PROTOKÓŁ Nr IV/2011
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 10 lutego 2011 roku

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska otworzyła IV sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego. Sesja rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie o godz. 10:00.
Przewodnicząca poinformowała, że lista obecności została podpisana przez 25 Radnych
i w związku z tym obrady są prawomocne1.

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła się z zapytaniem do
radnych w sprawie propozycji zmian do porządku obrad2.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że w ostatnich
dniach otrzymano stosowne dokumenty dot. obsadzenia mandatu radnego Pana Jerzego
Bichty, w związku z powyższym zaproponowała wprowadzenie jako pkt 3 „rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego”, jako pkt 4 - „złożenie ślubowania
radnego”. Poinformowała, że Pan Jerzy Bichta złożył swój akces do pracy w dwóch
komisjach, w związku z powyższym jako pkt 5 będzie „rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie powołania Radnego do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Piaseczyńskiego” oraz jako pkt 6 „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania
Radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu
Piaseczyńskiego”.
Członek Zarządu Stefan Dunin zwrócił się z prośbą o wprowadzenie jako pkt 15
„rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyjęcie programu współpracy
Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi”.
Rada głosami: za – 21, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła poprawkę do porządku obrad
wprowadzając jako pkt 3 „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obsadzenia mandatu
radnego”.
Rada głosami: za – 20, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła poprawkę do porządku obrad
wprowadzając jako pkt 4 „złożenie ślubowania radnego”.
Rada głosami: za – 21, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła poprawkę do porządku obrad
wprowadzając jako pkt 5 „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego”.
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Rada głosami: za – 21, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła poprawkę do porządku obrad
wprowadzając jako pkt 6 „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego”.
Rada głosami: za – 21, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła poprawkę do porządku obrad
wprowadzając jako pkt 15 „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o
przyjęcie programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi”.
Rada głosami: za – 21, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła porządek obrad.

Ad 3

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego
(Pan Jerzy Bichta).

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie obsadzenia mandatu radnego – Pana Jerzego Bichty3.
Rada głosami: za – 21, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
obsadzenia mandatu radnego4.

Ad 4 Złożenie ślubowania radnego

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska odczytała poszczególne części zdań
roty ślubowania. Pan Jerzy Bichta powtarzał za Przewodniczącą Rady Powiatu treść roty
ślubowania. Na końcu roty ślubowania Radny Jerzy Bichta dodał słowa „tak mi dopomóż
Bóg”.

Ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie powołania Radnego do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Piaseczyńskiego5.
Rada głosami: za – 22, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
powołania Radnego do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Piaseczyńskiego6.
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Ad 6

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie powołania Radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady
Powiatu Piaseczyńskiego7.
Rada głosami: za – 22, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
powołania Radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu
Piaseczyńskiego8.

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 przyjęła Protokół z III sesji Rady
Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Ad 8 Złożenie sprawozdania przez Starostę Piaseczyńskiego z wykonania uchwał Rady
i pracy Zarządu.
Starosta Jan Dąbek zwrócił się do radnych z prośbą o zadawanie pytań dotyczących
sprawozdania z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu9.

Radny Piotr Kandyba zadał pytanie w sprawie pkt 1.1.3 sprawozdania. „Uchwała Nr
9/3/11 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy licencyjnej na pakiet programów
komputerowych o nazwie „Złoty Abonament Optivum” wraz z oprogramowaniem” jaka jest to kwota.
Następnie zadał pytanie w sprawie „Uchwały Nr 9/6/11 w sprawie upoważnienia do
podpisania polis ubezpieczeniowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie –
Jeziornie”. Zadał pytanie kto wygrał przetarg na polisę ubezpieczeniową i jaka jest jego
wartość. Następnie zadał pytanie w sprawie doposażenia Nadwiślańskiemu Oddziałowi
Straży Granicznej – co to jest za doposażenie. Również odniósł się do pkt dot.
zorganizowania imprezy integracyjnej na terenie dawnego poligonu i strzelnicy w Górze
Kalwarii w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w godzinach 09:00 do 20:00. Zadał pytanie o
organizatora i jaki jest cel tej imprezy. Następnie poruszył sprawę pkt 2.2.6. „Zarząd
postanowił wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z propozycją udziału
finansowego Gminy w modernizacji kładki - pomostu w parku miejskim w
Piasecznie przy ul. B. Prusa. Zarząd proponuje udział finansowy Gminy w
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modernizacji kładki w wysokości 50% kosztów”. Zadał pytanie jaka jest wartość
tej inwestycji i czy jest odpowiedź Burmistrza w tej sprawie.

Starosta Jan Dąbek poinformował, że jest ustalone z Burmistrzem Piaseczna sprawa
finansowania tego mostku na kwotę 300-400 tys zł. Do czasu remontu kładki będzie to
przejście wzmocnione, aby mieszkańcom nie zamykać przejścia. W sprawie polisy
ubezpieczeniowej poinformował, że to szkoły negocjują kwoty. Dodał, że sprawdzi tę
kwotę. Następnie odniósł się do imprezy zorganizowanej na strzelnicy w Górze
Kalwarii, dodając, że jest ona poświęcona głównie rajdom samochodowym. W sprawie
doposażenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Starosta poinformował, że
Oddział otrzymał dotację w wysokości 100 tys zł na zakup sprzętu, wyposażenia i
umundurowania.
Następnie Starosta przedstawił informację finansową10.
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak zadała pytanie, czy mogłaby otrzymać taką
informację finansową.
Starosta Jan Dąbek odpowiedział, że przekaże drogą elektroniczną.
Ad 9 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
PP Radni nie przedstawiali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.

Ad 10 Rozpatrzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 – 2021
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 – 202111.
a) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Włodzimierz Rasiński odczytał opinię
Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego12.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej13.
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c) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz odczytał stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej14.
d) dyskusja nad projektem uchwały
Radny Piotr Kandyba odczytał opinię Klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 – 202115.
Radna Marianna Kurek stwierdziła, że Powiat Piaseczyński jest bardzo bogaty i w związku
z tym ponosimy konsekwencje. Powiat zadłużył się na 80 mln zł, ponadto odprowadzamy tzw
„janosikowe” w wysokości 41 mln zł. Radna stwierdziła, że dochody Powiatu maleją, a
„janosikowe” wzrasta. Następnie poinformowała, że gruntów w Górze Kalwarii jest ponad
100 ha, które stanowią własność Powiatu, do tego są tereny, które stanowią własność Skarbu
Państwa. Należy opracować dla tych terenów studium oraz plany zagospodarowania. Radna
poinformowała również, że od 2003 roku Gmina Góra Kalwaria traci dochody, ponieważ te
tereny mają VI klasę według gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Starosta Jan Dąbek zwrócił uwagę, że to wystąpienie ma charakter polityczny.(dotyczy
opinii Klubu PO – dopisek protokolanta). Starosta poinformował, że chcą inwestować już
teraz, dodając, że w kryzysie przetargi np. drogowe są o 30% niższe. Stwierdził również, że
priorytetem są odwodnienia, dodając, że wspólnie z gminami należy wykonać melioracje i
zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Ponadto Starosta stwierdził, że samorządy będą
ograniczone przez Ministerstwo Finansów w związku z zaciąganiem kredytów.
Poinformował, że nie bałby się o finanse powiatu z uwagi na to, iż jest zabezpieczenie w
nieruchomościach. Nieruchomości w kryzysie nie należy sprzedawać tylko przygotować pod
względem planistycznym i w odpowiednim momencie dopiero sprzedawać.
Radny Józef Zalewski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Strategii Gospodarczej
jednogłośnie radni przyjęli prognozę długu. Dodał, że ta prognoza będzie zmienna.
Stwierdził, że dobrze, że Starostwo dysponuje nieruchomościami, które mogą być aportem.
Ponadto stwierdził, że namawiałby Zarząd do zakupu nieruchomości, które będzie dużym
zapleczem. Zwrócił uwagę, że obniżenie zatrudnienia o 5-6 osób nie spowoduje ulgi w
budżecie Powiatu. Dodał, że trzeba mieć świadomość, że zadań przybywa np. zadania z
Kuratorium. Stwierdził, że z tej prognozy wynika, że będzie coraz mniej realizowanych
inwestycji przez Zarząd Powiatu. Radny dodał również, że w budżecie są trzy znaczące
pozycje w wydatkach: oświata, pomoc społeczna i janosikowe.
Radny Wojciech Ołdakowski stwierdził, że brakuje w tym budżecie zadania dot. budowy
sali gimnastycznej dla Szkoły Gastronomicznej w Górze Kalwarii. W związku z tym zadał
pytanie, czy znajda się środki na to zadanie i czy są szanse, że to zadanie zacznie być
realizowane w tym roku.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że 2-3 zadania będą wprowadzone w ciągu
roku budżetowego i będzie na pewno to zadanie. Starosta dodał, że Gmina Góra Kalwaria w
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budżecie na ten rok zarezerwowała 1 mln zł na ten cel. Stwierdził, że zadanie to zostanie
rozpoczęte pod koniec roku, aby zakończyć go w przyszłym.
Radny Waldemar Kosakowski przypomniał radnym, że jesteśmy w pkt dot. prognozy
finansowej, a nie przy uchwale budżetowej. Stwierdził, że to co odczytał Pan Piotr Kandyba
jest jednostronnie interpretowane przez Zarząd. Zwrócił uwagę, że w tym wystąpieniu
pojawiły się pochwały dla Zarządu. Natomiast wystąpienie, że to ma charakter polityczny jest
nie na miejscu. Dodał, że jest tu mowa o finansach, wątpliwościach, propozycjach, nie padła
informacja, że jesteśmy przeciwko uchwale, tylko chcieliśmy zwrócić uwagę na pewnego
rodzaju zagrożenia. Dalsze tego rodzaju nie chcę używać słowa insynuacje nie są potrzebne.
Następnie poruszył kwestię janosikowego. Radny stwierdził, iż nie należy się spodziewać,
żeby Ministerstwo Finansów wystąpiło z jakimkolwiek projektem zmiany z tytułu tych
przepisów. Zadał pytanie, czy Zarząd podjął jakieś działania, wysyłając pisma do
Ministerstwa Finansów, które mogłyby skutkować obniżeniem wielkości, bo jeżeli nie, to
przestańmy się użalać i zakończmy to. Natomiast dochody z majątku, o których wspominał
Radny P. Kandyba są narastające do 2013 roku i słusznie zauważono, że istnieje
zabezpieczenie w postaci nieruchomości – majątku. Dodał, że jak rozumie dochody wynikają
z prognozy, z planu który Zarząd ma dot. ewentualnej sprzedaży. Zadał pytanie, czy mógłby
taki materiał stanowiący przemyślenia Zarządu i plan ewentualnych sprzedaży ujrzeć światło
dzienne, to znaczną część Rady na pewno uspokoiłoby.
Starosta Jan Dąbek powiedział, że sformułowane przez niego słowa dot. wystąpienia
politycznego wiążą się z tym, że bardzo rzadko, albo raz zdarzyło się wystąpienie polityczne
Klubu PO. Dodał, że do tej pory rozmawiano jako przedstawiciele bezpośrednio związani z
budżetem, najczęściej są to wystąpienia komisji, radnych. Natomiast w jednym wystąpieniu
nie można mówić, że się nic nie robi, z drugie strony robić zarzut, że się kredytuje. Nie można
ze sobą tych dwóch rzeczy powiązać. Starosta stwierdził, że nie traktuje tego jako złośliwe
wystąpienie polityczne, bo tego nie powiedział, tylko „nie jestem ze stowarzyszenia
politycznego” i będę się odnosił tylko i wyłącznie merytorycznie. Natomiast trudno z tego
wystąpienia wyciągać pochwały dla Zarządu, chociaż miło, że są pochwały dla Zarządu.
Starosta dodał, że odniesie się do ważniejszych kwestii, które Klub PO poruszył np. sprzedaż
i zakup gruntów. Zwrócił uwagę, że w sprawie janosikowe występowano jako Rada, jako
Zarząd do Ministra Finansów, do Parlamentu, do Pana Marszałka w sprawie zmniejszenia
janosikowego. Stwierdził, że Powiat Piaseczyński jest karany kilkakrotnie, ponieważ jako
najbogatsi odprowadzamy janosikowe, jako, że mamy wysokie wyniki dochodowe są
ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, ponadto te współczynniki
liczone są od kwoty brutto a nie netto. Gdyby te janosikowe liczono po odjęciu janosikowe to
inne możliwości byłyby pozyskiwania środków.
Radny Waldemar Kosakowski stwierdził, że ma prawo nie wiedzieć w sprawie wysłania
pisma dot. janosikowego. Niektórzy Państwo mają wiedzę z poprzedniej kadencji. Dodał, że
nie nadążył za tokiem Zarządu i to słowo polityczne potraktował jako interpretację
argumentów, które w każdym ze swoich punktów zawierały informację merytoryczną. Dodał,
że Pan Starosta potraktował to czysto nomenklaturowo. Stwierdził, że w związku z tym
wycofuje się i przeprasza. Natomiast ponowił swoją prośbę w sprawie ewentualnej
planowanej sprzedaży nieruchomości, o której mówił w swej poprzedniej wypowiedzi.
Radny Józef Zalewski stwierdził, że nie zgadza się z tezą Radnego W. Kosakowskiego, że ta
dyskusja na temat zadań inwestycyjnych powinna być dyskutowana w następnym punkcie.
Dodał, że są to inwestycje wieloletnie więc myśli, że to jest na miejscu.
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Radny Piotr Kandyba stwierdził, że zdają sobie sprawę z janosikowego, ale trzeba pamiętać
o oszczędnościach, bo to może w jakiś sposób dać szansę uniknięcia kryzysu. Stwierdził, że
warto pomyśleć w inwestycje w majątek, który będzie przynosił jakieś pieniądze. Stwierdził,
że jeżeli będziemy wydawali tylko pieniądze ze sprzedaży z gruntów, to nigdy nie wyjdziemy
z kryzysu. Dodał, że mamy partnerstwo publiczno-prywatne, są dobre miejsca na terenie
Powiatu Piaseczyńskiego, które przy dobrej inwestycji przyniosą pieniądze. Zwrócił uwagę,
że jeżeli chodzi o oszczędności, to nie chodzi tylko i wyłącznie o ograniczenie zatrudnienia,
chodzi, aby zoptymalizować to i przyjrzeć się kosztom w podległych instytucjach np. polisy
ubezpieczeniowe.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska stwierdziła, że cieszy się, iż Klub PO
złożył takie resume i nie traktuje tego jako stanowisko polityczne, tylko jako przemyślane i
merytoryczne wystąpienie kolegów, którzy z troską pochylili się nad budżetem.
Przewodnicząca zapewniła, że nic bez Państwa zgody nie zostanie sprzedane. Następnie
odniosła się do kwestii poruszonej przez Radnego W. Kosakowskiego dot. zamierzeń w
sprawie gospodarowania nieruchomościami. W poprzedniej kadencji zostało podjęte
stanowisko Rady w tej kwestii. Jest to obszerny materiał, który przedstawia załączniki dot.
opisu stanu majątku powiatu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, majątku, który
został pozyskany, wywłaszczony i który jest w trakcie porządkowania stanu prawnego oraz
prognozy co do jego zagospodarowania bądź sprzedaży.
Członek Zarządu Stefan Dunin wypowiedział się jako Radny i odniósł się do tego
wystąpienia Klubu PO, jako wybitnie politycznego. Dodał, że na bilbordach widział takie
hasła „nie róbmy polityki, budujmy mosty, szkoły, szpitale, drogi”. Państwo nawołujecie,
żeby nie budować nowych dróg, tylko remontować – jakaś sprzeczność. Przytoczył słowa
twórcy reformy samorządowej Prof. Regulskiego, który zauważył już w 2007 roku „że w
kwestii podziału odpowiedzialności i środków coraz bardziej zacierają się granice między tym
co samorządowe i rządowe. Łamie się w ten sposób obraz Polski, jako kraju
zdecentralizowanej władzy, kraju nieresortowym, fiskalnym i nadzorczym, lecz
modernizującym się partnerskim i obywatelskim”. Dodał, że nie zostało wskazane, że coraz
więcej jest zadań zleconych na samorządy terytorialne o tym też mówi Prof. Kulesza. Dodał,
że regulacja i melioracja to nie jest zadanie samorządu terytorialnego. Poinformował, że
widząc te zagrożenia „robią stany prawne, przygotowują inwestycje”. Zadał pytanie, jaką
klasyfikację budżetową wskażą Państwo, aby robić meliorację.
Radny Tadeusz Sztop stwierdził, że Pan Stefan Dunin daleko idzie w swoich rozważaniach
mieszając wielką politykę do naszej małej ojczyzny. Poprosił o stonowanie tej dyskusji,
ponieważ odwoływanie się do plakatów nie jest na miejscu – „może źle to odczytujesz”.
Radny Waldemar Kosakowski poinformował, że to stanowisko Zarząd otrzyma na piśmie i
będzie można zapoznać się co jest napisane a nie co między wierszami.

e) głosowanie nad projektem
Piaseczyńskiego
na lata 2011 – 2021
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finansowej

Powiatu
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Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 –
202116.

Ad 11 Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2011
rok wraz z uzasadnieniem17.
a) odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej Józef Zalewski odczytał opinię Komisji
Strategii Gospodarczej18.
Radny Wacław Bąk przedstawił opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska19.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła opinię Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej20.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Jerzy Wojdak odczytał
opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego21.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Joanna Pająkiewicz
odczytała opinię Komisji Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu22.
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Włodzimierz Rasiński odczytał opinię
Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego23.
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej24.
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz odczytał stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie
opinii Komisji Budżetu i Finansów25 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej26.
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak odczytała stanowisko Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej RP w kwestii budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na rok 201127.
Starosta Jan Dąbek stwierdził, iż powyższe wystąpienie jest „bardzo idealistyczne co w
rzeczywistości jest niemożliwe do zrobienia”. Starosta dodał, iż został wskazany kierunek
ideału do którego Powiat powinien dążyć. Ponadto Starosta stwierdził, iż w porównaniu do
innych samorządów „finanse Powiatu Piaseczyńskiego nie są zepsute. Są prowadzone
racjonalnie”.
Radny Józef Zalewski poinformował, iż nie należy ratować budżetu. Należy oczekiwać na
jednoznaczne zmiany działań Rządu, który nie będzie wprowadzał zamętu w przepisach
dotyczących finansów publicznych, finansowania samorządów etc. Radny dodał, iż
„samorządy nie mają stabilizacji prawnej”. Ponadto nawiązując do swojej wypowiedzi przy
omawianiu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011- 2021
stwierdził, iż przedmiotowa prognoza będzie przygotowywana i uchwalana przez Radę co
roku- „teoretycznie nazywa się to prognozą wieloletnią”. Radny zastanawia się, jaka jest
stabilizacja prawna dla samorządów w tworzeniu prognoz finansowych, jeśli niewiadomym
jest jakie będą współczynniki do projektowania założeń do budżetu na rok następny. Ponadto
Radny zwrócił uwagę, iż obniżenie bieżących wydatków np. w oświacie i tak spowoduje
oszczędności niewielkie. Radny zauważył, iż wydatki bieżące dotyczą utrzymania struktur
majątkowych. Ponadto Radny zauważył, iż propozycje Klubu Platformy Obywatelskiej są
idealne, ale niektóre propozycje odbywają się na poziomie samorządu powiatowego. Radny
dodał również, iż były podjęte kroki, aby umożliwić Powiatowi obniżenie wysokości tzw.
„Janosikowego”- „ustawa jest ustawą trzeba zgodnie z nią postępować”. Radny nawiązał
również do możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które, jak stwierdził, „są iluzją.
Zostały środki tylko na miękkie programy”.
Radna Katarzyna Obłąkowska Kubiak przedstawiła swoje dwie interpelacje- propozycje
oszczędności dotyczącą podpisywania skonsolidowanych umów na zakup energii elektrycznej
przez Starostwo Powiatowe i jednostki podległe Powiatowi. Kolejna interpelacja dotyczyła
pozycji w projekcie budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok „zakup usług
pozostałych”. (Treść interpelacji szczegółowo przedstawiona w pkt. 17 Interpelacje i
zapytania radnych). Zdaniem Radnej należy podjąć kroki, aby działać pro- rozwojowo czyli
inwestować. „Inwestycje napędzają gospodarkę a samorząd może być ważnym ogniwem w
lokalnym rozwoju gospodarczym”.
Członek Zarządu Stefan Dunin przytoczył stwierdzenie prof. Kuleszy
„zasada
adekwatności środków do zadań zapisanych w art. 167 Konstytucji nie ma sensu w sytuacji,
25 załącznik do protokołu
26 załącznik do protokołu
27 załącznik do protokołu
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gdy zadania nie są standaryzowane. To zaś stwarza sytuację, w której samorząd lokalny jest
zmuszany do udziału w realizacji zadań zleconych a nie, własnych”. Radny zauważył, iż na
zadania rządowe Powiat przeznacza ponad 4.500.000 zł „z tego co dostajemy z subwencji”.
Członek zwrócił uwagę, iż ta informacja nie znalazła się w przedstawionej treści stanowiska
Klubu Platformy Obywatelskiej.
Radna Katarzyna Obłąkowska –Kubiak poinformował, iż Klub Platformy Obywatelskiej
składa się z osób mieszkających w Powiecie Piaseczyńskim, które chcą działać na rzecz
rozwoju Powiatu. Radna stwierdziła, iż „nie można implementować odpowiedzialności za to
co dzieje się w Rządzie”.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska zwróciła się do Radnych o podjęcie dyskusji
nad projektem budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok.
Radny Tadeusz Szop poinformował, iż w powyższym stanowisku Klubu Platformy
Obywatelskiej została zwrócona uwaga na niektóre możliwości oszczędności nie po to, aby
„komuś wytknąć” lecz w celu pokazania pewnych obszarów nad którymi warto się pochylić.
”Taka była nasza intencja”.
Radna Marianna Kurek zwróciła się do Zarządu powiatu o pochylenie się nad sprawami
geodezji oraz gospodarki gruntami. Stwarzane są lepsze warunki pracy dla pracowników po
to, aby mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego zobaczyli różnicę szybszego wprowadzenia
zmian w ewidencji. Radna dodał, iż środki, które znajdują się w budżecie należy odpowiednio
szybko wykorzystać np. na zakup komputerów. Ponadto Radna nawiązała do wniosku, który
złożyła na Komisji Budżetu do Zarządu Powiatu, aby przeanalizować wszystkie projekty
inwestycyjne, aby nie były „przeterminowane, jeśli tak będzie, to należy przystąpić do
aktualizacji”. Radna dodała, iż w razie możliwości przeznaczenia dodatkowych środków
Zarząd powinien być przygotowany na natychmiastowe działanie- „nie możemy być
nieprzygotowani, bo jakiś projekt będzie przeterminowany”. Radna dodała także, iż „nasza
rola jest służebna i mamy obowiązek służyć mieszkańcom”.
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował, iż większość spraw poruszonych w
wystąpieniach Radnych jest od dłuższego czasu realizowana przez Zarząd Powiatu. Niektóre
sprawy, zdaniem Wicestarosty, warto przeanalizować. Wicestarosta nawiązał również do
wypowiedzi dotyczącej stabilności określania wydatków. ZdaniemWicestarosty na
konstrukcję budżetu samorządu składają się takie elementy składowe, które nie są stabilne,
nie można ich do końca przewidzieć- np. termin zwrotu środków unijnych. Wicestarosta
przypomniał, iż termin ten był wielokrotnie przesuwany, i nie wiadomo było kiedy nastąpi
zwrot. Wicestarosta nawiązał również do kwestii oszczędności. Stwierdził, iż „najprostsza a
zarazem najtrudniejsza sytuacja to tam, gdzie musimy wydatkować pieniądze naszego
budżetu na zadania rządowe- to są ok 3-4.000.000 zł”. Wicestarosta dodał, iż do kwestii
oszczędności należy podchodzić rozważnie, aby nie odbiło się to na mieszkańcach Powiatu
Piaseczyńskiego. Wicestarosta dodał, iż Zarząd Powiatu wiele lat temu zauważył tendencję
„obciążania samorządów zadaniami nie przekazując na nie adekwatnych środków
finansowych”. W związku z powyższym Zarząd postanowił gromadzić majątek w celu
zabezpieczenia finansowego na przyszłe lata. Wicestarosta dodał, również, iż wszyscy radni
powinni określić 3 lub 4 priorytetowe zadania, które powinny być zrealizowane. Wicestarosta
stwierdził, iż Jego zdaniem jest mnóstwo zadań, które powinny być jak najszybciej
zrealizowane: odwodnienie wzdłuż dróg powiatowych, budowa hali sportowej w Górze
Kalwarii, rodzinkowe domy w Łbiskach, czy dofinansowanie zadań planistycznych w
Gminie Góra Kalwaria.
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Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska podsumowując dyskusję stwierdziła, iż
pomimo tego, że „świat jest zadłużony, Europa jest zadłużona, Polska jest zadłużona…”
należy nadal planować, uchwalać budżet. Przewodnicząca stwierdziła, iż z wielkim
szacunkiem podchodzi do opracowania stanowiska Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej,
lecz wstrzymanie się od głosu nie jest dobrą strategią. Przewodnicząca dodała również, iż
ustawodawca zastrzegł, że muszą być wprowadzone zmiany do budżetu na rok 2011, np. nie
ma już Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest - Wydział
Geodezji i Katastru. Ponadto Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż w budżecie należy 0,5 %
podatków przeznaczyć na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Przewodnicząca
również dodała, iż priorytetem przez ostatnie lata były inwestycje, które podniosły wartość
majątku Powiatu. Przewodnicząca zwróciła się do Radnych z Klubu Platformy Obywatelski,
aby wspólnie przygotować sesję tematyczną poświęconą sprawom finansowym Powiatu.
Przewodnicząca również wyraziła swój żal w związku z deklaracją Radnych z Klubu PO
odnośnie wstrzymania się od głosowania nad projektem budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na
2011 rok.
f) głosowanie nad wnioskami Komisji Rady odrzuconymi przez Komisję Budżetu
i Finansów,
nie było wniosków
g) głosowanie nad wnioskami Komisji Budżetu i Finansów odrzuconymi przez
Zarząd Powiatu,
nie było wniosków
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok,
Rada w głosowaniu imiennym 28 głosami: za – 17, przeciw - 0, wstrzymało się – 7 przyjęła
uchwałę budżetową na rok 201129.
Starosta Jan Dąbek serdecznie podziękował za uchwalenie budżetu Powiatu
Piaseczyńskiego na 2011 rok. Starosta przyznał, iż jest „to budżet trudny, ale również
uspokajający wszystkich tych, którzy mają obawę o nasze finanse”.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska w związku z nagłą śmiercią Prezesa
Piaseczyńskiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej Jerzego Chmielewskiego poprosiła o
uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.
Następnie została ogłoszona dwudziestominutowa przerwa.

Ad. 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Piaseczyńskiego30. Następnie poprosiła
o zgłaszanie się chętnych Radnych do prac w tej Komisji.

28 Załącznik do protokołu
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30 Załącznik do protokołu
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Radny Wojciech Ołdakowski zgłosił swój akces. Dodał także, iż został wyznaczony do prac
Komisji Statutowej przez Klub Prawo i Sprawiedliwość.
Starosta Jan Dąbek jako przewodniczący Klubu „Nasza Gmina Nasz Powiat” zgłosił
kandydaturę Przewodniczącej Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska wyraziła zgodę na powyższe.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Piaseczyńskiego31.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska zaproponowała, aby pierwsze spotkanie
Komisji odbyło się w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 15.00. Ponadto poprosiła Naczelnika
Biura Prawnego o przygotowanie formalnych uwag, które są związane ze zmianą przepisów
prawnych.
Członkowie Komisji zgodzili się na powyższe.

Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Piaseczyńskiego.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr Tomasz Józefowicz
przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego32.
Radny Józef Zalewski poinformował, iż Komisji Strategii Gospodarczej głosami za- 11,
przeciw- 0, wstrzymujących się -3 pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska powitała Powiatowego Rzecznika
Konsumentów i dodała, iż Pani Rzecznik była obecna na posiedzeniu Komisji Strategii
Gospodarczej w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z uzasadnieniem do
projektu wyżej wymienionej uchwały.
Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego33. Starosta nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Piaseczyńskiego.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr Tomasz Józefowicz
przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego34.
Radny Józef Zalewski poinformował, iż Komisji Strategii Gospodarczej głosami za- 11,
przeciw- 0, wstrzymujących się -3 pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

31
32
33
34
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Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego35. Starosta nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyjęcie programu
współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi.
Naczelnik Biura Prawnego Katarzyna Janicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały o przyjęcie programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami
pozarządowymi36.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska przeprosiła Radnych za pomyłkę, która nastąpiła
w treści uchwały przyjętej na III sesji Rady Powiatu w sprawie przyjęcie programu
współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi. Przewodnicząca
dodał, iż przygotowując materiały na sesję Rady będzie dokładniej analizować zawartą w nich
treść.
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały o przyjęcie programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami
pozarządowymi37.

Ad. 15 Złożenie sprawozdawania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za
okres między III a IV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła sprawozdawanie z prac
Rady za okres między III a IV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego38. Ponadto
Przewodnicząca nawiązując do informacji dotyczącej spotkania z Panem Wojewodą
Mazowieckim w sprawie ratownictwa medycznego poinformowała, iż przygotowywany
nowy plan pracy, który będzie obowiązywał od miesiąca lipca 2011 roku zakłada, że Powiat
Piaseczyński nie będzie umiejscowiony w rejonie operacyjnym warszawskim a w rejonie
operacyjnym radomskim.
Członek Zarządu Stefan Dunin poinformował, iż Zarząd Powiatu wyraził swoje zdziwienie
w związku z przedmiotową sytuacją. Członek Zarządu dodał, iż pierwotnie plan pracy
ratownictwa medycznego zakładał umiejscowienie Powiatu Piaseczyńskiego w rejonie
operacyjnym grodziskim. Drugi projekt umiejscawiał Powiat w rejonie: Piaseczno, Grójec,
Białobrzegi oraz dawał dodatkowy zespół do wyjazdu w teren - do takiego stanowiska
Wojewody Mazowieckiego Zarząd Powiatu odniósł się pozytywnie. Członek Zarządu dodał,
iż do opinii Ministerstwa Zdrowia trafił „zupełnie inny projekt” umiejscawiający Powiat w
rejonie operacyjnym radomskim oraz zmniejszający liczbę rejonów operacyjnych z 12 do 9
na terenie województwa mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, iż projekty
przygotowywane przez Wojewodę Mazowieckiego „są już wdrożone”. Następnie
35
36
37
38
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poinformowała, iż została upoważniona przez Mieszkańca Powiatu Piaseczyńskiego do
poinformowania Radnych, iż w dniu 8 lutego Mieszkaniec złożył kolejne pismo adresowane
do Starosty Piaseczyńskiego dotyczące „niewłaściwości reakcji” na dotychczasowe
wystąpienia. Przewodnicząca przytoczyła treść odpowiedzi skierowanej do adresatów pisma
podpisaną przez upoważnionego urzędnika Wydziału Architektoniczno- Budowlanego. Treść
pisma jest do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.
Starosta Jan Dąbek poinformował, iż w związku z dużą ilością pism Mieszkańca Powiatu
Piaseczyńskiego, „Zarząd zdecydował, że to pismo skieruje do prokuratury, aby zbadała czy
nastąpiło przestępstwo w Starostwie”. Ponadto Starosta dodał, iż „nie jesteśmy w stanie
rozstrzygnąć czy były wydane wadliwe decyzje- niech się zajmie tym organ który jest
uprawniony do tego”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, iż wpłynęło
zaproszenie na bal dobroczynny stowarzyszenia „Dobra Wola”, który obędzie się w dniu 26
lutego br. w hotelu Książę Poniatowski w Łazach. Uczestnictwo w imprezie kosztuje 170 zł.
Ponadto jest również zaproszenie do udziału w konwersatorium na temat ochrony informacji
w urzędach administracji samorządowej. Szczegółowe informacje znajdują się w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu.
Radny Józef Zalewski nawiązując do informacji w sprawie ratownictwa medycznego
poinformował, „nie powinniśmy odpuścić” kwestii umiejscowienia Powiatu Piaseczyńskiego
w rejonie operacyjnym radomskim. Opinia Zarządu Powiatu była jednoznacznie wskazująca
umiejscowienie w rojnie operacyjnym znajdującym się w pobliżu Powiatu.
Starosta Jan Dąbek poinformował, iż docelowo ma być tylko 5 rejonów operacyjnych na
terenie województwa mazowieckiego. Starosta dodał, iż na Konwencie, który odbył się w
dniu wczorajszym, większość starostów obecnych na spotkaniu opowiedziało się przeciwko
takiemu rozwiązaniu. Starosta dodał, iż z informacji przedstawionych przez Wojewodę
Mazowieckiego wynika, iż „jest gwarancja że w dużym systemie czas reakcji jest dużo
krótszy”. Starosta dodał, iż na spotkaniu również padła informacja „ że 30 czerwca br. wygasa
umowa z operatorami dotychczasowymi, bez możliwości przedłużenia zadania”.
Radny Waldemar Kosakowski zwrócił się z zapytaniem czy wniosek do prokuratury został
złożony w celu sprawdzenia czy zaszło przestępstwo czy dotyczy sprawdzenia czy
Mieszkaniec Powiatu Piaseczyńskiego w treści swoich wystąpień nie popełnił przestępstwa
zarzucając „jakieś niegodziwe rzeczy”.
Starosta Jan Dąbek odpowiedział, iż wniosek do prokuratury dotyczy sprawdzenia „czy nie
doszło do popełnienia przestępstwa w trakcie wydawania decyzji”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformował, iż jest możliwość
wyrobienia wizytówek. Chętni Radni proszeni są o zgłaszanie się do Biura Rady i Zarządu
Powiatu.

Ad. 17 Interpelacje i zapytania radnych
Radny Włodzimierz Rasiński zwrócił się z zapytaniem, czy to prawda, że na ręce
Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęło pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego?
Jeśli tak to Radny zwraca się z prośbą o przedstawienie treści wyżej wymienionego pisma.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska odpowiedziała twierdząco. Ponadto
poinformowała, iż korespondencja dotyczy sprawy oświadczeń majątkowych radnych
poprzedniej kadencji.
Radny Włodzimierz Rasiński przypomniał, iż Towarzystwo Wiedzy Powszechnej planuje
wynajęcie części budynku Zespołu Szkół im. Władysława S. Reymonta przy ul. Mirkowskiej
39 w Konstancinie- Jeziornie. W związku z tym Radny zwrócił się z zapytaniem na jakim
etapie są przygotowania do wynajęcia części obiektu szkoły? Kolejne pytanie Radnego
dotyczy odpowiedzi na zapytanie Radnego Krawczyńskiego z ostatniej sesji Rady Powiatu w
sprawie umów zawieranych w 2010 roku z firmą „Usługi instalatorskie Jerzy Bichta”.
Ponadto Radny oczekuje odpowiedzi na pytanie czy Starosta prowadzi „jakiekolwiek”
rozmowy z firmą holenderską na temat zagospodarowania Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego
w Zalesiu Górnym? Czy jest to ta sama firma, która wykonywała „koncepcję dla gminy
Piaseczno?”.
Starosta Jan Dąbek odpowiadając na pierwsze zapytanie Radnego poinformował, iż
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej wystąpiło z prośbą o wynajęcie części budynku Zespołu
Szkół (skrzydło C) na okres 6 lat. Jest przygotowany projekt uchwały Rady w tej sprawie.
Ponadto Starosta poinformował radnych, iż trwają rozmowy z Burmistrzem Gminy
Konstancin- Jeziorna w sprawie wynajęcia części budynku tej szkoły na potrzeby Urzędu
Gminy. Starosta dodał, iż w ciągu dwóch tygodni przedmiotowa kwestia powinna zostać
rozstrzygnięta. Jeśli chodzi o odpowiedź na interpelację Radnego Ł. Krawczyńskiego zadaną
na poprzedniej sesji – jest przygotowywane pismo wyjaśniające w tej sprawie. Starosta
nawiązując do kwestii Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego poinformował, iż „co jakiś czas
różne firmy się zgłaszają natomiast konkretnych rozmów nie ma”. Starosta dodał, iż
„konkretną rozmowę” przeprowadził z firmą, która planuje zagospodarowanie terenu i
stworzenie ośrodka rekreacyjnego w Złotokłosie.
Radna Katarzyna Obłąkowska- Kubiak zwróciła uwagę, że aż 5.121.937 zł przewidziano
w budżecie Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2011 na „zakup usług pozostałych”. „Jest dla
mnie jasne, że pewne usługi według klasyfikacji wydatków i środków zaliczamy do grupy
„usług pozostałych”, jednak 5.000.000 zł jest to ogromna kwota, która w zasadzie umyka
możliwości analizy i oceny przez Radę”. Radna zwróciła się z prośbą, aby jednym z
elementów sprawozdania z realizacji budżetu także już za rok 2010 i każde kolejne lata była
szczegółowa prezentacja wydatków w pozycji „zakup usług pozostałych”, symbol
klasyfikacji statystycznej 4300. Ponadto Radna zauważyła, iż w budżecie Powiatu
Piaseczyńskiego na 2011 rok zostały zaplanowane łączne wydatki na zakup energii na
poziomie 4.121.138 zł. Radna zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie możliwości i
zasadności konsolidacji zakupów energii elektrycznej przez Starostwo Powiatowe i jednostki
podległe Powiatowi. „Istnieje bowiem możliwość uzyskania atrakcyjnej ceny energii, jeśli
skonsolidujemy zakupy energii wszystkich jednostek podległych Powiatowi”. Zdaniem
Radnej warto rozważyć możliwość stworzenia grupy zakupowej z jeszcze innymi
podmiotami, aby zwiększyć siłę nabywczą i uzyskać jeszcze lepszą cenę energii. Radna
dodała, iż istnieją specjalistyczne firmy zajmujące się audytem elektroenergetycznym, które
wspomagają proces skonsolidowania zakupów energii oraz zmiany sprzedawcy energii tak,
aby uzyskać oszczędności w wydatkach na energię. Być może warto rozważyć zasadność
nawiązania kontaktu z taką firmą. Zdaniem Radnej skonsolidowany zakup energii
elektrycznej przez wszystkie jednostki podległe Staroście przyczyni się do uzyskania
15

oszczędności i poprawy sytuacji budżetowej powiatu. Następnie Radna złożyła interpelację,
aby przygotować informator dla mieszkańców w formie elektronicznej, w którym w sposób
jasny, przejrzysty (używając wykresów) i zwięzły przedstawiony zostanie mieszkańcom
budżet Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2011 i prognoza finansowa na lata 2011-2021.
Zdaniem Radnej popularyzacja wiedzy o budżecie i prognozie finansowej jest istotnym
elementem przejrzystości działań Rady, a także elementem realizacji zasady jawności i
jasności uchwały budżetowej. Prezentacja taka będzie użyteczna także do opracowywania
informacji na temat realizacji budżetu, a także informacji dotyczących budżetów na kolejne
lata. Kolejną interpelacją jest zwrócenie uwagi i uczulenie Zarządu Powiatu na potrzebę
wybudowania przy ul. Orężnej w Piasecznie oprócz chodnika na odcinku tuż za torami
kolejowymi patrząc od strony centrum Piaseczna (na którym chodnika brakuje), co jest
obecnie najwyższą koniecznością, także drogi (ścieżki) rowerowej pozwalającej na
bezpieczną komunikację rowerową w ciągu tej ulicy. Połączenie rowerowe jest istotne dla
mieszkańców ulicy Orężna oraz zachodniej części Zalesia Dolnego poruszających się
rowerami. Mają oni w tej chwili ograniczoną możliwość bezpiecznego dojazdu rowerem do
centrum Piaseczna, a potrzeba istnieje. Połączenie rowerowe byłoby także istotnym
elementem podnoszącym jakość życia mieszkańców tzw. osiedla Słowicza-Jarząbka w
Piasecznie – odtworzyłoby bowiem mieszkańcom tego osiedla dostęp do aktywnego
wypoczynku weekendowego w zielonych częściach gminy Piaseczno. Aby mieszkańcy
osiedla Słowicza-Jarząbka mogli dojechać rowerami (i np. na rolkach) do Zalesia Dolnego (i
dalej do Górek Szymona, Zimnych Dołów i Ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym) należałoby
stworzyć szlak rowerowy np. taki: ul. Żytnia (droga gminna), ul. Jana Pawła (odcinek będący
w gestii powiatu), niewielki odcinek ul. Orężna (droga powiatowa) i dalej drogami gminnymi,
np.: ul. Kruczkowskiego, ul. Pomorska, ul. Żółkiewskiego, Al. 3 maja, lub w jakikolwiek inny
sposób funkcjonalnie najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców, możliwościom
terenu oraz możliwościom finansowym. Radna zwróciła uwagę, iż warto zawiązać
współpracę w tej kwestii, a także w kwestii utworzenia innych szlaków rowerowych z Gminą
Piaseczno oraz pozostałymi gminami Powiatu Piaseczyńskiego.
Starosta Jan Dąbek odpowiedział, iż na dwie pierwsze interpelacje Radnej zostanie
przygotowana odpowiedź w formie pisemnej. Nawiązując do publikacji budżetu Powiatu
Piaseczyńskiego na 2011 rok Starosta odpowiedział, iż co roku dokument ten jest dostępny
dla mieszkańców w formie publikacji książkowej. Odpowiadając na kolejne zapytanie Radnej
Starosta poinformował, iż mało prawdopodobna jest budowa ciągu rowerowych na odcinkach
dróg, o których wspomniała Radna: „ul. Jana Pawła, Orężna jest modernizowana, został
odcinek od torów do zakrętu (…) to jest kilkaset metrów”. Zdaniem Starosty „to zadanie jest
wspólne dla Konwentu”. Starosta wytłumaczył, iż udało się powołać Konwent Powiatu
Piaseczyńskiego. Starosta poinformował, iż w dniu 17 lutego 2011 roku na Konwencie
zostanie przedstawiona propozycja Radnej - budowa ścieżek rowerowych. Na
przedmiotowym Konwencie również będzie poruszona kwestia podtopień i zagrożenia
powodziowego na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
Radny Wojciech Ołdakowski zwrócił się z zapytaniem czym zajmuje się Wydział
Promocji, Kultury i Sportu? Z czym związany jest wzrost zatrudnienia w tym Wydziale?
Radny przypomniał, iż w roku 2006 był to Wydział Promocji i Rozwoju, w którym pracowały
3 osoby. W chwili obecnej są to dwa odrębne wydziały: w Wydziale Pozyskiwania Środków
Pomocowych i Rozwoju są zatrudnione 3 osoby, w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu
zatrudnionych jest 5 osób oraz jedna stażystka. Kolejne zapytanie Radnego dotyczy
inwestycji drogowych, którym kończy się w roku bieżącym gwarancja. Radny również
zwraca się z prośbą o kontrolę tych inwestycji czy zostały wykonane właściwie. Radny
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również zwrócił się z zapytaniem, czy Członek Zarządu poprzedniej kadencji Sławomir
Stoczyński otrzymał odprawę po zakończeniu III kadencji i w jakiej wysokości?
Starosta Jan Dąbek odpowiadając na ostatnie zapytanie Radnego poinformował, iż zgodnie
z przepisami Pan Sławomir Stoczyński otrzymał odprawę w wysokości proporcjonalnej do
czasu w którym aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Powiatu. Starosta dodał, iż Radny
otrzyma wykaz inwestycji drogowych, którym kończy się gwarancja w roku 2011. Starosta
odpowiadając na pierwsze zapytanie Radnego poinformował, iż zatrudnienie w Wydziale
Promocji, Kultury i Sportu nie zmieniło się od 3 lat. Natomiast powodem, dla którego było
oddzielenie Wydziału Promocji, Kultury i Sportu było uzyskanie w 2009 roku zaszczytnego
tytułu Stolicy Kulturalnej Mazowsza. „W dobie obecnej przymierzamy się do reorganizacji
tego Wydziału. Będziemy zmniejszali zatrudnienie zarówno w Wydziale Inwestycji jak i w
Wydziale Promocji. Nie będziemy ludzi zwalniać, ale w strukturze poziomej dokonywać
przesunięć między wydziałami”.
Wypowiedź poza zasięgiem mikrofonu
Starosta Jan Dąbek poinformował, iż przyszła Wiceburmistrz Piaseczna pracuje w Wydziale
Pozyskiwania Środków Pomocowych i Rozwoju. Starosta dodał, iż „jest to bardzo dobry
pracownik i w związku z tym Starosta nie chce rezygnować z tej osoby dlatego będzie
przebywać na urlopie funkcyjnym.”
Radny Piotr Kandyba zwrócił się z zapytaniem o raport komisji sprawdzającej zgodność
inwestycji pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2838W, oraz nr 2836W (ul.
Millenium w miejscowości Głosków). Radny również zwrócił się z zapytaniem czy był
poruszany temat bezpiecznego wyjazdu na drogę nr 79 podczas spotkania z Wojewodą
Mazowieckim w dniu 9 lutego 2011 r.? Ponadto Radny zgadza się z Radną Marianna Kurek
w sprawie Wydziału Geodezji i Katastru. Radny poinformował, iż był „klientem” tego
Wydziału - „budynek robi wrażenie, poza tym jest to Wydział, który może zarabiać
pieniądze”. Radny podkreślił, iż są pewne braki i problemy sprzętowo - kadrowe. Radny
dodał, iż nie do zaakceptowania jest sytuacja, kiedy komputery „wieszają się”. Z informacji
jakie posiada Radny wynika, iż została przyznana zbyt mała moc elektryczna, zbyt mały
zasilacz awaryjny. Ponadto istnieje potrzeba zakupu nowych komputerów. Radny również
zwrócił uwagę na braki kadrowe- Radny zauważył, iż w momencie dużej ilości pracowników
na zwolnieniach lekarskich należy „przesunąć” niektórych pracowników z Urzędu do
Wydziału Geodezji i Katastru. W związku z powyższym Radny zwraca się z prośbą o
„zaktualizowanie sytuacji” w zakresie zasilania elektrycznego, sprzętu oraz kadr. Radny
dodał, iż „warto byłoby chociaż jeden wydział mieć naprawdę wzorcowy”.
Starosta Jan Dąbek odpowiedział, iż procedura przetargowa jest przygotowana jeśli chodzi
o zakup sprzętu komputerowego. Po uchwaleniu budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011
rok można rozpocząć dalsze działania w tym kierunku. Ponadto Starosta poinformował, iż
Wydział Geodezji i Katastru jest jednym z najliczniejszych wydziałów Starostwa
Powiatowego w Piasecznie. Zdaniem Zarządu Powiatu 37 etatów jest wystarczające do
sprawnego działania Wydziału. Starosta poinformował również, iż Wydział pozyskał
dodatkowo 3 osoby z księgowości oraz 1 osobę do pomocy z Wydziału Rozwoju
Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem. Starosta zwrócił się do Naczelnika Wydziału
Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr o przybliżenie kwestii związanej z zasilaniem
budynku, w którym znajduje się Wydział Geodezji i Katastru.
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Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr Tomasz Józefowicz
poinformował, iż problem zasilania został zgłoszony do Niego 10 dni temu. Naczelnik dodał,
iż nie jest do końca identyfikowany powód „zawieszania się” sprzętu komputerowego. Jedną
z przyczyn może być wada zasilaczy awaryjnych. Naczelnik poinformował, iż zostały podjęte
odpowiednie kroki, aby firma wykonawca tych robót w ramach gwarancji sprawdziła
przepływ energii przez awaryjne zasilacze. Ponadto Naczelnik dodał, iż wystąpił o
zwiększenie mocy dla tego obiektu.
Starosta Jan Dąbek poinformował, iż każdy „naczelnik ma swoje zadania. Nie można w
terminie 7 czy 10 dni załatwić sprawy jeśli to w tej chwili jest zgłaszane”. Starosta
przypomniał, iż „budynek już dosyć dawno był oddany, więc jeśli były problemy z mocą
należało to zgłosić już dawno”.
Wicestarosta Marek Gieleciński nawiązując do zapytania Radnego P. Kandyby w sprawie
wniosków zespołu kontrolującego inwestycję drogową odpowiedział, iż wnioski są
przygotowane do podpisu przez powołany zespół. W dniu jutrzejszym zostaną one
przekazane do Przewodniczącego Komisji Strategii Gospodarczej. Odpowiadając na drugie
zapytanie Radnego w sprawie bezpiecznych wyjazdów na drogę krajową 79 Wicestarosta
poinformował, iż poruszył tę kwestię w rozmowie z Zastępcą Dyrektora Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Z informacji jakie uzyskał Wicestarosta wynika, iż temat
powinien być przedstawiony Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
wspólnie z Burmistrzem Gminy Góra Kalwaria oraz Burmistrzem Gminy Piaseczno.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zwrócił się z zapytaniem czy w budżecie Powiatu na 2011
rok w pozycji dotyczącej budowy drogi powiatowej Nr 2811W jest odcinek drogi powiatowej
w miejscowości Baniocha od stacji benzynowej do szkoły. Radny zwrócił uwagę, iż jest to
odcinek drogi w bardzo złym stanie. Czy nie można by było wykonać na tym odcinku
nakładki asfaltowej. Ponadto Radny zwrócił się z prośbą o „przedawnienie„ dalszych działań
Zarządu Powiatu związanych z budynkiem przy ul. 3-go maja 16 w Górze Kalwarii oraz
budynkiem, w którym znajdowała się szkoła gastronomiczna przy ul. Ks. Sajny w Górze
Kalwarii.
Starosta Jan Dąbek poinformował, iż jeśli chodzi o budynek, w którym znajdowała się
szkoła gastronomiczna to teren, na którym znajduje się obiekt przygotowywany jest do
sprzedaży. Starosta dodał, iż jeśli będą dostępne środki finansowe budynek zostanie
rozebrany, aby „mieć czysty plac i sprzedać go drożej”. Starosta poinformował, iż w
poprzedniej kadencji Rada Powiatu podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż
przedmiotowego terenu.
Członek Zarządu Stefan Dunin poinformował, iż budynek przy ul. Ks. Sajny jest
przygotowywany do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. W chwili obecnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie prowadzi rozeznanie czy nie lepszym
rozwiązaniem byłoby stworzenie w tym budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.
Aktualnie ważną kwestią jest uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego, w którym
określona będzie kwota na tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy.
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiadając na zapytanie Radnego dotyczące położenia
nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 2811W poinformował, iż w chwili
obecnej nie ma środków na przedmiotowe zadanie. Wicestarosta potwierdził, iż w ramach
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bieżącego utrzymania dróg zostaną podjęte starania, aby poprawić nawierzchnię
wspomnianego odcinka drogi.
Radna Marianna Kurek zwróciła się z prośbą o poruszenie kwestii w rozmowie z
Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby odcinek drogi przy ul.
Granicznej był naprawiony („czyli od miejscowości Baniocha od stacji benzynowej
wjeżdżając w ul. Graniczną w kierunku szkoły”). Radna przypomniała, iż ten „odcinek miał
być wykonany w ramach zadania drogi 79 i dlatego też nie został on utwardzony. Zwróciłam
się do Starosty o przeanalizowanie całego odcinka drogi na jakim jesteśmy etapie jeśli chodzi
o dokumentację, wykup gruntów. Zdaniem Radnej może to być mała obwodnica miasta Góra
Kalwaria”.

Ad. 18 wnioski i oświadczenia Radnych
Radny Wojciech Ołdakowski złożył wniosek, aby samochód, który jest własnością
Starostwa Powiatowego w Piasecznie a który użytkuje Starosta był oznakowany herbem
Powiatu Piaseczyńskiego.
Starosta Jan Dąbek stwierdził, iż „jest to kwestia Państwa propozycji. Mi to jest całkowicie
obojętne”.
Radny Waldemar Kosakowski stwierdził, iż to jest promocja Powiatu Piaseczyńskiego.
Zdaniem Przewodniczącej Rady Powiatu Marii Mioduszewskiej to również jest dobry
pomysł.
Starost Jan Dąbek zwrócił się do Radnych, kto jest za tym, aby samochód należący do
starostwa Powiatowego w Piasecznie został oznakowany.
Radni jednogłośnie pozytywnie odnieśli się do przedstawionej propozycji.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zwrócił się z zapytaniem czy oddział położnictwa w szpitalu
św. Anny już funkcjonuje?
Członek Zarządu Stefan Dunin poinformował, iż „spróbujemy dotrzymać terminu”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, iż w dniu
dzisiejszym nie ma Radnego J. Szczytowskiego, który jest skarbnikiem akcji zbierania
pieniędzy dla pierwszego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który narodzi się w szpitalu
św. Anny. Przewodnicząca dodała, iż w związku z tą sprawą na ostatniej sesji radni zebrali
kwotę w wysokości 1050 zł.

Ad. 19 Wystąpienia osób nie będących Radnymi Powiatu.
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Przewodniczącą Rady Maria Mioduszewska poinformowała, iż mieszkaniec Powiatu
Piaseczyńskiego zgłaszał chęć zabrania głosu. Niestety nie jest obecny na dzisiejszym
posiedzeniu.

Ad. 20 Zakończenie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła IV sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokołowała
Kinga Compa
Urszula Pawlak
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