Informacja o pracy Andrzeja Swata
– radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Biorę udział w pracach trzech
komisji problemowych:
1. Komisja oświaty i kultury
– rozpatruje i opiniuje wszystkie
przedsięwzięcia związane z
gminną oświatą, w tym remonty i
inwestycje w placówkach oświatowych. Ostatnio komisja zainicjowała i uczestniczyła w wprowadzeniu “bonu organizacyjnego” – po standaryzacji i wyliczeniu uśrednionych współczynników, w powiązaniu z liczbą
uczniów można określić ilość
etatów w szkołach czyli wysokość nakładów lub inaczej mówiąc gminna kasa podąża za
uczniem.
Dla Zalesia Górnego najważniejsze w oświacie prace
to: dokończenie budowy nowego przedszkola i przeprowadzka
dzieci do nowego obiektu, wykonanie audytu termomodernizacyjnego i na tej podstawie remont elewacji Szkoły Podstawowej z odnowieniem pomieszczeń
zwolnionych przez przedszkole.
Rozpoczęcie dyskusji w komisji
nad budową nowego gimnazjum
w Zalesiu Górnym (propozycja
lokalizacji “Plac Duszczyka”).
2. Komisja sportu – to rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, nie zajmujemy się tzw. sportem seniorskim. Komisja chce doprowadzić
do rozwoju różnych dyscyplin
sportowych na terenie gminy,
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nie tylko piłki nożnej. Takim
przykładem na różnorodność
może być Klub “Hubertus” gdzie
oprócz piłki nożnej rozwijają się:
łucznictwo, szachy czy jazda na
monobajkach...
Dla Zalesia najważniejsze w
działaniach pro sportowych to
kontynuacja inwestycji przy ul.
Pionierów,tzn.zaplecza boiska.
3. Komisja promocji – zajmuje się całokształtem działań promocyjnych gminy od zainicjowania i promowania budowy Skate
Parku w Piasecznie po opiniowanie nowych znaków graficznych
na materiałach reklamowych czy
ocenie projektów architektonicznych przebudowy Skweru Kisiela i Pl. Piłsudskiego w Piasecznie.
Kilka lat temu udało mi się
namówić burmistrza na umieszczenie na oznakowaniu ulic w
Zalesiu Górnym naszego herbu.
Kontynuacją powinny być “witacze” ustawione przy wjeździe
do miejscowości. Dodatkowo
uczestniczę w pracach Komisji
statutowej – jest to komisja doraźna powołana do określonej pracy
– aktualizacja statutu. Po wprowadzeniu najpilniejszych zmian
komisja aktualnie zajmuje się
propozycją zgłoszoną przez kilku radnych wprowadzenia do
Statutu Gminy Piaseczno “Inicjatywy uchwałodawczej”, która
przysługiwałaby także mieszkańcom (teraz tylko burmistrz i
radni).

INTERPELACJE RADNEGO ANDRZEJA SWATA:
***
l W związku ze zbliżającym się końcem robót kanalizacyjnych w rejonie ulicy Jesionowej i układaniem nowej nakładki asfaltowej, proszę o:
1. jednoczesny montaż nowych progów na tej ulicy. Poprzednio zamontowane progi w trakcie robót zostały kompletnie zniszczone. Progi, przy braku chodnika chociaż częściowo poprawiają bezpieczeństwo.
2. wykonanie chodnika, w trybie pilnym, zgodnie z opracowanym projektem.
Ulica Jesionowa jest w tej chwili jedynym możliwym dojazdem dla wielu mieszkańców Zalesia Górnego. Łączenie
na 5 m szerokości jezdni pieszych (w tym dzieci idące do
szkoły), rowerzystów, matki z wózkami i samochody – przy
wolnym poboczu na którym można ułożyć chodnik dla pieszych – nie jest możliwym do zaakceptowania przez mieszkańców ...
***
l Zwracam się z uprzejmą prośbą o spowodowanie:
· oczyszczenia ul. Koralowych Dębów, na odcinku asfaltowym od ul. Pionierów w kierunku Domanki. z piasku, po
zimowym utrzymaniu,
· oczyszczenia rowów na tym samym odcinku, teraz zamulone i zaśmiecone nie spełniają swej roli ...
***
l Na zebraniu mieszkańców Zalesia Górnego zwołanym
przez Sołtysa w dniu 15 czerwca 2008 roku zgłaszano problemy z wykonaniem przyłączy i studzienek kanalizacyjnych.
Mieszkańcy, którzy chcieli wpłacić odpowiednie kwoty na
konto gminy otrzymali informację, że termin minął z końcem
kwietnia 2008 r o czym nie byli wcześniej informowani.
W związku z tym proponuję:
– przedłużyć termin wpłaty do końca wakacji,
– poprzez sołtysa jeszcze raz poinformować mieszkańców (ulotki, ogłoszenia),
Nie spowoduje to zagrożenia terminu wykonania inwestycji bo wykonawca nie wykonuje i nie przyłącza studzienek
na bieżąco, a efekt ekologiczny też jest istotny. Poza tym nie
ma uzasadnienia budowa kanalizacji, z której korzysta 10 %
zamieszkujących ten obszar mieszkańców ...
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