PROTOKÓŁ Nr VIII/2011

z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 15 września 2011 roku
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska otworzyła VIII sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego. Sesja rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie o godz. 10:00.
Przewodnicząca
poinformowała,
że
listę
obecności
podpisało
26
Radnych
i tym samym obrady są prawomocne1.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska wspomniała ludzi, którzy odeszli, a byli
znani to Ksiądz Prałat Bogusław Bijak oraz Samorządowiec Pan Jerzy Madej. Radni uczcili minutą
ciszy zmarłych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że Pan Wojciech PrusWiśniewski chciał zabrać głos.
Pan Wojciech Prus-Wiśniewski zaprezentował książkę związaną z dziejami Góry Kalwarii pn.
„Vinea Christi” - Winnica Pańska. Następnie wręczył książkę Przewodniczącej Rady Powiatu Marii
Mioduszewskiej oraz Staroście Janowi Dąbkowi.
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła się z zapytaniem do
radnych w sprawie propozycji zmian do porządku obrad2.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak poinformowała, iż Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej wnosi o zdjęcie z porządku obrad pkt 26 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego. Klub uważa, iż w trudnej sytuacji
finansowej Powiatu należy poszukiwać wszelkich możliwości oszczędności. Ponadto Klub
uważa, iż Zarząd Powiatu w składzie 3-osobowym może podołać zadaniom.
Radny Józef Zalewski stwierdził, iż wniosek złożony przez Radną K. Obłąkowską - Kubiak
byłby słuszny, jeżeli nie byłoby pod tym podszycia hipokryzji. W Statucie zapisany jest 5osobowy skład Zarządu Powiatu. Radny stwierdził, że wybieg dot. oszczędności jest
hipokryzją. Radny dodał również, że jeżeli Gmina Piaseczno przekazuje Liceum
Ogólnokształcące w Piasecznie do zarządzania przez Powiat kierując się zasadą oszczędzania,
to jeżeli patrząc na przedstawicieli Klubu Platformy Obywatelskiej „po sąsiedzku” to tam
oszczędności osobowych nie wprowadzają, poprzez zatrudnianie dodatkowych osób,
doradców, zastępcy burmistrza. Radny uważa, że zasadnym jest wniosek Starosty o powołanie
Członka Zarządu.
Rada głosami: za – 6, przeciw – 16, wstrzymało się – 0 nie wyraziła zgody na zmianę
porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad pkt 26 dot. rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego. W głosowaniu nie brało
udziału 4 radnych.

1 załącznik do protokołu
2 załącznik do protokołu

1

Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 przyjęła porządek obrad. W głosowaniu nie
brało udziału 4 radnych.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 przyjęła Protokół z VII sesji Rady Powiatu
Piaseczyńskiego w dniu 30 czerwca 2011 roku. W głosowaniu nie brało udziału 3 radnych.

Ad 4 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu za I półrocze 2011 r3.
Radna Katarzyna Obłąkowska -Kubiak zwróciła uwagę, że w I półroczu nie zostały przekazane
żadne środki finansowe bądź minimalne dla organizacji pozarządowych na zadania, które są im
zlecane przez Powiat Piaseczyński.
Członek Zarządu Stefan Dunin w odpowiedzi stwierdził, że konkursy odbywały się w miesiącu
czerwcu i dlatego te wydatki nie są uwzględnione.
Radny Piotr Kandyba zwrócił uwagę, że w trzech miejscach wykonanie jest na poziomie 0. Jest to
dział rolnictwo i łowiectwo kwota 35 tys zł, w dziale usług dotacje celowe z budżetu państwa na
zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 60 tys zł oraz dotacje celowe państwa na
zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 70 tys zł. Zadał pytanie czy jest szansa na
realizację tych zadań.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że I półrocze jest słabsze, tutaj są sprawy
organizacyjne, a prace wykonywane są w III kwartale.
Radna Marianna Kurek zwróciła uwagę, że Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011
roku.

Ad 5

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2011 roku

Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku4.
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Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I
półrocze 2011 roku.

Ad 6

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej
Biblioteki w Piasecznie za I półrocze 2011 roku

Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Piasecznie Pani Danuta Kaluga przedstawiła informację
o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki w Piasecznie za I półrocze 2011
roku5.
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, iż Komisja Edukacji i Rynku Pracy jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej
Biblioteki w Piasecznie za I półrocze 2011 r. Zwróciła uwagę, że Pani Dyrektor Danuta Kaluga
wykonała dużo prac np. podjęła czynności związane z odzyskaniem od czytelników pozycji
książkowych, wprowadziła regulaminy, instrukcje, nawiązała współpracę z bibliotekami gminnymi,
przeprowadziła selekcję księgozbioru, przeksięgowała zbiory, zaprowadziła układ działowy,
organizuje akcje promocyjne /strona internetowa pbp-piaseczno.eu , foldery/, udział w imprezach
plenerowych, umożliwiła korzystanie z internetu przez czytelników, zgromadziła czasopisma,
wydawnictwa, zakupiła literaturę piękną, pozyskała pomoc stażystów, wolontariuszy. Ponadto
Radna dodała, że w Bibliotece potrzebne są jeszcze zgrzewarka, folia, przekładki, serwer,
programy, etykiety, czytnik oraz kasa pancerna. Komisja zaproponowała, aby Pani Dyrektor
uwzględniła te potrzeby we wniosku do budżetu na przyszły rok.

Ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 – 2021
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 – 20216.
Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 – 2021.
Rada w głosowaniu imiennym7 głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę
w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego na lata 2011 – 20218. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.

Ad 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
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budżetowej na rok 20119.
Radna Marianna Kurek zwróciła uwagę, że Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
Rada w głosowaniu imiennym10 głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła uchwałę
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 201111. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.

Ad 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych12.
Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie w sprawie emisji obligacji, która zostanie dokonana w trybie
oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż
100 osób. Radny zapytał kto jest indywidualnym adresatem. Następnie zadał pytanie w sprawie
oprocentowania obligacji, która będzie każdorazowo ustalana przed rozpoczęciem półrocznego
okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości stawki WIBOR 6M
powiększonej o marżę dla inwestorów. Zadał pytanie co to jest marża dla inwestorów, kto ustala tą
marżę.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że obligacje nie są na rynku
ogólnodostępnym i tak naprawdę te obligacje pozostają w banku. Następnie poinformował, że
wszystko zależy od zebranych ofert, w których bierze się pod uwagę oprocentowanie, które jest na
poziomie 6 miesięcznego WIBOR-u/jest to zmienna/ oraz stałą marżę banku zaproponowaną w
ofercie.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zadał pytanie, odnośnie informacji, iż oferta zostanie wysłana do
adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Stwierdził, że być może lepiej zapisać, iż zostanie
wysłana do 3-5 adresatów.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że ten zapis wynika z ustaw
bankowych. Dodał, że te sprawy są uzgodnione z Regionalną Izba Obrachunkowa, jak również z
bankami.
Radny Tadeusz Sztop zadał pytanie o stan zadłużenia.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że nie ma danych przy sobie,
natomiast sprawdzi tą informację i odpowie.
Rada w głosowaniu imiennym13 głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 przyjęła uchwałę
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w sprawie emisji obligacji komunalnych14.

Ad 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
spłatę w 2011 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu na spłatę w 2011 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów15.
Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie co jest tańsze obligacje czy kredyt.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że to wszystko zależy od
złożonych ofert i trzeba pamiętać, iż kredyt spłaca się równomiernie, a wykup obligacji następuje
po latach. Skarbnik dodał, że odsetki są wyższe przy obligacjach, natomiast są to mniejsze
obciążenia do momentu spłaty.
Radny Tadeusz Sztop zadał pytanie, czy ten zaciągnięty kredyt będzie korzystniejszy.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że to wszystko zależy od
złożonych ofert.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zaproponowała zorganizowanie spotkania
w sprawie procedury emisji obligacji komunalnych.
Rada w głosowaniu imiennym16 głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 8 przyjęła uchwałę
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę w 2011 wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów17.

Ad 11

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Tarczyn

Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Tarczyn18. Dodał, że pomoc finansowa zostanie udzielona w wysokości
25 tys zł, natomiast całkowity koszt samochodu wynosi 700 tys zł.
Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia
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pomocy finansowej Gminie Tarczyn19.

Ad 12 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 4
Pani Elżbieta Piech Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w
Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 420.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej głosami: za – 15, przeciw
– 0, wstrzymało się - 1 pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym21 głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Górze
Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 422. W głosowaniu nie wziął udział 1 radny.

Ad 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku
przy ul. Chyliczkowskiej 20
Pani Elżbieta Piech Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem przedstawiła projekt
uchwały w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 2023.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej głosami: za – 16, przeciw
– 0, wstrzymało się - 0 pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Radny Tadeusz Sztop zadał pytanie, czy PINB będzie przeniesiony.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, iż jest zatwierdzony projekt rozbudowy budynku
przy ul. Czajewicza.
Rada głosami: za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie użyczenia
pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 2024.

Ad 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie
Pani Elżbieta Piech Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy
ul. Chyliczkowskiej 2025.
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Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej głosami: za – 16,
przeciw – 0, wstrzymało się - 0 pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy
ul. Chyliczkowskiej 2026.

Ad 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Emilii Plater Technikum
Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącemu w Piasecznie wchodzącym w skład Zespołu
Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie
Pani Magdalena Boniecka-Duchna Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt
uchwały w sprawie nadania imienia Emilii Plater Technikum Nr 2 i II Liceum
Ogólnokształcącemu w Piasecznie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater
w Piasecznie 27.
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, iż Komisja Edukacji i Rynku Pracy pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie nadania imienia
Emilii Plater Technikum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącemu w Piasecznie wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie28. W głosowaniu nie wziął udział 1 radny.

Ad 16 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na rok
2011 programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi
Pan Marcin Ciechomski Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu
współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi29.
Radna Katarzyna Obłąkowska -Kubiak poinformowała, że Komisja Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z
organizacjami pozarządowymi30.

Ad 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
26
27
28
29
30

załącznik do protokołu
załącznik do protokołu
załącznik do protokołu
załącznik do protokołu
załącznik do protokołu

7

zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Piaseczyńskiego 31.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 2, wstrzymało się – 1 przyjęła uchwałę w sprawie zmiany w
składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Piaseczyńskiego 32. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.

Ad 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Konstancinie-Jeziornie33.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie, co się dzieje obecnie z tymi dziećmi.
Pani Wioletta Krawczyk Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych w odpowiedzi poinformowała, że jest to trójka dzieci, obecnie dzieci te
przebywają z rodziną, która jest kandydatem na rodzinę adopcyjną. Rodzina adopcyjna
zabrała dzieci do domu w Warszawie. Dyrektor poinformowała, że jest to kontrolowane przez
Ośrodek Adopcyjny i pracownika placówki, który jest prawnym opiekunem dzieci.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie, czy dzieci chciały być z Panią Barbarą Rode.
Pani Wioletta Krawczyk Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych w odpowiedzi stwierdziła, że dzieci, które ukończą 13 lat są pytane i mają
prawo wypowiedzieć się, czy chce, aby poszukiwać dla nich rodziny zastępczej bądź
adopcyjnej. Poinformowała, że dzieci są młodsze, natomiast informację o tym, że będą miały
mamę i tatę powitały z radością. Dyrektor poinformowała również, że Pani B. Rode nie miała
żadnych kwalifikacji, nie miała tez prawa obiecywać, że te dzieci zamieszkają razem z nią.
Ponadto poinformowała, że ostatnia kontrola NIK-u przeprowadzona w placówce wykazała,
iż 46% dzieci ma rodzinę zastępczą, natomiast w kraju wskaźnik ten wynosi 20%.
Radny Jacek Szczytowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, uznając skargę za bezzasadną.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 1, wstrzymało się – 2 przyjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Konstancinie-Jeziornie34.

Ad 19

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi
na Starostę Piaseczyńskiego ( Skarżący Pan Marek Wojtas)

Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ponownego
31
32
33
34
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rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego 35.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zadał pytanie, czy z tą stroną odbyło się jakieś spotkanie.
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski poinformował, że odbyło się to za pomocą
korespondencji.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
ponownego rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego 36. W głosowaniu nie brało
udziału 4 radnych.

Ad 20

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi
na Starostę Piaseczyńskiego (Skarżący Pan Marcin Wojtas)

Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ponownego
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego 37.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
ponownego rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego 38. W głosowaniu nie brało
udziału 6 radnych.

Ad 21

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Piaseczyńskiego ( Skarżący Pan Jarosław Wojtas)

Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego 39.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego 40. W głosowaniu nie wziął udział 1 radny.

Ad 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy
w Piasecznie, ul. Szkolna 20
35
36
37
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Pani Danuta Świetlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt uchwały w
sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 2041.
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, że Komisja Edukacji i Rynku Pracy jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie statutu
Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 2042.
Radna Marianna Kurek zwróciła się z apelem do radnych w sprawie wsparcia finansowego
chłopca, który będzie miał operację /uzupełnienie czaszki/. Koszt operacji wynosi 30 tys zł.

Ad 23 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań edukacyjnych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za rok szkolny 2010/2011
Pani Magdalena Boniecka-Duchna Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła informację
o stanie realizacji zadań edukacyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Piaseczyński za rok szkolny 2010/201143.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak stwierdziła, że jest niska zdawalność matur jak
również egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Radna zwróciła się z
zapytaniem z czego to wynika i jak temu zaradzić na przyszłość.
Pani Magdalena Boniecka-Duchna Naczelnik Wydziału Edukacji stwierdziła, że system
potwierdzający egzaminy zawodowe nie spełnia oczekiwań. Ocenianie ucznia na egzaminie
zawodowym jest „zero-jedynkowe”.
Pani Małgorzata Łukasik-Zamoyska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Plater w
Zalesiu Dolnym poinformowała, że u niej w szkole zdawalność matury jest 100%. Dyrektor
stwierdziła, że kandydaci, którzy przychodzą do szkół powiatowych nie są najlepszymi
uczniami i nauczyciele muszą włożyć dużo wysiłku, aby dziecko z sukcesem skończyło
szkołę. W tym roku bardzo „tragicznie” poszła zdawalność z matematyki, gdzie ¾ uczniów
pokonało próg zdawalności. Nie ma standaryzacji zadań. Problemem może być to, że
uczniowie nie uczestniczą w dodatkowych zajęciach ponieważ dojeżdżają z daleka np.
autobusy mają o 13:15, następny o 15:20 i kolejny o 19:50. Zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi
o egzaminy zawodowe, to jest bardzo wysoki próg zdawalności 75%, a matura 30%. Egzamin
praktyczny w technikach ma formę pisemną natomiast w zawodówkach formę praktyczną i
tam zdawalność jest wyższa. „Szkoły robią bardzo wiele”, żeby uczniowie osiągali sukcesy.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zadała pytanie w sprawie wskaźników
zdawalności egzaminów.
Pani Małgorzata Łukasik-Zamoyska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. E.Plater w Zalesiu
Dolnym poinformowała o wskaźnikach zdawalności egzaminów potwierdzających
kwalifikacje: w 2009 roku szkoła osiągnęła 46%, średnia krajowa 33%, w 2010 roku szkoła
41 załącznik do protokołu
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osiągnęła 71%, kraj 41%. W 2011 roku nie ma jeszcze danych dla województw. Dyrektor
stwierdziła, że zdawalność w technikach jest bardzo niska.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak pogratulowała takich wyników.
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, że Komisja Edukacji i Rynku Pracy pozytywnie
zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych. Po zapoznaniu się z
przedstawionymi materiałami Komisja wysunęła wniosek, aby dla poprawy efektywności
zdawalności egzaminów zewnętrznych (egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikację
zawodowe) zwiększyć ilość dodatkowych godzin matematyki, języków obcych i języka polskiego.
Radna Marianna Kurek stwierdziła, że dyrektorzy wiele czasu musieli poświęcić na
dostosowanie bazy do wymagań. Podziękowała dyrektorom i nauczycielom za wkład pracy na
rzecz młodzieży. Radna dodała, że nasze szkoły nie mają czego się powstydzić.
Radna Joanna Pająkiewicz stwierdziła, że zdanie egzaminu końcowego dla techników jest
trudne, ponieważ egzamin jest opisowy. Radna dodała, że będzie bronić uczniów, ponieważ
egzaminy są trudne i dlatego te wyniki są troszeczkę niższe.

Ad 24 Przedstawienie informacji w sprawie trendów występujących w oświacie
ponadgimnazjalnej i aktywizacji zawodowej absolwentów ponadgimnazjalnych szkół
powiatowych
Pani Magdalena Boniecka-Duchna Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła prezentację
w sprawie trendów występujących w oświacie ponadgimnazjalnej44.
Pani Danuta Świetlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie oraz Pani
Krystyna Zwolińska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie
przedstawiły
prezentację
w
sprawie
aktywizacji
zawodowej
absolwentów
45
ponadgimnazjalnych szkół powiatowych .
Pan Jacek Arendalski Przewodniczący Związku Pracodawców stwierdził, że wiadomo jest,
że jest bezrobocie, a przedsiębiorcy szukają fachowców. Trudno nazwać fachowcem młodego
człowieka, który wyuczył się mechaniki samochodowej na fiacie 126p czy polonezie. Szef z
warsztatu nie da mu odkręcić koła z mitsubishi. Następnie zadał pytanie, dlaczego fryzjerzy
uczą się na czesaniu peruk lub lalek. Dlaczego pielęgniarki zdają egzamin praktyczny pisząc
jak się wykonuje zastrzyk. Stwierdził, że to nie jest wina młodych ludzi. Wraz z likwidacją
dużych zakładów pracy, zostały zlikwidowane szkoły przyzakładowe. Następnie
Przewodniczący stwierdził, że maszyny, które są w warsztatach szkół, powinny znaleźć się w
muzeum techniki. Pracodawcy nie opłaca się inwestować w młodego człowieka, wolą „kupić
tańszego”. Nasi fachowcy wyjechali, a w budownictwie mamy górali, mazurów.
Poinformował, że od dwóch lat na Powiatowej Radzie Zatrudnienia dyskutują jak dopasować
kierunki kształcenia do wymagań pracodawców.
Pani Małgorzata Łukasik-Zamoyska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Plater w
Zalesiu Dolnym poinformowała, że kierunek zmian jest słuszny. Aktualnie koniecznym jest
ułożenie programów dla przedmiotów i zawodów. Do tej pory programy otrzymywali od
44 załącznik do protokołu
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Ministerstwa Edukacji. Dyrektor stwierdziła, że te wszystkie zmiany pociągną za sobą
ogromne nakłady finansowe. Dyrektor zwróciła się z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie
środków finansowych na zmiany związane z reformą oświatową. Dodała również, że szkoły
będą zwalniać nauczycieli, ponieważ reforma podstawy programowej powoduje, że takich
przedmiotów jak chemia, biologia, historia, geografia w szkole będzie w roku szkolnym
łącznie 5 godzin tygodniowo przez jeden rok szkolny. Ponadto Szkoły będą musiały
świadczyć pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze, zajęcia socjalizujące,
reedukacyjne. Grupa uczniów, która będzie brała udział w takich zajęciach nie może liczyć
więcej niż 8 osób. Dyrektor stwierdziła, że nie jest psychologiem i nie czuje się kompetentna
wydawać opinię o tym, jakie dziecku potrzebne są świadczenia psychologiczno-pedagogiczne.
Poprosiła o wsparcie, ponieważ dyrektorzy szkół nie mają takich doświadczeń.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie, czy w nowej reformie jest trend odizolowania osób
niepełnosprawnych od szkolnictwa specjalnego, czy może jest trend w kierunku szkolnictwa
integracyjnego lub włączającego. Następnie zadał pytanie dot. zakładów pracy i warsztatów
praktycznych, czy już były prowadzone rozmowy z zakładami pracy w zakresie warsztatów
praktycznych oraz jak się zapatrują na to zakłady pracy.
Pani Magdalena Boniecka-Duchna Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, iż
ostatni etap reformy nie zakłada żadnych zmian jeśli chodzi o szkolnictwo specjalne. Dodała,
że jest trend, aby rozszerzyć szkolnictwo włączające. Dzieci i młodzież, która posiada
orzeczenie o potrzebie wykształcenia specjalnego ze względu na stopień upośledzenia ma
prawo wyboru szkoły ogólnodostępnej lub szkołę specjalną, pod warunkiem, że w szkole
ogólnodostępnej są stworzone klasy integracyjne, a niestety nie we wszystkich szkołach są
one stworzone. Naczelnik poinformowała, że jeżeli chodzi o kształcenie włączające to ono już
funkcjonuje.
Pani Danuta Świetlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie poinformowała,
że ustawa została dopiero co podpisana i nie ma jeszcze rozporządzeń wykonawczych.
Dyrektor stwierdziła, że w minionym okresie prowadzili rozmowy, organizowali spotkania z
pracodawcami. Dyrektor dodała, że część pracodawców deklaruje chęć współpracy. Dodała
również, że obecnie trudno jest nakłonić pracodawców. Poinformowała także, że pracodawca
może otrzymać premię w wysokości 400 zł za każdy miesiąc, ale dopiero po zakończeniu
programu i zdaniu egzaminu przez uczestnika. Dyrektor stwierdziła, że pracodawca może
szkolić 18 miesięcy, a jeżeli uczestnik nie zda egzaminu, to wtedy nie otrzyma tych środków.
Problemem jest zatem finansowanie takiego kształcenia.
Radna Katarzyna Obłąkowska -Kubiak zadała pytanie Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Wł. St.
Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Panu Grądzkiemu, jak upatruje szanse na przyszły rok w
kwestii utworzenia klas pierwszych.
Pan Jan Grądzki Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
stwierdził, że chciałby położyć nacisk na rozwój Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzeniem
humanistycznym i językowym. Obecnie jest klasa turystyczna, gdzie nabór jest od kilku lat i jest
duże zainteresowanie. Ponadto dodał, że prowadzi rozmowy z ambasadą Hiszpanii i chciałby, aby
ambasada wsparła tą szkołę w wprowadzeniu języka hiszpańskiego. Poinformował, że jeżeli Zarząd
Powiatu wyrazi zgodę, to będzie chciał, aby ambasada objęła patronat nad tą szkołą. Obecnie ma
zapewnienie, że szkoła może otrzymać wsparcie szkoleń nauczycieli języka hiszpańskiego oraz
korzystanie z biblioteki przy ambasadzie oraz materiały szkoleniowe. Ponadto chciałby
wprowadzić klasę z rozszerzeniem wychowania fizycznego ze specjalnością gry zespołowe – piłka
nożna. W przyszłości chciałby stworzyć szkołę sportową.
12

Radna Joanna Pająkiewicz podziękowała Pani M. Bonieckiej-Duchna oraz Paniom Danucie
Świetlik i Krystynie Zwolińskiej za przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Wszystkie
materiały są przygotowane na czas, kompletne i wyczerpujące. Komisja jest pełna uznania za pracę.
Następnie odczytała stanowisko Komisji Edukacji i Rynku Pracy w sprawie trendów
występujących w oświacie ponadgimnazjalnej i aktywizacji zawodowej absolwentów
ponadgimnazjalnych szkół powiatowych46.
Starosta Jan Dąbek podziękował Dyrektorom Szkół za przybycie na sesję, jak również
podziękował Pani D. Świetlik i Pani M. Bonieckiej-Duchna za przedstawienie prezentacji.
Stwierdził, że nowa reforma pociągnie za sobą dodatkowe środki finansowe, a jak wiadomo w
samorządach sytuacja jest dosyć ciężka, ale postarają się sprostać tym zadaniom.

Ad. 25 Przedstawienie informacji w sprawie przygotowań programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok .
Główny Specjalista w Wydziale Promocji Kultury i Sportu Jolanta Koszada przedstawiła
program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok47.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak przedstawiła prezentacje w sprawie współpracy Powiatu
Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi48.
Ad. 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu
Piaseczyńskiego.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek przedstawił nowego Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
Pana Dariusza Malarczyka. Starosta poinformował iż Pan Dariusz Malarczyk w poprzedniej
kadencji w latach 2009 – 2010 roku był Wiceburmistrzem Gminy Piaseczno. Pan Dariusz
Malarczyk odpowiadał za utrzymanie dróg, transport publiczny, utrzymanie terenów zielonych oraz
Straż Miejską.
Pan Dariusz Malarczyk powiedział że ma 45 lat, wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku
Zarządzanie Gospodarką Regionalną. Oprócz pełnienia funkcji Wiceburmistrza, pracował w
różnych zakładach produkcyjnych Gminy. Obecnie jest emerytowanym funkcjonariuszem Policji.
Dodał również, że w Policji zajmował się finansami, administracją i logistyką. W życiu prywatnym
jest żonaty i ma jedno dziecko.
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał w jakich latach pracował Pan w policji.
Pan Dariusz Malarczyk w odpowiedzi poinformował że były to lata 1991-2004.
Radny Wojciech Ołdakowski dodatkowo zapytał czy wcześniej Pan Dariusz Malarczyk nie był
funkcjonariuszem służb.
46 załącznik do protokołu
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Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział przecząco.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak zapytała Starostę czym na początek będzie zajmował się
nowy Członek Zarządu Pan Dariusz Malarczyk.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek odpowiedział, że po pozytywnej akceptacji kandydata na
Członka Zarządu, zostaną podzielone zadania.
Radny Waldemar Kosakowski stwierdził, że przy wyborze kandydata na Członka Zarządu jakieś
ustalenia o konkretny obszar kompetencji, powinien mieć miejsce. Dodał, że w taki sposób byłby
gotów ocenić Pana Wiceburmistrza, którego nie miał przyjemności w sferze publicznej ani
prywatnej poznać.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek wyjaśnił, że obszary, którymi mógłby zajmować się Pan Dariusz
Malarczyk, to kierunek inwestycji, zadania związane z gospodarowaniem mienia.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak zapytała kandydata Dariusza Malarczyka o pomysły i
dlaczego chce być Członkiem Zarządu.
Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział, że przede wszystkim jest mieszkańcem Piaseczna od
urodzenia, zna Powiat Piaseczyński od ponad 40 lat. Pan Malarczyk nadmienił również, iż
wcześniej działał w Stowarzyszeniu Samorządowym, w którym rozwiązywał problemy
mieszkańców. Chciałby nadal zajmować się tym samym jako Członek Zarządu na szczeblu
Powiatu.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak zadała Panu Malarczykowi pytanie o najważniejsze i
najpilniejsze problemy mieszkańców.
Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział, że ważnym problemem jest ład komunikacyjny,
urbanistyczny oraz nadmierny napływ ludzi z poza naszego Powiatu Piaseczyńskiego, którzy mają
większy wpływ na samorządy niż mieszkańcy mieszkający w Powiecie od lat.
Radny Piotr Kandyba zapytał ile osób obecnie pracuje w Wydziale Inwestycji, Utrzymania
Mienia i czy musi zostać powołany kolejny Członek Zarządu, a nie wystarczyłby Naczelnik do tego
Wydziału.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek odpowiedział, że w obszarze, w którym miałby zajmować się
nowy Członek Zarządu pracuje ponad 20 osób. Starosta uważa, że powołanie kolejnego Członka
Zarządu jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zarządu. W przypadku nieobecności
jednego z członków Zarządu, nie można podjąć żadnych decyzji.
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował, iż Dział Mienia Nieruchomości zajmuje się
zwrotami nieruchomości dla trzech dzielnic Warszawy. Sprawy dotyczą lat 60- tych, są bardzo
skomplikowane i złożone. Pracownicy Powiatu muszą jeździć na wizje lokalne, współpracować z
różnymi służbami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i innymi instytucjami. Sprawy te są
przewlekłe, toczą się latami, a na efekty musimy czekać do ich rozstrzygnięcia. Wicestarosta
zwrócił uwagę, że Dział Mienia Nieruchomości ma szeroki i obszerny zakres zadań.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, że bardzo podobało mu się to co powiedział Pan
Starosta i oczywiste jest, że źródłem podejmowanej uchwały jest potrzeba wypełnienia umów
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koalicyjnych. Radny przypomniał, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Piaseczyńskiego w
Zarządzie powinno pracować 5 osób i najlepiej jak zostanie powołana kolejna osoba, aby wypełnić
literę Statutu w 100%. Następnie Radny zapytał Pana Malarczyka, czy znane jest Mu stanowisko
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego odnośnie Kolejki Wąskotorowej i czy stanowisko to pokrywa się
z tym jakie Pan miał wcześniej, pełniąc funkcję Wiceburmistrza w Piasecznie. Dodatkowo zapytał
Pana Dariusza o tytuł magistra.
Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział, że ukończył Wydział Ekonomii Gospodarka Regionalna o
specjalizacji Zarządzanie Środowiskiem
Radny Waldemar Kosakowski dodatkowo zapytał, biorąc pod uwagę kontakty Powiatu
Piaseczyńskiego z Samorządami Zagranicznymi o znajomość języków.
Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział, że język rosyjski w stopniu dobrym, język angielski słaby,
ale uczy się szybko. Odnośnie stanowiska w sprawie Kolejki Wąskotorowej stwierdził, iż jest tylko
związany jako Członek Towarzystwa Przyjaciół Kolei Wąskotorowej. Będąc Wiceburmistrzem
Gminy Piaseczno, Koleją nie zajmował się, nie wchodził w kompetencje Starosty Powiatu ani
Burmistrza Piaseczna w zakresie dyskusji w kwestii własności majątku Kolei.
Radny Waldemar Kosakowski powtórzył pytanie czy znane jest Panu stanowisko Zarządu
Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie Kolei Wąskotorowej.
Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział, że stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie Kolejki
Wąskotorowej jest mu znane, jednak nie chciałby udzielić odpowiedzi w tej kwestii.
Radny Waldemar Kosakowski po tej wypowiedzi stwierdził, iż może tu wystąpić konflikt
interesów.
Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział, iż nie widzi tu konfliktu interesów, twierdząc iż wszystkim
zależy na rozwoju Kolejki Wąskotorowej.
Radny Arkadiusz Strzyżewski poprosił o potwierdzenie Pana Dariusza Malarczyka czy w trakcie
pełnienia funkcji Wiceburmistrza Gminy Piaseczno był za tym, aby właścicielem Kolejki
Wąskotorowej była Gmina Piaseczno.
Pan Dariusz Malarczyk odpowiedział, że Jego zdaniem majątkiem Kolejki Wąskotorowej
powinien zarządzać jeden operator wyłoniony przez Właściciela, którym powinny być Samorządy.
Dodał, że nie określał, które to mają być Samorządy i uważa, ze ta kwestia jest do uzgodnienia i do
porozumienia.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak zapytała Pana Dariusza Malarczyka dlaczego chce
zostać Członkiem Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek przypomniał iż głównym powodem wyboru nowego Członka
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego jest istniejący Zarząd w składzie trzech osób. Starosta zwrócił
uwagę iż ze względu na Jego ostatnią sytuację zdrowotną, Zarząd nie mógł podejmować żadnych
decyzji, był nie decyzyjny. Wybór czwartego Członka Zarządu poprawi sprawność podejmowania
decyzji jak również zostanie spełniony warunek umowy koalicyjnej.
Radny Waldemar Kosakowski zaproponował możliwość zmiany Statutu Powiatu w kwestii
15

liczebności Zarządu Powiatu z 5 na 4 osoby. Radny poinformował, iż rok temu złożył pierwszą
interpelację, która dotyczyła liczebności Członków Zarządu w ciągu ostatnich 4 lat ( 2006 rok-3,4
osoby/2008rok-4,5osób w składzie). Pan Waldemar Kosakowski potwierdził, że Starosta ma prawo
do wyboru nowego Członka Zarządu.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru nowego
Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego49.
Radny Daniel Płużyczka zgłosił Radnego Wojciecha Ołdakowskiego do składu Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Wojciech Ołdakowski wyraził zgodę.
Radny Józef Zalewski zgłosił Bożenę Poterałę do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radna Bożena Poterała wyraziła zgodę.
Radny Waldemar Kosakowski zgłosił Joannę Pająkiewicz do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radna Joanna Pająkiewicz wyraziła zgodę.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak zgłosiła Dorotę Mroczek do składu Komisji
Skrutacyjnej.
Radna Dorota Mroczek wyraziła zgodę.
Rada głosami: za – 24, przeciw-0, wstrzymało się-0 wybrała skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Radny Wojciech Ołdakowski poinformował o zasadach głosowania. Następnie odczytywał
nazwiska Radnych wg listy obecności, którzy dokonywali czynności głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Joanna Pająkiewicz odczytała protokół Komisji
Skrutacyjnej z wyboru Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego50. Rada w głosowaniu tajnym,
głosami: za – 15, przeciw – 9, wstrzymujących się – 0 wybrała Pana Dariusza Malarczyka na
stanowisko Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, przyjmując tym samym uchwałę w sprawie
wyboru Członka Zarządu Powiatu51. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska pogratulowała Panu
Dariuszowi Malarczykowi wyboru na stanowisko Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.
Ad. 27 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i pracy
49załącznik do protokołu
50załącznik do protokołu
51 załącznik do protokołu
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Zarządu52.
Radny Waldemar Kosakowski zapytał o wystawienie do sprzedaży nieruchomości przy
ul. Młynarskiej.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek oznajmił, że działka ta nie jest wystawiona do sprzedaży.
Radny Waldemar Kosakowski przeprosił, że chodziło mu o wydzierżawienie wskazanej w
zapytaniu nieruchomości. Radny zadał również pytanie w sprawie realizacji inwestycji budowy
ulicy Cyraneczki. Radny przypomniał, że kwota przeznaczona na tą inwestycję zostanie zwiększona
o 490000 zł Kwota ta dotyczy zaprojektowania tej drogi i jej wykonania. W związku z tym Radny
zapytał co z pozostałym odcinkiem tej drogi. Radny stwierdził również, że droga ta budowana jest
w samym środku tego co jest zaplanowane jako całościowa inwestycja i na tą chwilę ona żadnych
problemów komunikacyjnych Powiatu nie rozwiązuje. Radny poinformował, że gdyby inwestycja
była rozpoczęta od strony zachodniej, od ulicy Puławskiej, albo od strony Konstancina to miałoby
uzasadnienie, a na tą chwilę nie widzi postępu komunikacyjnego.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek wyjaśnił że w 2008 r. Burmistrz Józef Zalewski wystąpił do
Powiatu o zmianę kategorii drogi. Starostwo Powiatowe podpisało porozumienie na bazie którego
ta droga ma być budowana. Budowa drogi będzie finansowana przez dwa samorządy w stosunku 50
na 50. Starosta poinformował, iż w trakcie tego porozumienia miejscowy plan zagospodarowania
Julianowa, chodzi o prawą stronę ul. Julianowskiej nie był zatwierdzony, w trakcie opracowywany
był nowy plan zagospodarowania dla tego terenu. W związku z tym własnością gruntu, który
Powiat z tego porozumienia uzyskał był odcinek pomiędzy ul. Julianowską a ul. Wilanowską. Część
tej drogi była zrobiona w płytach, czyli ta droga istniała, właścicielem był Powiat Piaseczyński i w
tej sytuacji rozpoczął się ten etap budowy drogi. W międzyczasie została zrobiona koncepcja
całości przebiegu ul. Cyraneczki na terenie Gminy Piaseczno. Ta koncepcja w 2009 roku została
złożona do akceptacji Gminy, obecnie właścicielami terenów w kierunku ul. Puławskiej jest Powiat
do połowy odcinka drogi między ul. Ogrodową a ul. Wilanowską. Starosta dodał, że w wyniku
spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno Panem Zdzisławem Lisem w związku z tym iż
to zamówienie publiczne zostało rozstrzygnięte o wyższą kwotę niż mieliśmy w budżecie Powiatu,
uzgodniono, że Gmina Piaseczno zabezpieczy w budżecie na rok 2012 równowartość tej kwoty ok
1500000 zł, ewentualnie 2000000 zł., żeby tą ulicę realizować dalej. Kontynuując Starosta
poinformował, że ta ulica docelowo będzie łączyła ul. Puławską z trasą Mostową, która przebiega
przez Julianów północny i przez Konstancin.
Radny Waldemar Kosakowski potwierdził, że ta część lokalizacji drogi od strony Konstancina w
tej chwili nie może być projektowana, ponieważ nie ma planu zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek odpowiedział iż plan na terenie Julianowa jest zatwierdzony, są
również bardzo zaawansowane rozmowy z francuską Firmą deweloperską, która na dzień dzisiejszy
deklaruje, że od pierwszego swojego wjazdu, czyli na wysokości ul. Sybiraków albo Kombatantów
do skrzyżowania wybuduje pas jezdny na własny koszt. W tym porozumieniu zapisane jest, że
latami mieliśmy budować te odcinki. Starosta informuje, że pierwszy odcinek był wybudowany
między rokiem 2008-2009, w roku 2010 wybudowano odcinek drogi między ul. Wilanowską a ul.
Ogrodową, na 2012 rok planowany jest odcinek między ul. Ogrodową a ul. Osiedlową z
włączeniem do ul. Puławskiej. Ostatnim etapem ze względu na brak planu zagospodarowania
będzie etap: ul. Julianowska, tory kolejowe toru Siekierkowskiego.
52 załącznik do protokołu
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Radny Waldemar Kosakowski podziękował za informację i stwierdził, iż w następnym roku 2012
możliwe jest wykonanie tego odcinka od strony zachodniej od ul. Puławskiej do włączenia się w
obecnie wykonany odcinek ul. Cyraneczki.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek stwierdził, że ze względu na zmianę kondycji finansowej
samorządów, cały odcinek drogi w 2012 roku nie zostanie zrobimy. Będzie dużym sukcesem jak
samorząd powiatowy razem z samorządem gminnym otworzy odcinek drogi do ul. Ogrodowej.
Starosta zauważył, iż patrząc na ten obszar jest taki paradoks, żeby dostać się z ul. Ogrodowej na ul.
Wilanowską trzeba wyjechać z Józefosławia do Piaseczna albo do Konstancina ponieważ nie ma
żadnej drogi poprzecznej, która by łączyła miasto.
Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska zapytała czy są jeszcze
pytania do Pana Starosty w związku z przedłożonym sprawozdaniem.
Radny Piotr Kandyba zwrócił się z zapytaniem odnośnie pkt. 8 sprawozdania z wykonania
uchwał Rady: uchwała nr VI/6/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w ramach inicjatywy lokalnej.
Radny zapytał czego dotyczy ta uchwała.
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział, że wynika to z przepisów ustawowych a o
szczegółach poinformuje.
Radny Piotr Kandyba zwrócił się także z zapytaniem w sprawie wszczęcia postępowania o
zmówienie publiczne i zatwierdzenie specyfikacji na wykonanie operatów szacunkowych dla
potrzeb zwrotu nieruchomości położonych w Warszawie. Radny zapytał czy Starostwo otrzyma od
Wojewody zwrot tych kosztów.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek odpowiedział, że następuje zwrot w formie finansowej
przekazanej przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował uczestników, że po wykonaniu tych operatów
merytoryczny Wydział występuje do Urzędu Wojewódzkiego i w następstwie otrzymuje zwrot
środków finansowych z tego tytułu.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie w sprawie zwrotu środków w wysokości 40000 zł
przekazanych z budżetu Powiatu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Piasecznie.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek odpowiedział, że niestety Urząd Wojewódzki z roku na rok
przekazuje niewystarczające środki finansowe na funkcjonowanie jednostki administracji rządowej
jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał o pkt. 4.2.9 sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu gdzie
Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dotyczącej dzierżawy nieruchomości garażu z
Dzierżawcą Panem Żak, o który to garaż chodzi i czym zajmowała się ta firma.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek odpowiedział, że ta firma wynajmowała kilka garaży, z jednego
zlokalizowanego w Lininie zrezygnowała. Starosta oznajmił iż numeracja garaży nie miała
znaczenia, dla Zarządu najistotniejszy jest dochód dla Powiatu. Dodał iż zostanie to sprawdzone.
18

Radny Piotr Kandyba zapytał o pkt.4.1.16 sprawozdania str.18 w sprawie zatwierdzenia umowy
na wykonanie prowadzenia obserwacji zwanych monitoringiem dla terenów, na których wystąpiły
ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi
spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie.
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował, że sprawa dotyczy skarpy w Górze Kalwarii,
położonej za rondem po lewej stronie, jadąc w kierunku Warki. Wicestarosta poinformował o tym,
że ta skarpa obsuwa się. W związku z powyższym został ogłoszony przetarg, na który zgłosiły się
dwie firmy. Przetarg został rozstrzygnięty, firma wykona te badania. Badania te polegają na
odwiertach ( 24 odwierty w głąb tej skarpy ), również po ustaleniach z wykonawcą będą
przeprowadzone badanie powierzchniowe. Wicestarosta dodał również, że pierwsze pomiary będą
wykonane na początku drugiej połowy września, natomiast wyniki tych badań będą po 15 grudnia
br. Na podstawie tych badań będą sformułowane wnioski, które ułatwią podejmowanie decyzji w
tej sprawie.
Członek Zarządu Stefan Dunin poinformował uczestników, że garaż nr 19 (pierwszy po lewej
stronie) będzie wolny od 16.09.2011r.
Radny Piotr Kandyba zwrócił się z zapytaniem w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i
upoważnienia do podpisania umowy na wykonanie zamówienia na roboty uzupełniające dla zadania
dobudowa wejścia głównego i budowę sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół nr1 w
Piasecznie. Radny zapytał o roboty uzupełniające, czy Zarząd wcześniej nie wiedział o tym, że będą
jakieś dodatkowe roboty, za dodatkową kwotę 150000 zł.
Wicestarosta Marek Gieleciński podał przykład, iż trzeba tam dostosować jedną z pracowni
praktycznej nauki zawodu do linii produkcyjnej, którą Pani Dyrektor uzyskała dzięki swoim
staraniom i pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel. Wicestarosta dodał, że trudno
przewidzieć kilka miesięcy wcześniej że to będzie, Pani Dyrektor miała pewność że to będzie w
czerwcu bądź lipcu. Prace te były niezbędne.
Radny Piotr Kandyba zapytał także w sprawie wniosku Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny
w sprawie zawieszenia opłaty czynszu dzierżawnego. Zarząd polecił przygotować aneks do umowy,
w którym wprowadzony zostanie zapis określający termin płatności czynszu za dzierżawę szpitala i
karetki do dnia 30.11.2011r. Radny stwierdził że nie rozumie tego zapisu.
Członek Zarządu Stefan Dunin odpowiedział iż Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek Spółki jak
również wniosek Komisji Zdrowia Rady Powiatu. Zarząd podjął decyzję iż nie będzie zmiany
wielkości czynszu, tylko zawiesza płatność do 30.11.2011r.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek dodał, że ten czynsz będzie zapłacony w całości w listopadzie.
Starosta Jan Dąbek następnie przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Wydziału
Geodezji i Katastru53.
Ad. 28 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres
między VII a VIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
53załącznik do protokołu
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Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska przedstawiła
sprawozdanie z prac Rady za okres między VII a VIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego54.

Ad. 29 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z
wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w II kwartale 2011 roku.
Radna Magdalena Latoszek-Lubach przedstawiła sprawozdanie z wyniku kontroli przez Radę
Powiatu w II kwartale 2011 roku55.
Radny Daniel Płużyczka zwrócił się z prośbą o udzielanie odpowiedzi przez Zarząd Powiatu na
wnioski zespołów kontrolnych. Radny poinformował, że wysłali zapytanie na przełomie maja i
czerwca i dopiero teraz otrzymali odpowiedź w związku z tym kontrola nie mogła zakończyć się w
drugim kwartale i dlatego jeszcze trwa.
Radny Waldemar Kosakowski skierował zapytanie odnośnie eksperta czy Pan Kowalski jest tą
samą osobą, która była powołana przez Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli w
Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczym w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto
Radny zapytał czy były inne oferty.
Radna Magdalena Latoszek-Lubach wyjaśniła, że została zgłoszona propozycja przez Członków
Komisji Rewizyjnej.
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski poinformował, że jeśli chodzi o wybór eksperta do
kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych zgodnie z zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego, została
dopełniona procedura określona dla zamówień publicznych do 6 tys. Euro. Sekretarz wyjaśnił, że
przepis dopuszcza dokonanie wyboru w oparciu o zapytanie zgłoszone w formie telefonicznej.
Dodał iż były dwa zgłoszenia i z nich został wybrany ekspert.
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał czy ekspertem będzie ta sama osoba, która była ekspertem w
Domu Dziecka, a teraz będzie w Zarządzie Dróg Powiatowych.
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski odpowiedział twierdząco. Pan Kowalski jest
prawnikiem z długoletnim doświadczeniem w kilku dziedzinach prawa: cywilnego,
administracyjnego, zamówień publicznych i przewyższał swymi kompetencjami drugiego
konkurenta. Sekretarz stwierdził, że drugi konkurent miał doświadczenie w zakresie drogownictwa
lecz od strony prawnej nie był osobą o kwalifikacjach prawniczych. Sekretarz zwrócił uwagę, że w
zadaniu, które zleciła Rada Powiatu ekspertowi, chodziło m. in. o zbadanie prawidłowości i
zgodności z przepisami prawa prowadzenia ewidencji dróg powiatowych, mostów i innych
urządzeń.

Ad 30 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych
Radny Arkadiusz Strzyżewski złożył interpelację w sprawie zakupu łodzi dla Wodnego
54załącznik do protokołu
55załącznik do protokołu
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Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Radny przekazał pisma kierowane przez WOPR do Pana
Starosty. Radny dodał, że przedstawiciele WOPR chcą partycypować w kosztach zakupu.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że w ramach budżetu przyszłorocznego wniosek
będzie analizowany.
Radny Piotr Kandyba ponowił kwestię zakupów zintegrowanych gdyż ponoszone koszty zakupu
energii, stanowią znaczącą pozycję w budżecie Powiatu. Następnie poruszył kwestię negocjacji z
Vatenffalem – trasy Siekierkowskiej w kontekście pasażerskiej komunikacji kolejowej. Zadał
pytanie o aktualną sytuację w tej sprawie. Ponadto zadał pytanie, czy nie warto byłoby zastanowić
się nad kwestią zapewnienia dwóch domów chronionych w Łbiskach. Następnie zwrócił się z
zapytaniem w sprawie świateł pulsacyjnych w Chylicach. Czy zostało w tej sprawie coś zrobione.
Poruszył także kwestię spalarni, pytając, czy Powiat zamierza podjąć wspólną inicjatywę z
gminami. Odnośnie budowy drogi Jesówka – Żabieniec zapytał, czy jest wykonywany ten odcinek
i czy zostały przeznaczone już jakieś środki na ten cel.
Członek Zarządu Stefan Dunin udzielił odpowiedzi w sprawie mieszkań chronionych, dodając, że
zostały utworzone w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny. Mieszkańcami tych domów są
wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Zarząd Powiatu nie zamierza w tej chwili
przeznaczać nowych obiektów na potrzeby tzw. mieszkań chronionych. Stwierdził, że to co
funkcjonuje w Górze Kalwarii to jest 9 mieszkań i to w zupełności wystarcza dla mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przypomniała, że interpelacje składa się na
piśmie.
Radny Piotr Kandyba zadeklarował, że złoży interpelacje na piśmie.
Starosta Jan Dąbek odpowiedział w sprawie świateł pulsacyjnych w Chylicach, dodając, że ten
temat zostanie omówiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Natomiast sprawa spalarni będzie
omawiana na Konwencie z Wójtami i Burmistrzami. Następnie poinformował, że środki były
przeznaczone na zadanie pn.: Jesówka - Żabieniec /na most/. Poinformował, że są przygotowywane
wnioski na następny rok – na most.
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował w sprawie toru siekierkowskiego, że zmienia się
jego właściciel. Firma Vatenffal nie ma tytułu prawnego do rozmów i należy poczekać na wybór
nowego właściciela.
Radny Wojciech Ołdakowski zadał pytanie w sprawie ogrodzenia parku miejskiego od strony
ul. Zgoda. Zapytał jaka firma wykonała to ogrodzenie. Następnie zadał pytanie czy istnieją firmy,
które wygrywają przetargi organizowane przez Starostwo i wykonują prywatne zlecenia dla Pana
Starosty. Także zadał pytanie w sprawie przeglądu pogwarancyjnego ciągu ulicy Gołkowskiej,
Zielonej, Radnych, Solidarności tj. Gołków, Głosków, Runów, Henryków-Urocze. Dodał, że część
zlecenia podlegało Zarządowi Dróg Powiatowych, a część Wydziałowi Inwestycji. Stwierdził, że to
co było zlecone przez ZDP było naprawione, natomiast to co było zlecane przez Wydział Inwestycji
nie ma żadnej zmiany. Zadał pytanie co dalej z tą sprawą. Dodał, że przegląd odbył się na
przełomie maja/czerwca.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że zajmie się tą sprawą.
Radny Wojciech Ołdakowski złożył interpelację dot. przedstawienia grafiku wykorzystania boiska
„Orlik” przy Zespole Szkół im. Wł.S.Reymonta w Konstancinie-Jeziornie.
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Następnie poprosił o podanie nazw firm, które zajmują się doradztwem i szkoleniem metodycznym
dla nauczycieli pracujących w szkołach, których organem założycielskim jest Powiat Piaseczyński.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie o raport z ul. Millenium.
Wicestarosta Marek Gieleciński w odpowiedzi stwierdził, że prace zostały wykonane, należy
sporządzić jeszcze raport.
Radny Józef Zalewski poprosił o przedstawienie raportu na Komisję Strategii Gospodarczej
w dniu 27 września 2011 roku.
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, że Komisja Edukacji i Rynku Pracy dokonując wizji
lokalnej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie wnioskowała
o zakupienie następującego wyposażenia do pokoi w internacie: szafy, półeczki, biurka.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że to powinno być wykonane przed rozpoczęciem
roku szkolnego, a Zarząd dowiaduje się w trakcie.
Radna Joanna Pająkiewicz zwróciła się z prośbą o remont łazienki w internacie Zespołu Szkół
RCKU w Piasecznie. Dodała, że obecnie niemożliwym jest korzystanie z uwagi na to, iż przecieka
do PINB.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że w przyszłym roku wydzielą internaty ze szkół,
ponieważ jest to zgłaszane za późno. Natomiast w ramach awarii trzeba będzie to rozwiązać.
Radna Joanna Pająkiewicz zadała pytanie, czy nie można byłoby podsypać tłuczniem drogi
wewnętrznej, która prowadzi do szkoły i internatu.
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że Pan A.Kobus w przyszłym tygodniu dokona
wizji, dodając, że być może uda się to wykonać.
Wicestarosta Marek Gieleciński stwierdził, że planowali poprawić tą drogę, ale sytuacje
pogodowe spowodowały konieczność wykonania innych prac.
Członek Zarządu Stefan Dunin poinformował, że w dniu 3 września br. odbył się VI Piknik
Rodzinny w DPS w Górze Kalwarii. Dodał, że dopisały władze gminy, natomiast przykro, że Radni
nie wzięli udziału w tej imprezie. Stwierdził, że część Radnych wolała udać się na festiwal muzyki
Żydowskiej. Zaproponował korzystanie z takich imprez.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska stwierdziła, że na Festynie Europejskim
też radnych zabrakło.

Ad 31 Wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny Waldemar Kosakowski oświadczył, że nie był na Pikniku, ponieważ był w Rosji – w
Moskwie i Smoleńsku ma wpis w paszporcie. Dodał, że przyjmuje przyganę Pani Przewodniczącej,
że nie był na Festynie Europejskim. Natomiast dodał, że reprezentował Powiat Piaseczyński na
imprezie „Frog Race”, występował jako sponsor tej imprezy. Dodał, że w biegu uczestniczył Radny
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Piotr Kandyba i Pani Honorata Kalicińska Wiceburmistrz Piaseczna.
Następnie poruszył kwestię warsztatów terapii zajęciowych. Zaproponował skontaktowanie się z
Ośrodkiem Archidiecezji Warszawskiej, który prowadzi Ośrodek na Woli przy ul. Geotymy,
/funkcjonuje przy Parafii Św. Oblubieńca/. Dodał, że przedstawiciele tego Ośrodka swego czasu
poszukiwali obiektu blisko Warszawy. Stwierdził, że być może oni byliby zainteresowani
zagospodarowaniem obiektu w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny.
Członek Zarządu Stefan Dunin w odpowiedzi stwierdził, że kontaktowali się z ks. Jurczukiem z
w tej kwestii. Natomiast z ich wyliczeń wynikało, że to się nie zbilansuje. Następnie wystąpili do
Urzędu Marszałkowskiego, który pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie utworzenia filii
warsztatów w Górze Kalwarii. Natomiast Wydział Polityki Społecznej nie przeznaczył środków, z
uwagi na ograniczony budżet. Dodał, że utrzymanie takiego Ośrodka rocznie wynosiłoby ok.
0,5 – 0,7 mln zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poprosiła o przygotowanie spotkania w
sprawie przedstawienia dodatkowych informacji w sprawie emisji obligacji.

Ad 32 Wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk podziękował za zaufanie, dodając, że ma nadzieję, iż podoła
obowiązkom.

Ad 33 Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła VIII sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego. Posiedzenie zakończyło się o godz. 17:40.
Protokół sporządziły:
Urszula Pawlak
Dorota Zaręba
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