesołej. Związana z tym jest wymiana dokumentów takich jak dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne.

Plusem zlikwidowania miasta Wesoła
i włączenia jego terytorium w granice
Warszawy będzie komunikacja miejska,
której koszty poniesie Rada Warszawy.
Obecnie jest to kwota około 380 000 zł,
płacona z budżetu miasta Wesoła.
Plusem będzie bliskość urzędów takich jak np. urząd skarbowy czy sąd
rejonowy (wydział ksiąg wieczystych).
Chociaż trzeba zaznaczyć, że nie jest to
związane bezpośrednio z byciem dzielnicą Warszawy, bo i dziś, kiedy jesteśmy
w powiecie warszawskim czy gdybyśmy
zrealizowali projekt powiatu WarszawaWschód, urzędy te również są i będą w
Warszawie.
Dla niektórych mieszkańców Wesołej
plusem może być też sam fakt zamieszkiwania w Warszawie i posiadania w dowodzie osobistym adresu zameldowania
Warszawa, a nie Wesoła.

Co z naszą samorządnością?
Dziś wybieramy Radę Miasta, która
wybiera Zarząd i Burmistrza. Rada
stanowi prawo miejscowe, które reguluje
podstawowe problemy lokalnej społeczności, np. Rada Miasta uchwala plany
zagospodarowania przestrzennego, utrzymuje bądź likwiduje szkoły, przychodnie
zdrowia, określa wysokość podatków.
Jeżeli będziemy dzielnicą rada dzielnicy nie będzie miała tych kompetencji.
O tych wszystkich sprawach będzie decydować Rada Warszawy, w której zasiadać
będzie 60 radnych (jeden radny przypada

CZYM SIÊ RÓ¯NI GMINA OD DZIELNICY ?
GMINA
• obowi¹zkowa organizacja wspólnoty lokalnej,
chroniona przez Konstytucjê
• posiada osobowoœæ prawn¹
(jest w³aœcicielem maj¹tku komunalnego)
• posiada zdolnoœæ s¹dow¹ i procesow¹
• wspó³pracuje i zawiera umowy
z innymi gminami,powiatem, województwem
i instytucjami rz¹dowymi
• mieszkañcy wybieraj¹ Radê Gminy,
która wybiera Zarz¹d Gminy i Burmistrza
• wa¿ne dla mieszkañców decyzje podejmuje
Rada, Zarz¹d i Burmistrz Gminy
• jest w³aœcicielem maj¹tku, o którym
mo¿e decydowaæ (mieszkania, grunty,
drogi, szko³y, przedszkola itp.)
• tworzy, ³¹czy dzieli i znosi gminne jednostki
organizacyjne (biblioteki, domy kultury,
szko³y, przedszkola, ¿³obki)
• uchwala podatki, czynsze, op³aty
• stosuje ulgi, umarza,
rozk³ada na raty podatki i op³aty
• posiada w³asny bud¿et
• mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki i kredyty
• ka¿dy mo¿e byæ przyjêty przez radnych,
Przewodnicz¹cego Rady, Burmistrza i Zarz¹d

UCHWAŁY

c.d. ze strony 4

Uchwała Nr 424/XLVI/2002
Rady Miasta Wesoła
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie: stanowiska Rady Miasta Wesoła wobec zapisu art. 16 ust. 2 ustawy
z dnia 15 lutego 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), Rada Miasta Wesoła uchwala,
co następuje:
§1
W związku z zapisem art. 16 ust 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 roku o ustroju
miasta stołecznego Warszawy o przynależności miasta Wesoła do powiatu mińskiego Rada Miasta postanawia zobowiązać
Zarząd Miasta do wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta RP o nie podpisywanie ustawy, a w przypadku jej podpisania
o podjęcie procedury zaskarżenia ustawy
do Trybunału Konstytucyjnego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§3
Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DZIELNICA
nieobowi¹zkowa jednostka pomocnicza
gminy - jej byt nie jest prawnie gwarantowany
nie posiada osobowoœci prawnej
(nie mo¿e byæ w³aœcicielem maj¹tku)
nie posiada zdolnoœci s¹dowej ani procesowej
nie mo¿e wspó³pracowaæ
z instytucjami rz¹dowymi ani samorz¹dowymi
mieszkañcy wybieraj¹ Radê Dzielnicy, która wybiera
Zarz¹d Dzielnicy i Burmistrza; Prezydent Warszawy
wnioskuje o odwo³anie Burmistrza
wa¿ne decyzje podejmuje
Prezydent Warszawy i Rada Warszawy
nie posiada w³asnego maj¹tku;
maj¹tek jest w³asnoœci¹ m.st. Warszawy
o którym decyduje Rada Warszawy
nie mo¿e tworzyæ i likwidowaæ
w³asnych jednostek organizacyjnych
nie ma prawa ustalania podatków, czynszów i op³at
nie mo¿e podejmowaæ decyzji w tym zakresie
nie posiada w³asnego bud¿etu
nie mo¿e zaci¹gaæ po¿yczek i kredytów
Prezydent Warszawy i Rada Miasta
nie ma mo¿liwoœci wys³uchania ka¿dego

Stanowisko
Rady Dzielnicy Stara Miłosna
z dnia 5 lutego 2002 r.
w sprawie projektu
likwidacji miasta Wesoła
Rada Dzielnicy wyraża stanowczy protest w związku z projektem włączenia
miasta Wesoła do miasta stołecznego Warszawy zgodnie z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy nr 164). Jesteśmy przeciwni ograniczaniu samorządności i samodzielności naszej gminy i popieramy stanowisko Rady
Miasta Wesoła z dnia 16 stycznia 2002 r.
Uważamy, że w sprawie projektu ustawy likwidującej miasto Wesoła powinny
się odbyć konsultacje zapewniające wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy i całego miasta dostęp do informacji oraz możliwość wypowiedzenia się na ten temat.
Uważamy, że taki tryb zapewnia wyłącznie przeprowadzenie powszechnego referendum - konsultacji w trybie przewidzianym przez ustawodawcę.
Ewelina Kozak
Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Źródło: Metropolia Warszawa
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UCHWAŁY

LIST DO PREMIERA

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XLII sesji
w dniu 7 grudnia 2001 roku:
• Uchwała Nr 324/XLII/2001 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie
na okres 10 lat części nieruchomości
położonej u zbiegu ulic Brata Alberta
i Wspólnej na rzecz dotychczasowych
posiadaczy.
• Uchwała Nr 325/XLII/2001 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Wesoła
na 2001 rok.
• Uchwały od Nr 326 /XLII/2001 do Nr
392/XLII/2001 w sprawie rozpatrzenia
zarzutów dot. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa, Wesoła-Groszówka.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XLIII sesji
w dniu 19 grudnia 2001 roku:
• Uchwała nr 393/XLIII/2001 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku
• Uchwała nr 394/XLIII/2001 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Wesoła
na 2001 rok.
• Uchwała nr 395/XLIII/2001 w sprawie
wyrażenia zgody na zwolnienie
z obowiązku zbycia w drodze przetargu
gruntów położonych u zbiegu ulic
Brata Alberta i Wspólnej, zbywanych
na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomości na podstawie umowy
zawartej co najmniej na 10 lat.
• Uchwała nr 396/XLIII/2001 w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Wesoła
na 2002 rok.
• Uchwała nr 397/XLIII/2001 w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miasta
na 2002 rok.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XLIV sesji
w dniu 16 stycznia 2002 roku:
• Uchwała Nr 398/XLIV/2002 w sprawie
stanowiska Rady Miasta Wesoła wobec
likwidacji gminy Wesoła.
• Uchwała Nr 399/XLIV/2002 w sprawie
przejęcia zadań z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej od Powiatu
Warszawskiego.
• Uchwała Nr 400/XLIV/2002 w sprawie
c.d. na stronie 7
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20 lutego 2002 r.
Pan
Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Szanowny Panie Premierze,
Z ogromnym rozczarowaniem przyjęliśmy wyniki pracy sejmowej Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zarówno w zakresie ostatecznego
kształtu ustroju miasta stołecznego Warszawy, jak i rozstrzygnięć dotyczących Wesołej
i Sulejówka.
W 1998 roku miasta Wesoła i Sulejówek znalazły się w powiecie mińskim ku
powszechnemu zaskoczeniu i niezadowoleniu mieszkańców, którzy do ostatniej chwili
byli przekonani, że zostanie utworzony powiat warszawski wschodni, zgodnie z obietnicami ówczesnego rządu.
W pierwszym możliwym terminie, w grudniu 1999 roku, zostały złożone wnioski
Wesołej i Sulejówka do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
przeniesienia tych miast do powiatu warszawskiego. W konsultacjach społecznych,
przeprowadzonych w tej sprawie, wzięło udział w obu miastach ponad 50%
uprawnionych do głosowania obywateli, którzy niemal w 100% opowiedzieli się za
zmianą przynależności powiatowej. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy Rozporządzenie
Rady Ministrów z 31 maja 2001 r. o przeniesieniu naszych miast do powiatu warszawskiego z dniem 1 stycznia 2002 r.
W ostatnim kwartale 2001 roku rozpoczęły się intensywne i żmudne prace,
związane z reorganizacją służb i instytucji, obsługujących mieszkańców naszych miast
(Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sąd,
Policja, Straż Pożarna, Telekomunikacja i inne), jak również przyjęto ustalenia
odnośnie przejęcia zadań od starostwa powiatu warszawskiego.
Jednocześnie w grudniu 2001 roku został złożony w Sejmie poselski projekt ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakładał likwidację powiatu warszawskiego, gmin warszawskich oraz naszych miast.
W trakcie prac specjalnej sejmowej podkomisji wyraziliśmy sprzeciw wobec projektów niezgodnych z obowiązującym prawem, a także z oczekiwaniami naszych
mieszkańców. Aktualna wersja ustawy, przyjęta przez Sejm, przewiduje ponowne przeniesienie Wesołej i Sulejówka do powiatu mińskiego.
Równocześnie Rada Ministrów, pod Pana kierownictwem, dokonując 28 grudnia
2001 r. weryfikacji rozporządzeń, dotyczących zmian w podziale administracyjnym
kraju, nie dokonała żadnej korekty w odniesieniu do naszych miast mimo, że mogła to
zrobić. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że Pański rząd będzie podejmował decyzje,
które uwzględniają wolę społeczności lokalnych.
Każda zmiana podziału administracyjnego kraju wprowadza chaos, pociąga za sobą
olbrzymie koszty, które oczywiście poniesie całe społeczeństwo. Po raz trzeci będą
przenoszone między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim dokumenty kilkudziesięciu
tysięcy mieszkańców naszych miast, dotyczące indywidualnych spraw podatkowych,
ubezpieczeniowych, sądowych i administracyjnych.
Jest to sytuacja niemożliwa do zaakceptowania i podważająca zaufanie obywateli do
najwyższych organów Państwa oraz porządku prawnego.
Szanowny Panie Premierze,
Wszyscy pamiętamy słowa Pańskiego exposé, w którym mówił Pan o państwie
tanim, sprawnym i przyjaznym dla obywateli. Chcielibyśmy by te słowa nie były tylko
historycznym stwierdzeniem, ale były mottem codziennego działania Pańskiego rządu.
Wierzymy, że obywatele Wesołej i Sulejówka są również obywatelami tego Państwa,
o którym mówił Pan, obejmując urząd Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Z wyrazami szacunku
Jolanta Koczorowska
Burmistrz Miasta Sulejówek

Jacek Wojciechowicz
Burmistrz Miasta Wesoła

Informacja z międzysesyjnej działalności
Zarządu Miasta
w okresie od 29 listopada 2001 r. do 22 lutego 2002 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12
posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 84 uchwały.
Podjęto następujące działania:
- prowadzono starania w Lasach Państwowych
o uzyskanie zgody na przeprowadzenie kolektora
sanitarnego tzw. „Przesieka”,
- zabezpieczono pogorzelców i lokale po pożarze
w dniu 21 grudnia 2001 r. przy ulicy Zacisznej,
- odbyły się wstępne rozmowy z firmą „Zambet”
w sprawie wspólnej budowy odcinka kanalizacji
w ulicy Uroczej,
- odbyły się rozmowy z przedstawicielami spółdzielni „Wspólna Chata” i „Własność” w sprawie
podłączenia do wodociągu miejskiego,
- wykonano prace adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na Filię Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w „Centrum Pogodna”,
- zlecono opracowanie projektu budowy boiska
przy Szkole Nr 2 w Osiedlu Zielona,
- kontynuowana jest budowa wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna - Północ,
- trwają prace przygotowawcze do oświetlenia
(prowizorycznego) ulicy Jana Pawła II i ulicy Jodłowej, zgodnie z ustaleniem z roku 2000 (etap wybór dostawcy opraw świetlnych),
- przeprowadzono mineralizację pasów przeciwpożarowych wokół obszarów leśnych,
- przygotowuje się projekt odbudowy dróg po
robotach kanalizacyjnych (Osiedle Grzybowa
i Centrum),
- przygotowuje się koncepcję uruchomienia budownictwa komunalnego,
- porządkowano lasy, likwidowano skutki zimy
na jezdniach i poboczach,
- rozpoczęto przecinkę drzew i krzewów na terenach miejskich i terenach przyszłych robót
inwestycyjnych.
Ogłoszono przetargi na:
- adaptację pomieszczeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w OSP - Wesoła,
- adaptację pomieszczeń dla filii Biblioteki w Dzielnicy Stara Miłosna,
- wykonanie map do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła Stara Miłosna Południe,
- wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 3 wraz
z obsługą geodezyjną,
- dostawę opraw oświetlenia zewnętrznego,
- usługi pomiarów geodezyjnych,
- przeprowadzenie weryfikacji i oceny stanu finansów SPZLO,
- budowę placu manewrowego przy OSP Wesoła.
Rozstrzygnięto przetargi na:
- zakup mebli do Referatu Komunikacji,
- udostępnienie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Wesoła,
- budowę kolektora (wstępne rozstrzygnięcie w Rembertowie).
Wzięto udział w:
- uroczystym wręczeniu medali jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie (60, 55, 50 lat),
- kilku posiedzeniach Stowarzyszenia Metropolia
Warszawa w sprawie zmian ustroju miasta stołecznego Warszawa,
- uroczystości otwarcia siedziby oddziału Banku
PeKaO S.A. w Dzielnicy Stara Miłosna,
- spotkaniu noworocznym z seniorami w Szkole
Podstawowej Nr 1,

- spotkaniu noworocznym, na którym wręczono
medal oraz dyplom „Zasłużony dla Miasta Wesoła”
byłemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Józefowi Płoskonce oraz nagrodę
Przewodniczącego Rady i Burmistrza Pani Zofii
Kotowskiej,
- spotkaniu koordynacyjnym w sprawie budowy
boiska przy Szkole Nr 1,
- spotkaniach z mieszkańcami Wesołej,
- obchodach święta Szkoły Podstawowej Nr 1.
Odbyły się spotkania z :
- kierownictwem PKN „Orlen” w sprawie podłączenia stacji paliw w Dzielnicy Stara Miłosna
do sieci wodno-kanalizacyjnej i likwidacji skutków skażenia wody substancjami ropopochodnymi,
- Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego
w sprawie komunikacji autobusowej,
- przedstawicielami Zarządów Gmin ościennych
w sprawie udziału w dofinansowaniu komunikacji ZTM i dodatkowych linii autobusowych,
- przedstawicielami MPZBDJiW w sprawie wytycznych do projektowania ciągu ulicy Jana Pawła II,
- przedstawicielami MPZBDJiW w sprawie przejmowania wodociągów i kanalizacji w Dzielnicy
Stara Miłosna,
- przedstawicielami zainteresowanych instytucji
w Dzielnicy Stara Miłosna w sprawie docelowych
rozwiązań systemu kanalizacji całej Dzielnicy
Stara Miłosna,
- przedstawicielami Powiatu Warszawskiego w sprawie przejęcia utrzymania dróg powiatowych na
terenie Miasta Wesoła,
- pracownikami SPZLO,
- Dyrektorem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatu Warszawskiego oraz Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawie zorganizowania w Wesołej w „Centrum Pogodna” filii Starostwa Powiatu Warszawskiego,
- potencjalnymi inwestorami w północnej części
Dzielnicy Stara Miłosna i z MPZBDJiW w sprawie budowy systemu odprowadzania wód deszczowych do Kanału Wawerskiego,
- przedstawicielami Komendy Stołecznej Policji
w sprawie bezpieczeństwa w mieście,
- Zarządem OSP Wesoła w sprawie zakresu
prac adaptacyjnych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Zastępcą Burmistrza Gminy Warszawa - Wawer
i służbami technicznymi w sprawie wspólnej
koncepcji odprowadzania ścieków do kolektora
anińskiego,
- Wojskową Agencją Mieszkaniową i Dowódcą
Garnizonu w sprawie projektu budowy chodnika,
- Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim OSP
w sprawie organizacji w Wesołej Wojewódzkiego
Zjazdu OSP (na bazie Klubu Kościuszkowiec,
amfiteatru i budynku OSP Wesoła - 13.04.2002 r.),
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przejęcia ochrony miasta Wesoła
i koncepcji utworzenia oddziału PSP Wesoła,
- kierownikiem Wydziału Lasów Starostwa Powiatu Warszawskiego w sprawie programu utrzymania lasów niepaństwowych w mieście Wesoła,
- MPZBDJiW w sprawie projektu budowy
ronda „Graniczna”,
- Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmian ustroju miasta
stołecznego Warszawy,
- Starostą Powiatu Warszawskiego w sprawie
współpracy.

UCHWAŁY

c.d. ze strony 6

przejęcia zadań powiatu w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi
położonymi na obszarze miasta Wesoła.
• Uchwała Nr 401/XLIV/2002 w sprawie
przejęcia od Powiatu Warszawskiego
zadań z zakresu komunikacji.
• Uchwała Nr 402/XLIV/2002 w sprawie
wyrażenia zgody na zakup części
budynku z przeznaczeniem na siedzibę
biblioteki publicznej.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XLV sesji
w dniach
22 i 27 lutego 2002 roku:
• Uchwała Nr 403/XLV/2002 w sprawie
zmiany uchwały Rady Miasta Wesoła
Nr 317/XLI/2001 w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych na 2002
rok za niektóre czynności urzędowe nie
objęte przepisami o opłacie skarbowej.
• Uchwała nr 404/XLV/2002 w sprawie
stanowiska Rady Miasta Wesoła wobec
lokalizacji hiper i super marketów na
terenie miasta Wesoła.
• Uchwała Nr 405/XLV/2002 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Wesoła
na 2002 rok.
• Uchwała Nr 406/XLV/2002 w sprawie
wygaszania z końcem roku szkolnego
2001/2002 Gimnazjum Nr 2 w Wesołej Zielonej ul. Krótka 1 oraz o likwidacji
z końcem roku szkolnego 2002-2003
Gimnazjum nr 2 w Wesołej - Zielonej
ul. Krótka 1.
• Uchwała Nr 407/XLV/2002 w sprawie
stanowiska Rady Miasta Wesoła wobec
zapisu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15
lutego 2002 r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy.
• Uchwała Nr 408/XLV/2002 w sprawie
podjęcia działalności mających na celu
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Wesoła w sprawie
przynależności powiatowej i powołania
Miejskiej Komisji ds. Konsultacji.
• Uchwała Nr 409/XLV/2002 w sprawie
w sprawie rozpatrzenia zarzutu
p. Jakuba Biskup zamieszkałego przy
ul. 11 Listopada 6/8, 26-600 Radom
dotyczącego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła-Zielona, WesołaGrzybowa, Wesoła-Groszówka”.
• Uchwała Nr 410/XLV/2002 w sprawie
rozpatrzenia zarzutu p. Anny Biskup
zamieszkałej przy ul. 11 Listopada 6/8,
26-600 Radom dotyczącego projektu
c.d. na stronie 8
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UCHWAŁY

c.d. ze strony 7

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa, Wesoła-Groszówka”.
• Uchwała Nr 411//XLV/2002 w sprawie
rozpatrzenia zarzutu p. Jolanty i Wojciecha Gdowskich zamieszkałych przy
ul. Równej 10, 05-075 Wesoła dotyczącego projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru „Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa, Wesoła - Groszówka” dotyczącego projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru „Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa, Wesoła-Groszówka”.
• Uchwała Nr 412/XLV/2002 w sprawie
rozpatrzenia zarzutu p. Barbary Kalinowskiej - Keller zamieszkałej przy
ul. Połowniaka 1/8, 25-634 Kielce
dotyczącego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa, Wesoła-Groszówka”.
• Uchwała Nr 413/XLV/2002 w sprawie
rozpatrzenia zarzutu p. Andrzeja Kalinowskiego zamieszkałego przy ul. Równej 10, 05-075 Wesoła dotyczącego
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa,
Wesoła-Groszówka”.
• Uchwała Nr 414/XLV/2002 w sprawie
w sprawie p. Jacka Kalinowskiego
zamieszkałego przy ul. Równej 10,
05-075 Wesoła dotyczącego projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa, Wesoła-Groszówka”.
• Uchwała Nr 415/XLV/2002 w sprawie
ustalenia wysokości opłat jednorazowych
za podłączenie nieruchomości do
miejskiej kanalizacji sanitarnej w
mieście Wesoła.
• Uchwała Nr 416/XLV/2002 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
pisemnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości położonej przy ul.
Piastowskiej w Wesołej.
• Uchwała nr 417/XLV/2002 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.
• Uchwała Nr 418/XLV/2002 w sprawie
likwidacji z końcem roku szkolnego
2001/2002 Szkoły Podstawowej Nr 4
w Wesołej oraz zmiany obwodu Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Wesołej i siedziby
Gimnazjum Nr 1 w Wesołej.
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Uchwała budżetowa
Uchwała Nr 396/XLIII/2001
Rady Miasta Wesoła z dnia 19 grudnia 2001 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Wesoła na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). Rada Miasta Wesoła uchwala, co następuje :

§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 30 440 246 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 3 a.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
ustawami w wysokości 590 589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) Dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130 879 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
163 600 zł.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 33 590 246 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 6, 6 a, 7.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
ustawami w wysokości 590 589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2) Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130 879 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
3) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 163 600 zł.
§3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem 11, są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 3 150 000 zł.
§4
Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2002 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 12.
§5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 280 000 zł.
§6
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2002 w wysokości 10 960 000 zł oraz limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 17 410 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 8 a.
§7
Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące łącznie 708 395 zł.
Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 16.
§8
Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§9
Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków:
1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
2) środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
§ 11
Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 55 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 55 500 zł. Plan miejskiego funduszu stanowi załącznik Nr 18.
§ 12
Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1 200 000 zł na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.
§ 13
Upoważnia się Zarząd Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania czasowych lokat środków pieniężnych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 15
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.

BUDŻET MIASTA WESOŁA
ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA WESOŁA NA 2002 ROK
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dział
400
600
700
710
750
751

7.
8.

754
756

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

757
758
801
851
853
854
900
921
926
00
00

Wyszczególnienie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Ogółem dochody i wydatki
Pożyczki krajowe
Spłata pożyczek
R A Z E M

Dochody
930 000,00
81 900,00
5 933 965,00
0,00
436 318,00

Wydatki
1 223 640,00
2 661 900,00
284 005,00
283 153,00
5 808 434,00

2 150,00
600,00

2 150,00
542 151,00

15 836 554,00
0,00
6 088 611,00
23 147,00
0,00
443 361,00
4 076,00
649 564,00
0,00
10 000,00
30 440 246,00
3 350 000,00
0,00
33 790 246,00

0,00
405 000,00
323 620,00
10 344 275,00
463 600,00
960 603,00
1 301 591,00
8 105 924,00
706 000,00
174 200,00
33 590 246,00
0,00
200 000,00
33 790 246,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WESOŁA NA 2002 ROK według źródeł dochodów
Lp.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
5.
III
1.
2.
3.
IV
1.
2.
3.
4.
V
1.
2.
VI
1.
2.

Źródła dochodów
Dochody z podatków i opłat ogółem
Podatek od nieruchomości (osób prawnych i fizycznych)
Podatek od środków transportowych (osób prawnych i fizycznych)
Podatek leśny
Opłaty lokalne, podatek od posiadania psów
Opłata skarbowa
Odsetki z tytułu zaległości podatkowych
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki
Subwencja
Subwencja oświatowa
Subwencja ogólna
Subwencja drogowa
Dotacje celowe ogółem z tego:
na zadania własne
na zadania zlecone ustawowo
na zadania powierzone
na zadania zgodne z porozumieniem z Państwowym Funduszem Kombatantów
Dochody z majątku gminy
Wpływy z gospodarki komunalnej
Wpływy z gospodarki mieszkaniowej
Pozostałe dochody
Darowizny i inne dochody własne
Wpływy z opłat za udzielenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
OGÓŁEM DOCHODY

Plan na 2002 rok
4 239 708,00
2 989 654,00
133 500,00
8 200,00
881 254,00
120 000,00
107 100,00
11 596 846,00
101 000,00
11 097 846,00
201 000,00
194 000,00
3 000,00
6 008 611,00
5 198 671,00
6 422,00
803 518,00
796 152,00
71 823,00
590 589,00
130 879,00
2 861,00
6 711 965,00
6 198 250,00
513 715,00
1 086 964,00
923 364,00
163 600,00
30 440 246,00
9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WESOŁA na 2002 rok
Dział
Rozdział
400
40002
600
60004
60014
60016
700
70005
710
71004
71014
750
75011
75020
75022
75023
75047
75056
75095
751
75101
754
75412
75414
75416
757
75702
758
75802
75818
801
80101
80101
80104
80104
80110
80110
80113
80114
80195
851
85121
85154
853
85313
85314
85315
85316
85319
85328
85395
854
85401
85404
85407
85415
85495
900
90001
90003
90004
90013
90015
90095
921
92109
92116
926
92605
92695
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TREŚĆ
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Starostwa Powiatowe
Rady miast
Urzędy miast
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Spis powszechny i inne
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
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
Straż Miejska
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe (niepubliczne)
Przedszkola w szkołach podstawowych
Przedszkola w szkołach podstawowych (niepubliczne)
Gimnazja
Gimnazja (niepubliczne)
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Pozostała działalność
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Opieka społeczna
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekułcze
Pozostała działalność
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Przedszkola
Placówki wychowania pozaszkolnego
Pomoc materialna dla uczniów
Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Schroniska dla zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostała działalność
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Pozostała działalność
RAZEM WYDATKI

Plan wydatków
Wydatki
na 2002 rok
bieżące
1 223 640,00
523 640,00
1 223 640,00
523 640,00
2 661 900,00 1 061 900,00
370 000,00
370 000,00
81 900,00
81 900,00
2 210 000,00
610 000,00
284 005,00
264 005,00
284 005,00
264 005,00
283 153,00
283 153,00
233 153,00
233 153,00
50 000,00
50 000,00
5 808 434,00 5 758 434,00
66 239,00
66 239,00
48 979,00
48 979,00
285 000,00
285 000,00
5 218 390,00 5 168 390,00
121 000,00
121 000,00
22 600,00
22 600,00
46 226,00
46 226,00

Wydatki
inwestycyjne
700 000,00
700 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
1 600 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00

2 150,00
2 150,00
0,00
2 150,00
2 150,00
0,00
542 151,00
542 151,00
0,00
135 126,00
135 126,00
0,00
9 410,00
9 410,00
0,00
397 615,00
397 615,00
0,00
405 000,00
405 000,00
0,00
405 000,00
405 000,00
0,00
323 620,00
323 620,00
0,00
43 620,00
43 620,00
0,00
280 000,00
280 000,00
0,00
10 344 275,00 8 814 275,00 1 530 000,00
6 511 898,00 4 981 898,00 1 530 000,00
293 991,00
293 991,00
0,00
263 100,00
263 100,00
0,00
18 306,00
18 306,00
0,00
2 621 646,00 2 621 646,00
0,00
167 039,00
167 039,00
0,00
94 700,00
94 700,00
0,00
277 570,00
277 570,00
0,00
96 025,00
96 025,00
0,00
463 600,00
463 600,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
163 600,00
163 600,00
0,00
960 603,00
960 603,00
0,00
19 000,00
19 000,00
0,00
532 500,00
532 500,00
0,00
82 687,00
82 687,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
205 816,00
205 816,00
0,00
57 600,00
57 600,00
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
1 301 591,00 1 301 591,00
0,00
469 220,00
469 220,00
0,00
708 395,00
708 395,00
0,00
13 700,00
13 700,00
0,00
101 000,00
101 000,00
0,00
9 276,00
9 276,00
0,00
8 105 924,00 1 255 924,00 6 850 000,00
6 878 000,00
128 000,00 6 750 000,00
450 000,00
450 000,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
12 612,00
12 612,00
0,00
634 812,00
534 812,00
100 000,00
10 500,00
10 500,00
0,00
706 000,00
496 000,00
210 000,00
296 000,00
296 000,00
0,00
410 000,00
200 000,00
210 000,00
174 200,00
174 200,00
0,00
99 200,00
99 200,00
0,00
75 000,00
75 000,00
0,00
33 590 246,00 22 630 246,00 10 960 000,00

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2002 roku
źródło pochodzenia środków
l.p.

nazwa zadania

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
1. Projekt ujęcia wody - „Groszówka II”
2. Budowa wodociągu w Os. Wesoła - Północ
Zadania kontynuowane
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
1. Modernizacja SUW - Pl. Wojska Polskiego
2. Budowa wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna część północna (w tym projekt)
II. Dział 600 Transport i łączność
A. Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
1. Budowa chodnika w ul. Gościniec
2. Budowa Ronda Graniczna
3. Budowa chodnika na Os. Pl. Wojska Polskiego
(od jednostki wojskowej do Ronda Okuniewska) wraz z oświetleniem
4. Budowa zatok przystankowych na ul. 1. Praskiego Pułku
5. Budowa przepustu na Kanale Wawerskim
6. Budowa placu manewrowego (przy OSP Wesoła)
III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
A. Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Koncepcja budownictwa mieszkaniowego - projekty
IV. Dział 750 Administracja publiczna
A. Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 75023 Urzędy miast
1. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych (komputeryzacja, ksero, faks)
V. Dział 801 Oświata i wychowanie
A. Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
1. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Os. Zielona
2. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 4 (Os. Pl. Wojska Polskiego)
Zadania kontynuowane
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
1. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1
VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
A. Inwestycje własne
Zadania kontynuowane
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Budowa kanalizacji - kolektorów oraz kanalizacji osiedlowej
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej
VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
A. Inwestycje własne
Zadania kontynuowane
rozdz. 92116 Biblioteki
1. Adaptacja pomieszczeń Biblioteki Miejskiej
OGÓŁEM

środki własne
gminy

I.
A.

1
1
1
1
1

700
700
150
150
100
50
550
550
50
500
600
600
600
600
150
000

środki
pozyskane

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

80 000
40 000
300 000
30 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 530 000
1 530 000
730 000
730 000
700 000
30 000
800 000
800 000
800 000
3 104 436
3 104 436
3 104 436
3 004 436
3 004 436
100 000
100 000
210 000
210 000
210 000
210 000
210 000
7 214 436

ogółem
700
700
150
150
100
50
550
550
50
500
600
600
600
600
150
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

80
40
300
30
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
1 530
1 530
730
730
700
30
800
800
800
6 850
6 850
6 850
6 750
6 750
100
100
210
210
210
210
210
10 960

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1
1
1
1
1

3 745 564
3 745 564
3 745 564
3 745 564
3 745 564

3 745 564
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INWESTYCJE
w Mieście Wesoła
w roku 2002
KANALIZACJA SANITARNA I
DESZCZOWA.
1. Planuje się budowę kolektorów
głównych:
- „Północnego” - w ulicach: Przesieka
(wraz z przepompownią), Kilińskiego,
Moniuszki i Armii Krajowej (do ul.
1. Praskiego Pułku),
- „Południowego” - w ulicach: Warszawska, Mickiewicza (do ul. Narutowicza).
Na wyżej wymienione prace planuje się
w budżecie kwotę 5 800 000 zł, w tym
3 745 000 zł z pożyczki.
2. W ramach budowy kanalizacji osiedlowej planuje się rozpoczęcie budowy
sieci w ulicach osiedla Grzybowa:
Sosnowej, części Długiej, Pięknej
i Przejazdowej (dwuletni cykl realizacji).
Na budowę tych sieci planuje się kwotę
ok. 850 000 zł.
3. Zależnie od kosztów budowy kanalizacji wyżej wymienionych odcinków
(dokładne kwoty będą znane po
rozstrzygnięciu przetargów), będą
czynione starania przeprowadzenia także w cyklu dwuletnim - budowy
sieci osiedlowej wzdłuż ulic Uroczej
i Podleśnej (na wschód od ul. Brata
Alberta).
4. Niezależnie od prowadzonych budów
nowych kolektorów, będą realizowane
przyłączenia poszczególnych posesji
do istniejącej kanalizacji sanitarnej
(podłączeń do kanalizacji deszczowej
dla posesji nie przewiduje się).
Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej
odbywa się według ustalonych zasad, o których można się dowiedzieć w Urzędzie
Miasta w pokoju nr 201.
WODOCIĄGI
1. Planuje się dokończenie (wspólnie
z Wojskową Agencją Mieszkaniową)
budowy Stacji Uzdatniania Wody
w osiedlu Plac Wojska Polskiego
(kwota 50 000 zł), której otwarcie
planuje się na II kwartał 2002 r.
2. W ramach tych środków, przy udziale
wkładu finansowego mieszkańców,
realizowane będą krótkie odcinki
wodociągów i podłączeń posesji do
istniejących sieci w osiedlu Zielona,
Centrum i Wola Grzybowska.
3. Ze względu na perspektywę rozbudowy osiedla Groszówka oraz gorszej
jakości wody ze starego ujęcia, przygotowywany będzie teren oraz projekt
budowy nowej stacji poboru i uzdatniac.d. na stronie 13
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PRZETARGI w roku 2002
l.p.

Zadanie

Planowany
termin
przetargu
w trakcie
w trakcie

Planowany
termin
realizacji
cały rok
cały rok

w trakcie

05.2002

w trakcie

30.04.2002

03.2002
03.2002

08.2002
07.2002

04.2002

05.2002

04.2002

12.2002

04.2002

11.2002

04.2002

12.2002

04.2002
04.2002

11.2002
12.2002

04.2002
04.2002
04.2002
04.2002
04.2002
04.2002
04.2002

08.2002
08.2002
04.2002
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

04.2002

07.2002

05.2002

08.2002

05.2002
05.2002
05.2002

09.2002
08.2002
07.2002

05.2002

06.2002

05.2002

06.2002

05.2002
05.2002
05.2002
06.2002

06.2002
06.2002
06.2002
12.2002

06.2002
07.2002
09.2002

11.2002
12.2002
cały rok

09.2002
09.2002
11.2002

cały rok
cały rok
od 01.2003

1. Schronisko dla bezdomnych psów
2. Usługi geodezyjne
3. Adaptacja pomieszczeń OSP w Wesołej
dla potrzeb biblioteki
4. Roboty budowlane
(wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum nr 3)
5. Budowa chodnika i placu manewrowego
przy OSP Wesoła - Centrum
6. Budowa oświetlenia w ul.Wspólnej
7. Wykonanie map do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Stara Miłosna Południe
8. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Kilińskiego,
Moniuszki i Armii Krajowej do 1.Praskiego Pułku
9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z przepompownią ścieków („Przesieka”)
10. Budowa kanalizacji osiedlowych (sanitarnych i deszczowych)
w osiedlu Zielona - Grzybowa
11. Budowa kolektora sanitarnego „Groszówka”
w ul.Warszawskiej i ul.Mickiewicza (do ul.Narutowicza)
12. Budowa wodociągu w dzielnicy Stara Miłosna - północ
13. Budowa chodnika wraz z oświetleniem
od ronda Okuniewska do Jednostki Wojskowej
14. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 4
15. Dostawa mebli pracowniczych
16. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
17. Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych
18. Dostawa środków czystości i higieny
19. Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu
20. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Groszówka Południe
21. Budowa zatok przystankowych na ul.1.Praskiego Pułku
przy wjeździe do Szwadronu Jazdy Polskiej
22. Budowa przepustu na Kanale Wawerskim
w ciągu ul.Jana Pawła II
23. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2
24. Wyposażenie dziewięciu sal szkolnych
25. Wykonanie ogrodzenia + rozbiórka starego ogrodzenia
- Szkoła Podstawowa Nr 2
26. Remonty podłóg, sekretariatu, przedsionka
i pokoju dyrektora- Szkoła Podstawowa Nr 2
27. Wykonanie ogrodzenia + rozbiórka starego ogrodzenia
- Szkoła Podstawowa nr 1
28. Wymiana drzwi wejściowych - Szkoła Podstawowa nr 1
29. Remonty łazienek - Szkoła Podstawowa nr 1
30. Budowa wodociągu w osiedlu Wesoła - Północ
31. Budowa ronda Graniczna i odcinka ul.Jana Pawła II
do ul.Jodłowej, z budową kanalizacji deszczowej
32. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Gościniec
33. Usługi komunalne na terenie miasta Wesoła
34. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg
na terenie miasta Wesoła.
35. Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta Wesoła
36. Wybór banku do obsługi Urzędu Miasta

Miejska Biblioteka Publiczna w 2001 r.
Lokale biblioteczne
O lokalach bibliotecznych piszę zazwyczaj na końcu informacji o działalności Biblioteki, ale tym razem zrobię wyjątek. Powodem jest to, że dwie placówki zostaną niebawem przeniesione do nowych pomieszczeń. Mamy obietnicę, że
Dzień Bibliotekarza (tzn. 8 maja) będziemy świętować w nowych lokalach: Filia
Nr 1 w Centrum Pogodna, a Biblioteka
główna w budynku OSP, ale na dole.
Jest to dobra wiadomość dla wszystkich
naszych Czytelników, którzy z trudem
wspinali się na poddasze OSP, by wymienić książki.
Mieszkańcy Starej Miłosny, po przeniesieniu Filii do Centrum Pogodna,
będą mogli korzystać ze zbiorów bibliotecznych dłużej niż dotychczas: w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach
od 13.00 do 18.00 i w czwartek od 10.00
do 15.00. Młodzież ucząca się będzie
mogła wreszcie swobodnie korzystać
z księgozbioru podręcznego.
Zbiory biblioteczne
Stan księgozbioru w bibliotekach na
dzień 31.12.2001 roku wyniósł 33 088
woluminów.
W ciągu roku przybyło ogółem 1 145
książek (o 252 mniej niż w ub. roku) w tym: zakup ze środków budżetowych 987, zakup ze środków przekazanych przez
sponsora (Agora SA - Gazeta Wyborcza)
- 44, ekwiwalenty za książki zagubione - 52,
dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 62 (książki stanowią
depozyt Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Pod koniec roku
Biblioteka otrzymała w darze 72 książki
od wydawnictw: Czytelnik oraz PWE.
Nie zostały one zinwentaryzowane w ub.
roku, dlatego nie ujęto ich w ogólnym
zestawieniu liczbowym.
Struktura nabytków w roku sprawozdawczym wygląda następująco: literatura piękna dla dorosłych - 583, literatura
piękna dla dzieci i młodzieży - 192, literatura niebeletrystyczna - 370 wol.
Wartość książek włączonych do księgozbioru wyniosła ogółem - 23 662,26 zł,
w tym: zakupionych ze środków budżetowych - 19 970,57 zł, ze środków sponsora - 999,88 zł, dotacja Ministerstwa
Kultury - 1 694,59. Średnia cena jednej
zakupionej książki wyniosła 21,30 zł.
Dane liczbowe - mimo, że nie są zbyt
interesujące dla czytającego - wiele mówią o kondycji Biblioteki. Stan zaopatrzenia biblioteki w nowości wydawnicze
ma duży wpływ na aktywność czytel-

ników. Większość czytelników poszukuje nowych książek, czy to z literatury
pięknej, czy pozycji popularnonaukowych.
Ostatnio cieszą się one dużym powodzeniem, ponieważ wielu naszych czytelników studiuje, dokształca się - książki
są coraz droższe, a na uczelniach nie dla
wszystkich starczy.
Powyższe dane wskazują na słabsze
zaopatrzenie bibliotek naszego miasta
w nowości. Od dwóch lat podejmowane
są starania o środki dodatkowe, poszukujemy sponsorów działalności Biblioteki.
Środki uzyskane od sponsorów przeznaczane są na zakup książek. W minionym roku Agora - wydawca „Gazety Wyborczej” przekazała Bibliotece 1000 zł.
Poza tym w grudniu ub. roku Bank
Handlowy przekazał nam 10 komputerów przydatnych do obsługi programu,
w którym tworzymy bazy katalogowe.
Wracając do księgozbioru, warto przypomnieć, że kierunek gromadzenia zbiorów jest uniwersalny i w roku ubiegłym
nie uległ zmianie. Biblioteka gromadzi
literaturę piękną dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych, a także literaturę popularnonaukową poszukiwaną głównie przez
uczniów szkół podstawowych, średnich
i studentów. Czytelnicy mogą zgłaszać
zapotrzebowanie na konkretne tytuły w miarę możliwości zostaną zakupione.
Książki są kupowane w księgarni - hurtowni przy Bibliotece Publicznej m.st.
Warszawy. Ceny są tam o 25-30% niższe
od rynkowych. Zakupu książek dokonywano na podstawie przeglądów nowości
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.
Stałą praktyką bibliotek jest wycofywanie książek ze stanu księgozbioru.
Wycofuje się książki zniszczone, zgubione przez czytelników oraz nieprzydatne. Największą selekcję przeprowadzono w Filii Nr 1 w Starej Miłośnie
z powodu planowanego przeniesienia
do Centrum Pogodna.
Biblioteka prenumeruje łącznie 21
tytułów czasopism: 14 w Wesołej, 7 w Filii
Nr 1 w Starej Miłośnie. Są to m.in.:
„Wiedza i Życie”, „National Geographic”,
„Cogito”, „Victor”, „Jestem”, „Zwierciadło”,
„Burda”, „Wprost”, „Nowe Książki”,
„Kobieta i Życie”. Poza tym biblioteka
w Wesołej otrzymywała 6 tytułów w darze od czytelników - np. „Politykę”,
„Claudię”, „Vivę”. Osobom zainteresowanym „szlifowaniem” swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim polecamy „Newsweek”. Czasopisma udostępniamy na miejscu oraz
wypożyczamy do domu. c.d. na stronie 14

INWESTYCJE cd. ze str. 12
nia wody tzw. „Groszówka” - po wschodniej stronie ul. 1. Praskiego Pułku.
4. W dzielnicy Stara Miłosna trwa
budowa wodociągu po północnej
stronie Traktu Brzeskiego (500 000 zł,
z udziałem finansowym mieszkańców).
INWESTYCJE DROGOWE
1. Planuje się kontynuację budowy ulicy
Jana Pawła II - tj. ronda Graniczna
i odcinka do ulicy Diamentowej,
za kwotę 1 000 000 zł.
2. Budowa dwóch zatok przystankowych
przy ul. 1. Praskiego Pułku w rejonie
hipodromu, za kwotę 40 000 zł.
3. Planuje się budowę chodnika od jednostki wojskowej do ronda, wzdłuż
ulicy Okuniewskiej - kwota 80 000 zł.
4. Budowa placu manewrowego wraz
z chodnikiem przed OSP Wesoła
(30 000 zł), dokończenie wykonanego w ubiegłym roku ciągu pieszego
oraz zapewnienie parkingów dla
urządzanych w budynku OSP: Miejskiej Biblioteki Publicznej i MOPS.
5. Budowa przepustu na Kanale Wawerskim w ciągu ulicy Jana Pawła II (300 000 zł).
6. Wykonanie projektu oraz budowa
chodnika w ciągu ul. Gościniec wraz
z oświetleniem ulicznym, za zarezerwowaną w budżecie na ten rok kwotę
150 000 zł nie jest możliwe. Trwają
prace projektowe i kosztorysowe.
Będą czynione starania by pozyskać
na to zadanie większe środki i zrealizować je do końca roku.
OŚWIETLENIE ULIC
1. Planowane jest wykonanie oświetlenia
ul. Wspólnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do centrum Zielonej (100 000 zł).
2. Nowe oświetlenie wykonane będzie w
dzielnicy Stara Miłosna na nowobudowanych odcinkach ul. Jana Pawła II
i na ul. Gościniec.
OŚWIATA I KULTURA
1. Zostanie zakończona modernizacja
boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią
i oświetleniem przy Szkole Podstawowej
nr 1. Boisko wykonywane jest w nowej
technologii (800 000 zł.)
2. Przy Szkole Podstawowej nr 2 wybudowany zostanie kompleks boisk ze
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem
(700 000 zł).
3. Zostanie wykonana bieżnia przy boisku Szkoły Podstawowej nr 4 (30 000 zł).
4. Trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniach, zakupionych dla potrzeb
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
przy ul. Pogodnej w Starej Miłośnie
(30 000 zł).
c.d. na stronie 14
13
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5. Zostaną przygotowane pomieszczenia
(wydzierżawione od OSP Wesoła) na
potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej
(170 000 zł).
PRACE PROJEKTOWE
1. Przewiduje się prace projektowe i przygotowawcze do podjęcia budownictwa
komunalnego i socjalnego - kwota 20 000 zł.
2. Zostaną wykonane niezbędne projekty
dla realizacji (kontynuacji) zadań
inwestycyjnych w latach następnych,
zwłaszcza w zakresie kanalizacji,
budowy dróg i chodników.
Bogdan Wilk
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

Działalność
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia.
Pomoc społeczną organizują organy
administracji rządowej i samorządowej,
współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom
i rodzinom w szczególności z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- potrzeby ochrony macierzyństwa,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- trudności w przystosowaniu do życia
o opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

c.d. na stronie 15
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Miejska Biblioteka Publiczna
Czytelnictwo
W roku sprawozdawczym z bibliotek
publicznych na terenie Wesołej korzystało ogółem 2 108 osób. Najliczniejszą
grupę czytelników stanowi młodzież
ucząca się w szkołach podstawowych,
średnich oraz pomaturalnych - 44,47%
ogółu czytelników. Uczniowie korzystają
głównie z pozycji lekturowych, z literatury pięknej oraz literatury popularnonaukowej. Wzrasta natomiast liczba studentów korzystających z naszych bibliotek. Wzrosła też liczba osób z przedziału
wiekowego - 25-60 lat, a wśród nich
z dwóch grup: pracownicy umysłowi
i osoby nie zatrudnione. Znaczna jest też
liczba osób dokształcających się.
W roku sprawozdawczym wypożyczenia
wyniosły 35 931 (o 294 mniej niż w ub.
roku). Jest to niewielki spadek, zważywszy, że mniejsze były wpływy nowości.
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MBP w Wesołej jest punktem bibliotecznym Wypożyczalni Książki Mówionej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Dla osób niewidzących oraz niedowidzących przywozimy książki nagrane
na kasety. Kilku osobom starszym i chorym książki mówione lub tradycyjne
donoszone są do domu.
Kadra bibliotekarska
W Bibliotece zatrudnionych jest 5 osób.
Trzy osoby z wykształceniem bibliotekarskim (1-wyższym, 2-średnim), jedna
osoba posiada wykształcenie średnie humanistyczne i jedna wyższe niebibliotekarskie. Osoby z wykształceniem niebibliotekarskim ukończyły kursy zawodowe.
Kadra jest więc w pełni przygotowana
do pracy z księgozbiorem i czytelnikiem.
Elżbieta Daniłowicz
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejski Ośrodek Kultury w Wesołej
Początek każdego roku wiąże się z podsumowaniami i przygotowaniem planów.
Dzisiejsze czasy nie są wymarzonym
okresem do realizacji planów kulturalnych. I chociaż stwierdzenie to nie jest
na pewno odkryciem na miarę teorii
Kopernika, to trzeba przyznać iż pozornie błaha sprawa, jaką jest życie kulturalne mieszkańców naszego miasta, kraju
czy świata, ma niebagatelny wpływ na
ogólny poziom intelektualny ludzi i chociażby na to, że w pełni rozumiemy
odkrycie Kopernika. Idąc tym tokiem
myślenia, który jest oczywiście daleką
przenośnią, możemy sobie wyobrazić,
co się stanie z nami, jeżeli różne dziwne
okoliczności zahamują, bądź wyeliminują, z naszej codzienności życie kulturalne. Nie popadając w zbytni pesymizm,
nie poddając się „zaciemnieniom” pojawiającym się podczas realizacji różnych
projektów artystycznych, staramy się „walczyć” o każdą osobę chcącą wziąć udział
w życiu kulturalnym organizowanym przez
MOK w Wesołej. Poniżej przedstawiam
sposoby „walki” o zdobywanie zaufania
mieszkańców Wesołej do miejsca, jakim
jest MOK i do tego, że można tu nie
tylko bezinwazyjnie, bezstresowo i bezboleśnie „uzupełnić” wiedzę, ale również miło spędzić czas.
Rok 2001 rozpoczęliśmy dość aktywnie, organizując m.in. 9 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, warsztaty wychowawcze dla rodziców pt.
„Przed uzależnieniem chronią dobre relacje w rodzinie”, akcję „Zima w mieście”, koncert kameralny z cyklu „Spot-

kania ze sztuką w MOK”, „Bal przebierańców” dla uczniów klas 0-3, projekcję
i spotkanie z bohaterką filmu dokumentalnego pt. „Lekcja syberyjska” w ramach
cyklu „Spotkania ze sztuką w MOK”.
W marcu rozpoczęła działalność
sekcja folklorystyczna. Zajęcia odbywały
się w Szkole Podstawowej nr 4. Dzięki
życzliwości i ogromnemu zaangażowaniu pani dyrektor i nauczycieli zostały
stworzone wspaniałe warunki do rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w temacie muzyki i tradycji ludowej.
W kwietniu rozpoczęła działalność
druga nowa sekcja - studio piosenki. Formuła jego działania skierowana jest do młodzieży w wieku 15-25 lat. Studio kształci w zakresie interpretacji piosenki, dykcji
i emisji głosu. W atmosferę Świąt Wielkanocnych wprowadził nas koncert sekcji
muzycznej MOK, przygotowany i poprowadzony przez panią Swietłanę Parkę.
Głównym założeniem MOK jest szeroka
i stała współpraca ze szkołami w Wesołej,
które są niewyczerpanym źródłem wspaniałych, młodych talentów artystycznych. W kwietniu zorganizowaliśmy dwie
imprezy stwarzające możliwość publicznej prezentacji młodych artystów. Pierwszą były eliminacje miejskie do konkursów recytatorskich („Warszawska Syrenka” - finał w Warszawie i „Kornel Makuszyński” - finał w Siedlcach). Niezależne
jury w składzie: Mieczysław Gajda,
Włodzimierz Press i Ryszard Jabłoński
(wszyscy jurorzy są aktorami teatrów
warszawskich), wytypowało po trzy osoby
do reprezentowania Wesołej w dalszych
c.d. na stronie 15
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bojach. Drugą imprezą o podobnych założeniach był konkurs literacki o tematyce mitologicznej, którego pomysłodawcą była Katarzyna Kępińska. Przedmiotem konkursu były krótkie opowiadania
objaśniające znaczenia wybranych przez
nas haseł o mitologicznym rodowodzie,
które mają zastosowanie w literaturze
i języku potocznym. Konkurs literacki po
raz pierwszy wywołał tak duże zainteresowanie - wpłynęło 58 prac. Wszystkie
opowiadania były świadectwem dużej
wiedzy i emocjonalnego przeżycia wybranego tematu. Niezależne jury konkursu:
Piotr Sommer (redaktor naczelny „Literatury na świecie”), Maciej Malicki (literat) i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (literat), przyznało nagrody trzem wyróżniającym się opowiadaniom. Nagrodzone prace zostały w całości wydrukowane w lokalnej gazecie „18 km od centrum” jako
pierwsza konfrontacja z prawdziwymi
czytelnikami.
Kolejnym udanym elementem współpracy ze szkołami był zakończony 19 maja
konkurs plastyczny na obraz pt. „Bohater
mitologiczny i czyn którym się wsławił”.
Na konkurs wpłynęło 140 prac. Niezależne jury konkursu, złożone z zawodowych artystów plastyków: prof. Wojciecha Sadleja, Wieńczysława Pyrzanowskiego, Katarzyny Kępińskiej, Janusza Maciąga było zaskoczone niezwykle wysokim
i wyrównanym poziomem prac. Przyznano 3 nagrody i aż 11 wyróżnień. Uczestnicy konkursu wraz z rodzicami i nauczycielami przybyli bardzo licznie na otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników.
W imieniu jury werdykt przedstawił Wieńczysław Pyrzanowski. W obecności młodych twórców zastosował „dorosłe” metody analizy ich dzieł - ocenił (używając
fachowych i jednocześnie zrozumiałych
określeń) kompozycję obrazów i technikę malowania, jak również wyraził
uznanie dla młodych twórców.
Kilka dni później nastąpiło rozstrzygnięcie kolejnego konkursu plastycznego.
Tym razem temat brzmiał „Wesoła moje
miasto”. Na konkurs wpłynęły 92 prace.
Temat okazał się dość trudny, gdyż obraz
miasta przedstawiony w pracach należało przy ocenie konfrontować z rzeczywistymi obiektami. Mimo wielu ciekawych prac, jury zdecydowało nagrodzić
tylko te, które spełniały dwa warunki:
rozpoznawalność obiektu i ciekawy, malarski sposób przedstawienia. Nagrody
dla zwycięzców konkursu, ufundowane
przez Burmistrza Miasta Wesoła, uroczyście wręczył w gmachu Urzędu Miasta
Zastępca Burmistrza - Stanisław Bogdan
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Gutowski.
Urozmaiceniem wiosennego życia kulturalnego Wesołej była impreza z cyklu
„Spotkania ze sztuką w MOK”, w ramach
której publiczność zgromadzona w MOK
miała przyjemność spotkania się z reżyserem, operatorem i scenarzystą - Wojciechem Staroniem - i obejrzenia filmu dokumentalnego o polskim misjonarzu, żyjącym
od ponad 15 lat w dzikich, niedostępnych Andach boliwijskich pt. „El misionero”. Film poprzedzono pokazem krótkiego dokumentu o artystach głucho-niemo-niewidomych. Formuła spotkań z twórcami, dająca możliwość uzyskania odpowiedzi na szereg pytań pojawiających się
po obejrzeniu filmu u samego źródła,
jest niezwykle cenną i skuteczną formą
edukacji, zarówno młodzieży, jak i dorosłych.
1 czerwca każdego roku jest szczególnym i wyjątkowym dniem. Postanowiliśmy przygotować nieduży, ale bardzo miły i kolorowy prezent dla naszych
najmłodszych mieszkańców - „Mini impreza dla mini mieszkańców”. Prowadzenie imprezy oddaliśmy w ręce dzieci
(trochę starszych - były to dziewczęta ze
studia piosenki MOK), które jak na swój
młody wiek wypełniły zadanie bardzo
profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Głównym punktem imprezy był
występ gwiazd programu dziecięcego
„Miś i Margolcia”. Na program artystyczny złożyły się także występy: słuchaczek studia piosenki MOK, dzieci z sekcji muzycznej oraz dzieci z kółka teatralnego. Równolegle odbył się turniej szachowy o nagrodę prezesa MLKS Wesoła.
W turnieju wzięło udział 19 młodych
szachistów w wieku 7-12 lat. Sędziował
Jan Brustman - trener II klasy państwowej. Walka turniejowa uwieńczona została uroczystym wręczeniem nagród.
Dzień później dzieci z sekcji tańca towarzyskiego i słuchaczki studia piosenki
wzięły udział w imprezie z okazji święta Miasta Wesoła. Tego dnia - równolegle
z „Piknikiem Wesoła” - został rozegrany
turniej brydżowy o nagrodę Burmistrza
Miasta. Impreza ta była podsumowaniem
kolejnego sezonu działającej w MOK
sekcji brydża sportowego. W połowie
czerwca odbył się koncert uczniów sekcji muzycznej, poprzedzony krótkim
spotkaniem z rodzicami, podsumowującym pracę w mijającym roku szkolnym.
Sezon 2000/2001 to nie tylko imprezy
i konkursy, udało się nam także częściowo rozwiązać problem związany z lokalizacją MOK na obrzeżach miasta rozpoczęte pod koniec 2000 roku próby
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udziela pomocy materialnej mieszkańcom
w ramach:
- zadań zleconych - finansowanych
z budżetu państwa;
- zadań własnych - finansowanych
z budżetu gminy;
- usług opiekuńczych - finansowanych
z budżetu gminy.
W ramach zadań zleconych udzielane
są zasiłki:
- stałe - przysługujące osobie całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
inwalidztwa. Zasiłek stały przysługuje
również osobie niepracującej lub rezygnującej z pracy w celu wychowywania
dziecka, które wymaga stałej opieki
i pielęgnacji,
- renta socjalna - przysługuje osobie,
która nie może podjąć pracy z powodu
inwalidztwa powstałego w okresie do
18 roku życia,
- okresowe - przysługuje osobom i rodzinom, przy jednoczesnym wystąpieniu:
długotrwałej choroby (w tym alkoholizmu i narkomanii), niepełnosprawności,
braku możliwości zatrudnienia, braku
uprawnień do otrzymania renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny i innych uzasadnionych przyczyn,
- macierzyńskie - przysługujące kobietom
od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca
życia dziecka,
- na dziecko - jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 14% przeciętnego wynagrodzenia na każde dziecko urodzone
podczas ostatniego porodu,
- rodzinne - przysługujące osobom, które
nie są zarejestrowane w Rejonowym
Urzędzie Pracy, nie pracują i nie pobierają zasiłku przy rentach rodzinnych,
- pielęgnacyjne - przysługujące inwalidom
pierwszej grupy lub osobom po 75
roku życia,
- kombatanckie - przysługujące osobom,
których dochód nie przekracza 220%
najniższej emerytury.
W ramach zadań własnych udzielane
są zasiłki:
- celowe - przyznawane w szczególności
na pokrycie części kosztów zakupu
leków i leczenia, remontu mieszkania,
opału i odzieży, dożywiania dzieci.
Zasiłek celowy może być przyznany
w formie pieniężnej lub rzeczowej, jeżeli
forma pieniężna nie gwarantuje zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania
przyznanego zasiłku,
- usługi opiekuńcze - przysługujące osobom samotnym, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają
c.d. na stronie 16
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pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
poza pomocą finansową czynnie uczestniczy w analizie problemów człowieka
i rodziny. Najczęściej spotykanym problemem w naszej pracy socjalnej są konflikty rodzinne i sąsiedzkie. W szczególnie trudnych przypadkach pomocna jest
Policja i Straż Miejska, z których pomocy
korzystamy średnio 4-6 razy miesięcznie.
Duży procent podopiecznych zwraca
się do nas z prośbą o pomoc w przyznaniu grupy inwalidzkiej. Wiąże się to z czynną współpracą z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi z Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego. Załatwiamy również wszelkie formalności
związane z umieszczeniem naszych podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Utrzymujemy stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych. Czynnie współpracujemy z Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej, który zapewnia podopiecznym odzież. Dzięki tej współpracy możemy organizować również usługi opiekuńcze dla osób samotnych i wymagających pomocy innych. Poza tym wspólnie
z PKPS organizujemy imprezy dla seniorów: Dzień Seniora, Dzień Matki i Ojca,
Spotkanie Noworoczne oraz wczaso - rekolekcje w klasztorze w Sulejówku. Dużą
liczbę podopiecznych stanowią samotne
matki, które kierujemy do odpowiednich
instytucji, celem załatwienia głównie alimentów. Współpracujemy również z dyrektorami i personelem szkół, gimnazjów i przedszkoli. Służymy informacjami i kierujemy osoby niepełnosprawne
do Fundacji Niepełnosprawnych w Sulejówku. Pomagamy w załatwieniu formalności związanych z umieszczeniem dzieci
w rodzinach zastępczych. Duży problem
dla naszych podopiecznych stanowi
przede wszystkim zaopatrzenie zimowe.
Służymy im pomocą głównie przy załatwieniu opału na zimę. Współpracujemy
ze Związkiem Emerytów i Rencistów.
Kontynuujemy ścisłą współpracę ze
Związkiem Kombatantów i opiekujemy
się rodzinami należącymi do tej organizacji. Wiele czasu poświęcamy na przeprowadzanie wywiadów społecznych u osób
zobowiązanych do alimentacji.
Urszula Mazik
Kierownik MOPS
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uruchomienia filii MOK w Starej Miłośnie uwieńczone zostały sukcesem w maju
2001 r. Dzięki przekazaniu przez Radę
Miasta Wesoła środków finansowych, można było rozpocząć prowadzenie zajęć plastycznych, psychologicznych i klubu malucha. Sezon 2000/2001 zakończyliśmy
otwarciem wystawy prac pokonkursowych, którą można było oglądać przez
całe wakacje.
Na przełomie lipca i sierpnia tradycyjnie przeprowadziliśmy akcję „Lato w mieście”. Plan akcji ułożony został tak, aby
zajęcia rozwijające intelektualnie przeplatały się z rekreacyjno-sportowymi. Zgodnie ze wskazówkami psychologów wprowadziliśmy do programu dnia 30 minut
głośnego czytania. Stałym punktem było
także muzyczne abecadło przygotowane
i prowadzone przez panią Swietłanę Parkę.
W czasie zajęć dzieci uczyły się nut,
śpiewały piosenki, uczestniczyły w muzycznych zabawach i konkursach a pod
okiem pani Katarzyny Kępińskiej zbudowały wspaniałą makietę „Wesoła - miasto przyszłości”. Zwyczajowo w czasie
akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” zapraszamy ciekawe osoby na spotkania z dziećmi. I tak w lipcu zaproszenie nasze przyjęli wybitni polscy sportowcy - reprezentanci Polski - panowie:
Zenon Jaskuła i Grzegorz Skrzecz. Odwiedził nas również pan Ryszard Rawicki
w towarzystwie swoich zwierzątek: żółwia,
kawki, papugi i gekona. Aby zmotywować młodych mieszkańców Wesołej
do odważnego i aktywnego realizowania
swoich planów i pomysłów artystycznych, przedstawiliśmy dzieciom ich rówieśniczkę - Agatę Struzik - młodziutką
skrzypaczkę z Wesołej. Mimo młodego
wieku i krótkiej edukacji muzycznej ma
ona na swoim koncie szereg sukcesów
artystycznych i nagród, m.in. nagrodę
specjalną na konkursie młodych talentów we Włoszech. Urozmaiceniem trzytygodniowej akcji były wycieczki: piesza
- do stadniny koni Stowarzyszenia Jazdy
RP, gdzie gościnne i ciepłe przyjęcie
pozostawiło u dzieci niezapomniane wrażenia, autokarowa - do wspaniałego rancho w stylu Dzikiego Zachodu niedaleko
Góry Kalwarii, do Warszawy do Muzeum Woli (wystawa „Lalki świata”) i do Muzeum Techniki oraz rowerowa - na basen
do Rembertowa. Atrakcyjnym zakończeniem akcji „Lato w mieście” był tygodniowy pobyt w Zakopanem. Dzięki pomocy finansowej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i MOPS, dzieci z mniej zamożnych rodzin mogły poznać piękno polskich Tatr,
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zwiedzić dawną stolicę Polski - Kraków,
a także zdobyć Górską Odznakę Turystyczną.
Sezon 2001/2002 rozpoczęliśmy od
bardzo ciekawej imprezy - 21 września odbył się koncert pt. „Jazz, poezja i okolice”. Projekt koncertu został przygotowany i wykonany przez młodych artystów z Wesołej i Sulejówka. W programie oprócz znanych utworów literackich
i muzycznych, pojawiły się wiersze i kompozycje, napisane przez ambitnych i niezwykle utalentowanych wykonawców.
W październiku rozpoczęliśmy cykl
zajęć relaksacyjno-edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Celem tych spotkań jest zintegrowanie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z ich rówieśnikami w pełni sprawnymi. Zakończeniem pierwszego etapu będzie spektakl teatralny. 11 października, po raz drugi odbył się uroczysty koncert dla pracowników oświaty
w Wesołej, z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku udało się
zaprosić do Wesołej znakomitego aktora
teatralnego i filmowego - Jacka Borkowskiego.
W listopadzie i grudniu skupiliśmy
naszą działalność na współpracy ze szkołami. Pierwszym udanym projektem był
wspólny koncert, zaprezentowany w „Domu spokojnej starości” w Wesołej. Wspólnie z chórem Szkoły Podstawowej nr 3,
kierowanym przez panią Martę Makowską, przygotowaliśmy program okolicznościowy z okazji Święta 11 Listopada.
Następnym przedsięwzięciem, które
chcielibyśmy na stałe wprowadzić do kalendarza imprez szkolnych są zajęcia pod
wspólnym tytułem „Edukacja filmowa”.
Celem spotkań w Klubie „Kościuszkowiec” (pierwsze odbyło się 22 listopada)
jest przedstawienie uczniom starszych
klas szkoły podstawowej i uczniom gimnazjów historii kina polskiego i światowego. Zajęcia składają się z krótkiej
prelekcji, spotkania z osobą ze świata
kina polskiego oraz projekcji filmu.
Pod koniec listopada ogłosiliśmy w
szkołach konkurs plastyczny na wykonanie „Szopki bożonarodzeniowej” o nagrodę Burmistrza Miasta Wesoła. Uroczyste rozstrzygnięcie drugiej edycji
konkursu odbyło się 21 grudnia w MOK.
Ogółem do oceny jury przedstawiono 35
prac. Po raz pierwszy w konkursie
wzięli udział wychowankowie Domu
Dziecka z Radości. Mamy nadzieję, że
z każdym rokiem coraz więcej rodzin
wesołowskich będzie uczestniczyło w tym
konkursie. Idea wspólnego spędzania
czasu przygotowując szopkę bożonaroc.d. na stronie 17
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dzeniową ma przecież niezwykły wpływ
na atmosferę tych jakże rodzinnych świąt.
Kolejną imprezą z cyklu „Spotkania
ze sztuką w MOK” było otwarcie wystawy
fotograficznej pt. „Piękna opowieść o kormoranie” oraz spotkanie z artystką - fotografikiem - Elżbietą Sęczykowską. Przy
okazji wystawy mogliśmy obejrzeć film
dokumentalny pt. „Tao i kormorany”, uzupełniający wspaniałe zdjęcia z południowych Chin, ukazujący życie mieszkańców tego niezwykle malowniczego zakątka Ziemi.

cd. ze str. 16

nego spotkania pracowników. Wspomniany wyżej „Konkurs na instrumentalne
wykonanie kolędy” odbył się w MOK
po raz 12. Do udziału w konkursie
zgłosiło się ponad 40 wykonawców.
Przesłuchania prowadzone były w trzech
kategoriach: solistów początkujących,
zawansowanych i zespołów kameralnych.
W jury zasiedli zawodowi muzycy:
Tamara Monko-Ejgenberg (pracownik
naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej
w Warszawie), Anna Bućko (wykładowca
w ognisku muzycznym w Sulejówku),

Samodzielny
Publiczny Zakład
Lecznictwa
Otwartego
Placówki
W skład SPZLO wchodzą:
• Przychodnia Rejonowa Nr 1
ul. Kilińskiego 50,
• Przychodnia Rejonowa Nr 2
ul. Warszawska 3 (Zielona),
• Przychodnia Rejonowa Nr 3
ul. Jeździecka 20 (Stara Miłosna),
świadczące usługi w ramach podstawowej
opieki medycznej dla pacjentów zapisanych
do Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
i Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
Wszystkie placówki są czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00.
W soboty w godzinach 8.00 - 12.00 dyżur
internistyczny i pediatryczny pełni Przychodnia Rejonowa nr 1 przy ul. Kilińskiego
50 (tel. do rejestracji 773-53-63).
Nocną pomoc lekarską pacjenci mają zapewnioną w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej 21.
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
dla pacjentów zapisanych do MRKCh

Zdjęcie z wystawy
„Piękna opowieść o kormoranie”

Początek grudnia to dla dzieci niecierpliwe oczekiwanie na Świętego Mikołaja. Postanowiliśmy więc zorganizować w Klubie „Kościuszkowiec” zabawę
na cześć przyjazdu Świętego Mikołaja
do Wesołej. Na program złożyły się występy „Misia i Margolci”, gry i zabawy
przygotowane i poprowadzone przez panie Renatę Struzik i Beatę Szmelkowską
oraz projekcja filmu kinowego „Królewna
Śnieżka”.
Okres przedświąteczny był tradycyjnie
okresem zwiększonej aktywności sekcji
muzycznej. Specjalny program przygotowany przez panią Swietłanę
Parkę, składający się z pastorałek oraz kolęd tradycyjnych i współczesnych został
zaprezentowany w trzech
miejscach: Ośrodku Rehabilitacyjnym MSW, w MOK
(dla uczestników i
gości konkursu „Na
instrumentalne wykonanie kolędy”) i w
Urzędzie Miasta Wesoła podczas wigilij-

Tomasz Struzik (absolwent Akademii
Muzycznej w Warszawie) i Dariusz
Falana.
Ten prawie „telegraficzny skrót”, opisujący działalność MOK w 2001 roku,
chciałbym zakończyć kilkoma zdaniami
na temat planów na 2002 rok.
Głównym zadaniem będzie rozwijanie i
doskonalenie tych imprez artystycznych,
które odbywały się w roku ubiegłym.
Nowym projektem, który mamy nadzieję
uda się wprowadzić na stałe do kalendarza
kulturalnego Wesołej jest cykl koncertów
symfonicznych. Działalność MOK oparta
na edukacji i wychowaniu poprzez propagowanie kultury, wymaga od organizatorów
niespożytej cierpliwości i konsekwencji,
a od odbiorców jedynie odrobiny
poświęconego nam wolnego
czasu. Miejmy nadzieję,
że w bieżącym roku
nie zabraknie ani jednego, ani drugiego.
Dariusz Falana
Dyrektor MOK

• Poradnia Dermatologiczna przy ul. Kilińskiego 50 i ul. Jeździeckiej 20 - dla dorosłych i dzieci;
• Poradnia Położniczo - Ginekologiczna przy ul.
Kilińskiego 50, realizuje następujące typy
porad:
- porada ginekologiczno-położnicza,
- porada ginekologiczna dla dziewcząt,
- porada związana z leczeniem menopauzy,
- program profilaktyczny dla kobiet w ciąży
„Zdrowie, Mama i Ja”.
• Poradnia Alergologiczna przy ul. Kilińskiego 50 dla dorosłych i dzieci,
• Poradnia Neurologiczna przy ul. Kilińskiego 50 i ul. Jeździeckiej 20,
• Poradnia Diabetologiczna przy ul. Kilińskiego 50,
• Poradnia Medycyny Pracy przy ul. Kilińskiego 50,
ul Jeździeckiej 20 i ul. Warszawskiej 3,
• Gabinet Stomatologiczny w Wesołej przy ul.
Kilińskiego 50,
• Gabinet Stomatologiczny w Wesołej przy ul.
Warszawskiej 3,
• Gabinet USG przy ul. Kilińskiego 50
i Jeździeckiej 20 - wykonuje w ramach kontraktu z Kasami Chorych, a także na życzenie
pacjenta, badania USG,
• Laboratorium analityczne przy ul. Kilińskiego 50,
• Poradnie Medycyny szkolnej - w każdej
szkole na terenie miasta Wesoła.
UWAGA:
• Pacjenci zapisani do Mazowieckiej
Regionalnej Kasy Chorych mają prawo do
świadczeń lekarskich, specjalistycznych
i leczenia szpitalnego na całym obszarze
działania Mazowieckiej Regionalnej Kasy
Chorych.
• Obszar ten obejmuje granice Województwa Mazowieckiego.
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Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie podległym Komisariatowi Policji
w Wesołej za rok 2001
Komisariat Policji w Wesołej, w formie jaka istniała w 2001 r., został powołany przez Komendanta Powiatowego
Policji w Mińsku Mazowieckim dnia
15.12.2000 roku. W związku z reorganizacją Komendy Powiatowej w Mińsku
Mazowieckim z trzech istniejących
wcześniej komisariatów (KP Wesoła, KP
Sulejówek oraz KP Halinów) utworzono
jedną Jednostkę Organizacyjną z siedzibą w Wesołej. W pozostałych miastach
utworzono czteroetatowe zespoły dzielnicowych z siedzibami w dawnych
komisariatach policji.
Stan etatowy jednostki ustalono na 48
policjantów, nie zapobiegło to jednak
problemom kadrowym. Do pracy w KP
Wesoła kierowano nowoprzyjętych policjantów, którzy wysyłani byli na kursy
podstawowe, gdy wracali oni do służby
po przeszkoleniu, przenoszono ich do
pracy w KPP Mińsk Mazowiecki a na
ich miejsce przyjmowano nowych policjantów i wysyłano ich na kurs podstawowy. Sytuacja taka trwała przez cały
ubiegły rok - 6 policjantów w KP Wesoła
pracowało tylko na papierze.
Ponadto Kierownik Referatu Kryminalnego do maja 2001 roku przebywał
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Policjant ten przed reorganizacją pracował w Wydziale Dochodzeniowo Śledczym KPP Mińsk Mazowiecki i już
tam przez 6 miesięcy chorował. Odszedł
on w końcu na emeryturę nie będąc
nawet jeden dzień w pracy. Sytuację
kadrową pogarszały również 3 wakaty,
które nie zostały uzupełnione do końca
roku oraz jedna osoba oddelegowana do
Kosowa w ramach Sił Pokojowych ONZ.
Reasumując - przez cały 2001 r.
w KP Wesoła brakowało 10 policjantów
do pełnego stanu etatowego.
I.
CHARAKTERYSTYKA
POD WZGLĘDEM ZAGROŻENIA
Podstawowe zagrożenia występujące
na terenie podległym Komisariatowi
Policji w Wesołej w 2001 roku:
- kradzieże samochodów,
- kradzieże z włamaniem do mieszkań,
- kradzieże z włamaniem do placówek
handlowych,
- włamania do samochodów.
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żyła na policjantów prewencji dodatkowy
obowiązek - obsługę kolizji drogowych.

II.
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI
1. REFERAT KRYMINALNY
W 2001 roku stan etatowy Referatu
Kryminalnego KP Wesoła wynosił 1 + 6,
jednak od początku roku powstały problemy z obsadą wszystkich stanowisk.
Rozpoczynając pracę w nowych strukturach Referat Kryminalny, już na starcie,
przejął duży bagaż zaległości po dawnym KP Sulejówek i KP Halinów. O ile
z dawnego KP Wesoła z 2000 roku pozostało 40 spraw, zmierzających do zakończenia aktem oskarżenia, to po KP Sulejówek „odziedziczono” blisko 100 postępowań, w większości nie rokujących nadziei na wykrycie sprawców. Do tej liczby dodać należy jeszcze 45 postępowań
przygotowawczych z KP Halinów. Pierwsze 3 miesiące 2001 r. policjanci poświęcili na likwidowanie zaległości powstałych nie z ich winy. To rzutowało na całą statystykę za 2001 rok. Łącznie w 2001
roku Referat wszczął 1734 postępowania, a zakończył 1817. Podsumowanie
ogólne przedstawia poniższa tabela :
SPRAWY
przestępstwa
ogółem
kryminalne
gospodarcze
przeciwko życiu i zdrowiu
przeciwko mieniu

wszczęte
2000 2001
1289 1734
1257 1626
15
7
42 53
1096 1379

3. REWIR DZIELNICOWYCH
Rewir dzielnicowych KP Wesoła to
jedyna komórka organizacyjna nie dotknięta w 2001 roku brakami kadrowymi.
Rewir został podzielony na trzy czteroosobowe zespoły z siedzibami w dawnych komisariatach. Na dzielnicowych
zostały nałożone dodatkowe obowiązki
wymuszone trudną sytuacją Ogniwa
Patrolowo - Interwencyjnego. Spoczywał
na nich obowiązek pracy interwencyjnej
w godzinach od 8.00 do 20.00, a od
lipca także obsługa kolizji drogowych.
III.
WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI
SAMORZĄDOWYMI
I ADMINISTRACJĄ
W ramach programu pod nazwą
„Bezpieczny Powiat” realizowano program
ograniczenia przestępczości na terenie
działania naszej jednostki. W ramach
tego programu ściśle współpracowano

zakończone
wykryte
2000 2001 2000 2001
1172 1817 219 490
1145 1710 181 364
14
6
14
6
33 62
10
33
1016 1445 110 167

2. OGNIWO
PATROLOWO-INTERWENCYJNE
Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne KP
Wesoła w 2001 r. było komórką o największych brakach kadrowych. Z tego powodu kierownictwo jednostki zmuszone było
wystawiać służbę patrolową tylko w godzinach nocnych w systemie 12 godzinnym. W połowie 2001 roku znaczącą pomoc uzyskano od Straży Miejskiej w Sulejówku. Dzięki wspólnym patrolom w godzinach nocnych, można było wystawiać
trzecią załogę do służby, co miało duże znaczenie z uwagi na obsługę terenu trzech
miast: Wesołej, Sulejówka i Halinowa.
Od lipca 2001 r. z uwagi na limity kilometrów Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim wydał decyzję, która nało-

nie wykryte
2000 2001
975 1360
970 1356
5
7
954 1301

wykrywalność
2000 2001
18,7 26,6
15,86 21,2
100
100
66,6 82,5
10,4 11,4

z komisjami ds. bezpieczeństwa. Samorządy lokalne wspierały komisariat finansowo, opłacając między innymi tzw.
dodatkowe służby. W prasie lokalnej
każdego miesiąca ukazywały się artykuły
na temat sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa na naszym terenie. Informowano
mieszkańców o ciekawszych sprawach
i o sukcesach policjantów KP Wesoła,
udzielano także porad jak zapobiegać
przestępstwom. Policjanci Komisariatu
Policji w Wesołej zabezpieczali imprezy
masowe organizowane przez władze
miast (pikniki, festyny). Pracą z młodzieżą zajmował się Zespół ds. Nieletnich
KPP Mińsk Mazowiecki.
Krzysztof Kawka
Komendant Komisariatu Policji

KOMUNIKATY
SPISY POWSZECHNE w 2002 roku
Narodowemu Spisowi Powszechnemu
Ludności i Mieszkań w 2002 r. podlegają:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach,
o których mowa poniżej,
- mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania zamieszkane lub
niezamieszkane oraz zamieszkane
obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia
nie będące mieszkaniami,
- osoby nie mające miejsca zamieszkania,
- cudzoziemcy nie spełniający kryteriów
dotyczących wyłączeń od udziału
w spisie.
Powszechnym Spisem Rolnym w 2002 r.
objęte są:
- indywidualne gospodarstwa rolne,
- działki rolne, osoby fizyczne będące
właścicielami zwierząt gospodarskich
nie posiadające użytków rolnych lub
posiadające użytki rolne o powierzchni
mniejszej niż 0,1 ha,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie upraw rolnych,
warzywnictwa, ogrodnictwa, chów i hodowla zwierząt, działalność usługowa
związana z uprawami rolnymi, chowem
i hodowlą zwierząt,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie mające osobowość prawnej, które
niezależnie od rodzaju działalności
podstawowej są użytkownikami użytków
rolnych o powierzchni przekraczającej
1 ha lub prowadzą chów zwierząt
gospodarskich.
Pracami związanymi ze spisem kieruje
burmistrz jako gminny komisarz spisowy.
Na okres przygotowania i przeprowadzenia
spisu, to znaczy od 1 marca do 31 lipca
2002 r. utworzono Gminne Biuro Spisowe.
1. Spis zostanie przeprowadzony w okresie
od 21 maja do 8 czerwca 2002 r.
2. Rachmistrze spisowi przyjdą do mieszkańców dwukrotnie:
- od 9 do 15 maja w ramach obchodu
przedspisowego,
- od 21 maja do 8 czerwca w ramach
przeprowadzania spisu.
3. Wszystkie informacje na temat spisów
(NSP, PSR) można uzyskać w Gminnym
Biurze Spisowym w budynku Urzędu Miasta
(pok. - 110 osobiście lub telefonicznie pod nr
773 60 92) w godzinach pracy Urzędu. W
trakcie realizacji przez rachmistrzów
spisowych obchodu przedspisowego, jak i
samego spisu Gminne Biuro Spisowe czynne
będzie w godzinach od 8.00 do 20.00.
4. Obowiązek udzielania odpowiedzi.
- Przepisy stanowią, że udzielenie
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach spisowych o symbolach A,
M, R1, R2 i R3 jest obowiązkowe.
- Osoby objęte spisami, w tym użyt-

kownicy indywidualnych gospodarstw
i działek rolnych oraz właściciele zwierząt gospodarskich, obowiązani są do
udzielenia rachmistrzom spisowym
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z
prawdą odpowiedzi na pytania zawarte
w formularzach spisowych. Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich oraz o osobach nieobecnych obowiązane są osoby pełnoletnie wspólnie
z nimi zamieszkałe.
- W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku braku możliwości
bezpośredniego spisania osoby, obowiązek udzielenia informacji, w zakresie posiadanej dokumentacji, należy
do zarządzających tymi obiektami.
- W przypadku osób nie mających miejsca
zakwaterowania, czyli bezdomnych,
jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach spisowych, należy odnotować
ich liczbę, płeć oraz domniemany
wiek każdej z nich.
- Informacji o budynkach zarządzanych
przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
udzielają zarządzający (administrujący)
tymi budynkami.
- Informacji o budynkach stanowiących
własność osób fizycznych udzielają
właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.
- Informacji o niezamieszkałych mieszkaniach udzielają zarządzający (administrujący) budynkami, w których te
mieszkania się znajdują.
5. Przy wykonywaniu czynności spisowych rachmistrz spisowy posługuje się
umieszczonym na widocznym miejscu
identyfikatorem zawierającym zdjęcie
oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć Urzędu Statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora Urzędu
Statystycznego, który wydał identyfikator.
NOWE LINIE AUTOBUSOWE
Wychodząc naprzeciw postulatom,
licznie zgłaszanym przez mieszkańców,
Zarząd Miasta podjął działania, zmierzające do uruchomienia nowych linii autobusowych. Odbyły się rozmowy z Zarządem
Transportu Miejskiego w Warszawie, w wyniku których w II półroczu tego roku zostaną zmodyfikowane nasze połączenia autobusowe z Warszawą.
Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusu 704, pomiędzy Starą Miłosną a Warszawą (Rondo Wiatraczna), a
także zostanie uruchomiona nowa linia ze
Starej Miłosny (zatoka przy rondzie Jana
Pawła II i ul. Gościniec - obok stacji paliw
Orlenu, poprzez ul. Piłsudskiego w
Sulejówku, Armii Krajowej, 1. Praskiego
Pułku do Ratusza, następnie Niemcewicza,
poprzez Zieloną do Ronda Wiatraczna; powrót
w odwrotnym kierunku).
Decyzja ta wymaga jeszcze zatwierdzenia dodatkowych środków finansowych
przez Radę Miasta.

POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ
Informujemy, że został uruchomiony
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miast Wesoła i Sulejówek w „Centrum Pogodna”
przy ul. Jana Pawła II 25 (I piętro).
Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek
10.00 - 18.00
wtorek
8.00 - 16.00
środa
nieczynne
czwartek
8.00 - 16.00
piątek
8.00 - 16.00
REFERAT KOMUNIKACJI
Informujemy, że wszystkie sprawy związane z:
- wydawaniem praw jazdy
- rejestracją pojazdów
mieszkańcy mogą załatwić w Urzędzie Miasta
Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w
pokoju nr 006 w godzinach pracy Urzędu.
UWAGA KIEROWCY
Począwszy od 1995 r. w wielu rejonach
Wesołej, w oparciu o opracowane i zatwierdzone projekty organizacji ruchu, wprowadzono tzw. „strefy zamieszkania”. Strefa
zamieszkania oznakowana jest znakami:

Znak D-40
„strefa
zamieszkania”
wjazd do strefy

Znak D-41
„koniec strefy
zamieszkania”
wyjazd ze strefy

Przypominamy, że na całym obszarze
„strefy zamieszkania” obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:
- ograniczenie prędkości do 20 km/h,
- pierwszeństwo pieszych nad pojazdami,
- zakaz postoju pojazdami poza miejscami
wyznaczonymi (o ile tabliczki pod znakiem
drogowym nie stanowią inaczej),
- podporządkowanie dróg wyjazdowych ze
„strefy zamieszkania” (ustąp pierwszeństwa przejazdu).
Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania
wymuszające powolną jazdę mogą nie być
oznakowane.
Powyższe informacje podaję szczególnie
z myślą o prowadzących pojazdy w świetle
przewidywanego szerokiego zastosowania
„stref zamieszkania” w Wesołej, głównie
w dzielnicy Stara Miłosna.
Dariusz Gayer
Naczelnik Wydz. Inwestycji,
Remontów i Gospodarki Komunalnej
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Policja - Komisariat w Wesołej
ul. 1. Praskiego Pułku 21
tel. 773 90 07, 773 40 80, 773 56 99
tel. kom. 0-603 391 585, fax 773 40 04
Policja - Pogotowie Policyjne - 997
Straż Miejska
tel./fax 773 60 90, 773 71 97
tel. kom 0-502 670 794
Straż Pożarna - 998
Straż Pożarna - Wesoła
ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 90 08
Straż Pożarna - Stara Miłosna
ul. Trakt Brzeski 28
tel. 773 39 78
Pogotowie Ratunkowe
tel. 783 14 55 lub 999
Pogotowie Energetyczne
tel. 783 59 90, 778 28 00, 779 31 24
Pogotowie Gazowe
tel. 992, 628 45 87, fax 625 35 14
Konserwator Wodociągów Miejskich
tel. kom. 0-502 182 206
tel. kom. 0-501 076 231
Konserwator Oświetlenia Ulicznego
tel. 783 25 12
tel. kom. 0-607 191 647
Naprawa Telefonów
tel. 773 97 39, 773 20 71
Leśniczy p. Jaczesław Sosna
tel. 629 83 72
WAM Filia w Wesołej
tel. 681 21 59
POWIAT
Starostwo Powiatowe
04-564 Warszawa
ul. Koszykowa 6 A
tel. 621 26 00
Urząd Skarbowy Warsz. Wawer
04-379 Warszawa
ul. Mycielskiego 20
tel. 810 10 21
Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 620 02 61
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
02-517 Warszawa
ul. Rakowiecka 21
tel. 646 53 13
Powiatowy Urząd Pracy
04-111 Warszawa
ul. Grochowska 171 b
tel. 810 33 32, 810 27 06
ZUS
03-829 Warszawa
ul. Podskarbińska 25
tel. 810 80 52 (do 59)
Biuro Paszportowe
00-548 Warszawa
ul. Krucza 5/11
tel. 628 40 94
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
dla miast Wesoła i Sulejówek
05-077 Wesoła
ul. Jana Pawła II 25 (I piętro)
tel. 773 83 33, tel./fax 773 83 34
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TELEFONY
URZĄD MIASTA WESOŁA

ul. 1. Praskiego Pułku 33, 05-075 Wesoła, tel. 773 60 00, fax 773 60 99
http://www.wesola-um.pl e-mail:um@wesola-um.pl
Godziny pracy Urzędu: pon.– 10.00 - 18.00, wt. - pt. – 8.00 - 16.00
(środa jest dniem pracy wewnętrznej)

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Jastrzębski
tel. 773 60 85
Burmistrz Miasta
Jacek Wojciechowicz
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych
Stanisław Bogdan Gutowski
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
Bogdan Wilk
tel. 773 60 60, 773 60 61
Sekretarz
Bożenna Chmielewska
tel. 773 60 60, 773 60 61
Skarbnik
Maria Tobolska
tel. 773 60 72
Biuro Rady
tel. 773 60 85
Sekretariat Burmistrza - Biuro Zarządu
tel. 773 60 60, 773 60 61
fax 773 60 66

pokój 119

pokój 102

pokój 103

pokój 104

pokój 108

pokój 115

pokój 119

pokój 101

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU
Wydział Finansów
tel. 773 60 70
pokój 114
tel. 773 60 88
pokój 113
Referat Rachunkowości Budżetowej
i Realizacji Budżetu
tel. 773 60 73
pokój 116
tel. 773 60 75
pokój 117
Referat Wymiaru Podatków
i Opłat oraz Księgowości Podatkowej
tel. 773 60 77
pokój 122
Kasa
tel. 773 60 14
pokój 014
Wydział Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Komunalnej
tel. 773 60 20
pokój 201
tel. 773 60 21
pokój 202
Referat Inwestycji i Remontów
tel. 773 60 22
pokój 203
tel. 773 60 23
pokój 204
Referat Gospodarki Lokalowej
tel. 773 60 26
pokój 214
tel. 773 60 25
pokój 213
Wydział Architektury
tel. 773 60 30
pokój 206
tel. 773 60 33
pokój 208
tel. 773 60 35
pokój 209
tel. 773 60 32
pokój 207
Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami
tel. 773 60 43
pokój 216
tel. 773 60 45
pokój 217
tel. 773 60 42
pokój 215
Referat Gospodarki Gruntami,
Komunalizacji i Pozyskiwania Mienia
tel. 773 60 40
pokój 221

Biuro Planowania Przestrzennego
i Rozwoju
tel. 773 60 50
pokój 218
tel. 773 60 52
pokój 219
Referat Spraw ObywateIskich
tel. 773 60 10
pokój 005
tel. 773 60 12
pokój 010
Kadry - USC
tel. 773 60 86
pokój 110
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
tel. 773 60 92
pokój -110
Stanowisko ds. Kultury,
Sportu i Rekreacji
tel. 773 60 01
pokój 001
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
tel. 773 60 36
pokój 210
Stanowisko ds. bhp i ppoż.
tel. 773 60 98
pokój -119
Referat Administr. - Gospodarczy
tel. 773 60 98
pokój -119
Referat Zamówień Publicznych
tel. 773 60 27
pokój 211
Referat Komunikacji
tel. 773 60 06
pokój 006
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU
Miejski Zespół Oświaty (Ratusz)
tel. 773 60 04
pokój 004
tel. 773 60 03
pokój 003
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Starzyńskiego 21
tel. 773 55 99
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 40 08
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Trakt Brzeski 28
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 70 23
SŁUŻBA ZDROWIA
1. Przychodnia
Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1
Wesoła-Centrum, ul. Kilińskiego 50
- rejestracja
773 53 63, 773 93 59
- administracja
773 56 51
2. Przychodnia Rejonowa Nr 2
Wesoła-Zielona,
ul. Warszawska 3, blok 2
- rejestracja
773 40 45
3. Przychodnia Rejonowa Nr 3
Wesoła-St. Miłosna,
ul. Jeździecka 20
- rejestracja
773 39 91
URZĘDY POCZTOWE
1. ul. 1. Praskiego Pułku 9
773 40 50
2. ul. Jana Pawła II 21
773 39 76, 773 26 16

