PROTOKÓŁ Nr XI/2011
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 15 grudnia 2011 roku
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powitała wszystkich zaproszonych gości
oraz uczestników XI Sesji Rady Powiatu. Przed rozpoczęciem formalnej części XI Sesji Rady
Powiatu Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska i Starosta Jan Dąbek przystąpili
do wręczania nagród i wyróżnień laureatowi 12 edycji konkursu Marszałka Województwa
Mazowieckiego Panu Wojciechowi Prus-Wiśniewskim oraz laureatom konkursu fotograficznego,
organizowanego przez Powiat Piaseczyński „Mój przyjaciel Anioł” -. Panią Małgorzatę Górecką,
Pana Przemysława Niećko, Panią Annę Andziak.
Pani Jolanta Koszada Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła
osiągnięcia Pana Wojciecha Prus-Wiśniewskiego.
„Rada Powiatu Piaseczyńskiego oraz Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę zasługi oraz ogrom
wieloletniej pracy społecznej, wniesionej na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Gminy Góra Kalwaria, okolic oraz Mazowsza, zgłasza kandydaturę pana Wojciecha PrusWiśniewskiego do przyznania zaszczytnej „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego” za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości, ochrony kultury i zabytków oraz promocji Góry
Kalwaria, w tym Czerska - dawnej stolicy Mazowsza, na terenie Powiatu i w kraju.
Wojciech Prus-Wiśniewski jest społecznikiem, pasjonatem historii Góry Kalwarii i okolic,
założycielem oraz prezesem Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska oraz założycielem i
właścicielem Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii.
Wojciech Prus-Wiśniewski jest założycielem i Prezesem Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i
Czerska. Towarzystwo istnieje od 1987 r. Zostało powołane dla rozwijania i upowszechniania
wiedzy historycznej o Górze Kalwarii i Czersku, inicjowania działań w zakresie naukowym,
badawczym, kulturalnym, oświatowym, artystycznym na rzecz upamiętniania Góry Kalwarii i
Czerska, rozwijania dorobku kulturalnego i twórczości artystycznej, kurateli nad muzealnictwem
regionalnym. Pan Prus -Wiśniewski jest założycielem oraz prezesem towarzystwa od początku jego
istnienia.
Jest założycielem i właścicielem Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii – na gruzach dawnej
świetności, w pobliżu dobrze zachowanego Wieczernika z sarkofagiem błogosławionego ojca
Stanisława Papczyńskiego, wybitnego teologa, spowiednika i doradcy króla Jana III Sobieskiego w
1989 r. powstało Prywatne Muzeum Regionalne założone przez Wojciecha Prus-Wiśniewskiego, w
jego prywatnym domu przy ul. Marianki 41a, nad którym pieczę sprawuje Towarzystwo
Miłośników Góry Kalwarii i Czerska. Pan Prus - Wiśniewski stale powiększa zbiory i nie szczędzi
czasu oraz swojego zaangażowania w propagowanie wiedzy o regionie m. in. bezpłatnie
oprowadzając liczne wycieczki krajowe i zagraniczne.
Budynek mieszkalny jak i przyległy teren został przeznaczony i zagospodarowany przez pana
Wojciecha Prus-Wiśniewskiego na cele kulturalno-oświatowe, ogólnodostępne dla społeczeństwa.
Na terenie o powierzchni ponad 2000 m2 znajduje się kilkaset drzew iglastych, liściastych,
krzewów jak i innych osobliwości botanicznych, a niektóre z nich przybyły z szeregu krajów
Europy i Azji. W plenerze, możemy zobaczyć eksponaty większego formatu o profilu
etnograficznym, wykonane przez miejscowych rzemieślników okresu XIX i XX wieku. Znajduje
się tu szereg okazów od najmniejszych do największych wielotonowych głazów-kamieni,
sprowadzonych z miejsc znaczących w kraju oraz zagranicy. Szczególna ich mnogość została
umieszczona w eliptycznej mozaice podziemia muzeum, jako wotum wdzięczności za szczęśliwe
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powroty z wypraw turystycznych. W czterech pomieszczeniach w podziemnej części, znajduje się
zbiór kopii dokumentów historycznych o wielkim znaczeniu dla miasta i regionu. Kopie te zostały
wykonane w oparciu o oryginalne dokumenty, odnalezione w wielu archiwach państwowych,
kościelnych, bibliotekach Warszawy, Krakowa, Poznania, Gniezna, Kalwarii Zebrzydowskiej i
wielu innych placówek naukowych naszego kraju. W jednej z sal umieszczono militaria i
umundurowania z okresu międzywojennego, jak i z okresu po II Wojnie Światowej. W kolejnych
salach na powierzchni około 100 m2 znajdują się narzędzia i przedmioty wyrobu rękodzielniczego
rzemieślników tutejszego regionu. Zostały tu wyeksponowane również szaty zakonne wspólnot
dominikańskich i bernardyńskich, jak również stroje ludowe. Prezentowana jest również
archeologia ziemi czersko - kalwaryjskiej oraz Podlasia. W gablotach znajdują się odznaczenia
wojskowe, partyzanckie, a także szereg innych eksponatów ofiarowanych przez zwiedzających.
Można obejrzeć tu kolekcję muszli, motyli, gadów, zwierzyny łownej, liczne rzeźby w drzewie i
kamieniu. W ekspozycji znajdują się także pamiątki pozyskane z wielu krajów Europy, Azji i
Afryki.
Inicjator powstania książki „Dzieje Góry Kalwarii” Wojciech Prus-Wiśniewski zainicjował
działanie zmierzające do opracowania i opublikowania książki Dzieje Góry Kalwarii. Książka
została wydana w roku 2001 r w nakładzie 1000 egz. Jednocześnie wniósł ogromny wkład w jej
powstanie. Fragment wstępu do książki:
(…) Praca okazała się fascynująca; za wciągnięcie mnie do niej zechcą przyjąć serdeczne
podziękowania: magistrat miasta oraz państwo Bożena i Wojciech Prus-Wiśniewscy, bez których
usilnej pracy nad zgromadzeniem źródeł nie zdołałabym dotrzeć, zwłaszcza w terminie, do
większości wykorzystanych tu informacji. Pan Wojciech, obecnie Prezes Towarzystwa Miłośników
Góry Kalwarii i Czerska, od lat podróżuje po kraju, szukając archiwaliów miasta i jego zakonów,
co po tylu latach i przemieszczeniach nie jest łatwe. Zwłaszcza wdzięczna mu jestem za znalezienie
bezcennej księgi sądowej proboszczów kalwaryjskich (…) Małgorzata Borkowska OSB
Dzięki staraniom Pana Prus - Wiśniewskiego w roku 2008 ukazało się wydanie tej pozycji w nowej
kolorowej formule z uzupełnieniem ilustracji oraz bieżących treści – 2000 egz.
Doprowadził do przetłumaczenia cennego dokumentu Vinea Christi przez siostrę Małgorzatę
Borkowską OSB, laureatkę nagrody „Doctor honoris causa”
Wojciech Prus-Wiśniewski zainicjował działania zmierzające do przetłumaczenia i opublikowania
cennego nie tylko dla Góry Kalwarii dokumentu Vinea Christi. Jest to Zbiór fundamentalnych
dokumentów o historii Góry Kalwarii. Zbiór Vinea Christi – Winnica Chrystusowa został
wydrukowany staraniem p. Wiśniewskiego w roku 2011. Prace nad zgromadzeniem tych
dokumentów (dekrety, konstytucje, przywileje poszczególnych królów dla miasta, ważna
korespondencja z Watykanem i Episkopatem) trwały ok. 10 lat. Powyższe dokumenty zostały przez
p. Prus - Wiśniewskiego odszukane w archidiecezji poznańskiej i zgromadzone. Sukcesywny
przekład dokumentów z łaciny antycznej trwał na przestrzeni 7 lat. Zdigitalizowany zasób materiału
przekazał p. Wiśniewski do druku książkowego w Instytucie Teologiczno-Wydawniczym „Nasza
Przeszłość” Księży Misjonarzy w Krakowie i dzięki dalszej współpracy i konsultacjom została
wydana książka. Promocja książki miała miejsce 27 maja 2011 r. na uroczystościach
Jubileuszowych Góry Kalwarii ( początkowo wydana w ilości 500 egz.) Publikacja Klasztory
dominikańskie w Górze Kalwarii
Pan Prus - Wiśniewski jest inicjatorem powstania oraz publikacji książki „Klasztory
dominikańskie” w Górze Kalwarii, wydanej w 1997 r. i przygotowanej przez siostrę Małgorzatę
Borkowską.
Przewodnik po Górze Kalwarii „Cudze chwalicie swego nie znacie”
Pan Wojciech Prus-Wiśniewski od lat jest przewodnikiem wycieczek po Górze Kalwarii i
okolicach, które zostały zorganizowane w cykl pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie”. To projekt,
którego celem jest przybliżenie historii Góry Kalwarii i okolic jej mieszkańcom oraz turystom.
Cieszy się on dużym uznaniem oraz zainteresowaniem wszystkich uczestników.
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Od 1988 r. Pan Wojciech Prus-Wiśniewski jest wydawcą kwartalnika, historycznej gazetki
Komunikat. Obecnie biuletyn wydawany jest okresowo, w miarę napływu materiałów
historycznych w celu popularyzowania miasta oraz muzealnictwa regionalnego.
Członek Rady Kultywowania Tradycji Militarnych
Rada powołana przez Burmistrza Góry Kalwarii, która ma być partnerem samorządu w pracach nad
upowszechnianiem tego, co wydarzyło się w naszym rejonie na przestrzeni XX wieku,
propagowanie tradycji militarnych miasta Góry Kalwarii, zgromadzenie możliwej do pozyskania
ilości materiału opisującego dzieje ludzi w burzliwym minionym stuleciu, oddanie niezależnego
hołdu poległym w walce o wolność Polski żołnierzom jednostek, które były rozlokowane na terenie
miasta, a także ocalenie od zapomnienia wielkich czynów.
Członek Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, powstałego w 1955 roku. Jest to
organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego
Stowarzyszenie powstało w 1993 r. w Warszawie. Skupia osoby badające dzieje swoich rodzin, a
jego głównym celem jest wzajemna pomoc w poszukiwaniach genealogicznych. Na
comiesięcznych zebraniach odbywa się prezentacja badań. Referaty i dyskusje przynoszące
wymianę doświadczeń badawczych umożliwiają stałe doskonalenie się w zakresie metodologii.
Kultywowane są patriotyczne tradycje rodzinne. Dla rozwijania wiedzy genealogicznej
organizowane są spotkania z genealogami i heraldykami z naukowych placówek badawczych.
Członek Związku Sybiraków oraz jako żołnierz Represjonowanych Politycznie ŻołnierzyGórników Odznaczony krzyżem Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy -Górników – w
1997 roku
Ambasador Góry Kalwarii
Pan Wojciech Prus-Wiśniewski wiedzą na temat Góry Kalwarii dzieli się także podczas licznych
podróży zagranicznych i krajowych, z dumą podkreślając swoje pochodzenie oraz z pasją opowiada
o naszym regionie.
Organizator /Współorganizator/ aktywny uczestnik imprez kulturalnych w Górze Kalwarii
Pan Prus - Wiśniewski zorganizował m. in. obchody z okazji 68 rocznicy Powstania Państwa
Podziemnego. Jest także współorganizatorem większości imprez o charakterze historycznym,
odbywających się na terenie Góry Kalwarii, a także aktywnie uczestniczy jako gość na wielu
uroczystościach i rocznicach.
Za działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocję Góry Kalwarii
Rada Miejska Góry Kalwarii nadała Panu Wojciechowi Prus-Wiśniewskiemu w 2011 roku tytuł
„Zasłużony dla Góry Kalwarii”.
Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył P. Prus - Wiśniewskiego Srebrnym krzyżem Zasługi.
Laureat prestiżowej nagrody Polcul Foundation – Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej
im. Jerzego Bonieckiego.
Laureat Nagrody Powiatu Piaseczyńskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz upowszechniania
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( 2008 r.)”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że również podczas gali
Pani Barbara Galicz Burmistrz Gminy Tarczyn odebrała z rąk Marszałka Województwa
Mazowieckiego nagrodę „Zwycięzca Mazowieckiego sportowego turnieju Miast i Gmin w 2011
roku”.
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Ad 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska otworzyła XI sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego. Przewodnicząca poinformowała, że listę obecności podpisało 26 Radnych i tym
samym obrady są prawomocne1.

Ad 2 Głosowanie w sprawie propozycji do porządku obrad
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła się z zapytaniem do
radnych w sprawie propozycji zmian do porządku obrad2.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła porządek obrad.
W głosowaniu nie brało udziału 3 radnych.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Rada głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła Protokół z X sesji Rady Powiatu
Piaseczyńskiego w dniu 24 listopada 2011 roku. W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.

Ad 4 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
– 20213.
Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym 4 głosami: za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła
uchwałę w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego na lata 2011 – 20215.

Ad 5

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na rok 2011

Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na rok 2011r. 6
1 załącznik do protokołu
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Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym7 głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011r8. W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.

Ad 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2011
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20119.
Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym10 głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 11. W głosowaniu
nie brał udziału 1 radny.

Ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w
Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 12.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Radny Piotr Kandyba zadał pytanie, czy Gmina Piaseczno pomoże finansowo w
prowadzeniu szkoły.
Starosta Jan Dąbek stwierdził, że były prowadzone rozmowy, w trakcie których Gmina
Piaseczno deklarowała dofinansowanie w kwocie 600 tys zł albo przynajmniej 50% różnicy
pomiędzy kwotą, którą samorząd dokłada. Starosta poinformował również, że spotkanie w tej
sprawie planowane jest na początku stycznia 2012 r.
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Radny Józef Zalewski poinformował, że zostało przez Gminę Piaseczno wykonane szereg
remontów tj. remont dachu z budową nowego obserwatorium astronomicznego, boisko
„Orlik”. Zaplanowana została również budowa hali sportowej od strony wschodniej oraz
termomodernizacja całego budynku. Radny stwierdził, że cała dokumentacja, która została
wykonana pójdzie na półkę, ponieważ Starostwa nie będzie stać na realizację tych zadań.
Zwrócił uwagę, że dopóki nie będzie zaplanowanych środków w budżecie Gminy to by się tak
nie odnosił do złożonych przez Gminę deklaracji. Stwierdził, żeby potraktować to jako
propagandowe stanowisko włodarzy Gminy Piaseczno.
Radny Daniel Płużyczka zadał pytanie odnośnie stanu prawnego działki 52/1 - co się dzieje
na tej działce. Dodał, że cały kompleks szkoły jest na działce nr 52/2.
Starosta Jan Dąbek stwierdził, że nic się nie dzieje, ta działka jest przeznaczona do
dzierżawy.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poprosiła o zorganizowanie spotkania
z radnymi, w tym z Komisją Edukacji i Rynku Pracy, aby poznać bliżej całą sytuację
związaną z przejmowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie.
Rada w głosowaniu imiennym13 głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej
nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14. W głosowaniu nie brał
udziału 1 radny.
Ad 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
potrzeby Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie
przy ul. Czajewicza
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na potrzeby Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej
nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza15 .
Ponadto w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował autopoprawkę w § 1 projektu uchwały Wyraża się zgodę na ponowne wydzierżawienie od Państwa Wiktora i Ludmiły Michiejew na okres
do 3 lat niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu
zabezpieczającego miejsca parkingowe dla interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła autopoprawkę do projektu
uchwały.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na potrzeby Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej
13 załącznik do protokołu
14 załącznik do protokołu
15 załącznik do protokołu
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nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza16.
Ad 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu
użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie lokalu użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w
Górze Kalwarii 17 .
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
wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy
Społecznej w Górze Kalwarii18.

Ad 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego
Członek Zarządu Stefan Dunin przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego19. Poinformował, że
wszystkich samorządy gminne oraz okręgowa izba aptekarska wydały pozytywną opinię do
projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek z małymi zastrzeżeniami20.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 1, wstrzymało się – 0 przyjęła projekt uchwały w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego21.
Ad 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Sekretarz Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie22.
Członek Zarządu Stefan Dunin poinformował, iż Starosta Powiatu wydaje decyzje na podstawie
opinii Komisji biegłych lekarzy zatrudnionych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania
Niepełnosprawności.
Rada głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w
sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie23.
16
17
18
19
20
21
22
23
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Ad 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku24. Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku działa poza strukturami Urzędu, jest komisją opiniodawczo-doradczą, która działa przy
Staroście Piaseczyńskim. Komisja Strategii Gospodarczej Rady Powiatu delegowała na Członka
Komisji Radnego Józefa Zalewskiego, natomiast Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
- Radnego Jerzego Bichtę.
Radny Piotr Kandyba zwrócił się z prośbą zwiększenia składu o
Bezpieczeństwa i Porządku.

jedną osobę w Komisji

Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska powiedział, że mogą być delegowane tylko dwie
osoby.
Starosta Jan Dąbek powiedział iż Zespół ten istnieje od początku istnienia Samorządu. Zajmuje
się doradztwem, a także monitoringiem wykonania zadań z zakresu bezpieczeństwa na terenie
Powiatu Piaseczyńskiego. W zorganizowanych spotkaniach uczestniczą wszystkie służby zajmujące
się bezpieczeństwem na terenie Powiatu. Komisja jest ciałem opiniodawczym. Spotkania odbywają
się raz na kwartał.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 1, wstrzymało się – 1 przyjęła projekt uchwały w sprawie
delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku25.
Ad 13 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
Starosta Jan Dąbek przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu26.
Poinformował, iż w dniu 14.12 br. wpłynęła informacja pokontrolna dot. projektu podniesienia
jakości usług świadczonych przez DPS w Górze Kalwarii, poprzez dostosowanie do standardów
pawilonów nr nr 1,2,3 i 14. Protokół potwierdza osiągnięcie w 100% wszystkich zakładanych
wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie. Określa
prawidłowość: prowadzenia działań promocyjnych, rzeczowej realizacji projektu, złożonych
wniosków o płatność. Starosta poinformował także, iż kontrolerzy stwierdzili pewne uchybienia
dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych, które mogą skutkować korektą finansową w
granicach 5 % oraz naruszenie art.25 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez żądanie
od wykonawców dokumentów dodatkowych stanowiących 2%. Z badania wynika chęć
wyegzekwowania 5% środków. Oświadczył, iż dokumenty są analizowane, ponieważ Powiat z
częścią zapisów się nie zgadza. Informacje, które dochodzą z zewnątrz mówią iż 5% odbieranie
środków to notoryczne działanie do którego dochodzi nie tylko na terenie Jednostki Mazowieckiej,
przytaczając artykuł dot. korekt finansowych „ kara czy polityka”, w którym samorządowcy ze
Śląska informują o takich działaniach. Nadmienił, iż zarzucono Powiatowi egzekwowanie od
oferenta zbyt dużej ilości dokumentów co spowodowane było odbywającym się remontem w
trakcie funkcjonowania DPS w Górze Kalwarii oraz terenem, który jest objęty nadzorem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z tym Powiat zażądał zapisów i oświadczeń
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od wykonawców, które zagwarantowaliby bezpieczeństwo na tym terenie dla mieszkańców.
Starosta stwierdził, że jest to dobry wynik kontroli, biorąc pod uwagę duży zakres oraz ilość
przeznaczonych środków. Poinformował również o drugiej kontroli przeprowadzonej przez
Najwyższą Izbę Kontroli, która miała miejsce w okresie od 17.10 do 17.11 br. Przedmiotem
kontroli były działania promocyjne Powiatu w latach 2010 i trzy kwartały 2011 roku oraz
prawidłowość postępowania związanego z realizacją strategicznych dokumentów Powiatu PRL. W
dniu 28.11 br. został podpisany protokół z kontroli, natomiast w chwili obecnej oczekujemy na
wystąpienie pokontrolne. Starosta dodał, że treść protokołu jest do wglądu w urzędzie.
Radny Włodzimierz Rasiński przeczytał pkt 1.1.9 dot. informacji dotyczących uchwały Zarządu
Powiatu – „Uchwała nr 41/9/11 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenia specyfikacji na wykonanie dobudowy wejścia głównego i budowy sal dydaktycznych
w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 – zamówienia
uzupełniające” itd. Radny zapytał czy przy zawartej umowie rzeczywistej przy dodatkowym
zleceniu nie powinna być zawarta umowa dodatkowa wg stawek istniejących, czy robiona jest
procedura przetargowa z wolnej ręki i zaprasza się tylko jedną osobę. Dodatkowo zapytał o
regulamin Starostwa, który mówi iż 2-3 firmy powinny wziąć udział w procedurze z wolnej ręki.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odpowiedział, że chodzi tu o umowę uzupełniającą, której
procedura różni się od umowy o wykonanie prac dodatkowych. Wartość tego zamówienia nie
przekraczała kwoty granicznej, w której trzeba byłoby stosować ustawę o zamówieniach
publicznych. Dodał, iż prawnicy uważają, że ten zapis jest bardziej czytelny.
Radny Wojciech Ołdakowski odniósł się do pkt 4.2.15 informacji dotyczącej pracy Zarządu
Powiatu - Uchwała Nr 44/15/11 w sprawie zatwierdzenia protokołu z wyboru wykonawcy operatów
szacunkowych. Radny zapytał w jakim celu wykonywane są operaty szacunkowe na terenie
Powiatu Piaseczyńskiego.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odpowiedział, że operaty szacunkowe to powołany
specjalista, który oszacowuje wycenę realną 1 m 2 działki po podziale geodezyjnym z
wydzieleniem dróg publicznych w stosunku, do których Powiat zobowiązany jest do wykupu.
Zlecanie operatów jest niezbędne w przypadku różnicy zdań dotyczących ceny 1mkw
nieruchomości w trakcie negocjacji z właścicielami działek.
Starosta Jan Dąbek przedstawił również sprawozdanie finansowe27.
Ad 14 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres
między X a XI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska przedstawiła sprawozdanie z prac Rady za okres
między X a XI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego28. Ponadto Przewodnicząca odczytała pismo od
Marszałka Województwa Mazowieckiego skierowane do Przewodniczącej Rady Powiatu
Piaseczyńskiego, Starosty Piaseczyńskiego29 oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Dobra Wola”.
Przypomniała również przewodniczącym komisji o przygotowaniu planów pracy komisji w
terminie do 31.01. 2012 roku oraz sporządzenie sprawozdań z pracy komisji za rok 2011.
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Ad 15 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Piaseczyńskiego z wyników kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Piasecznie
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, Radna Magdalena Latoszek - Lubach
przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego z wyników kontroli
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Piasecznie30.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska zapytała czy Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
Piaseczyńskiego zakończyła swoje kontrole.
Radna Magdalena Latoszek - Lubach odpowiedziała, że wszystkie tematy zostały wykonane,
jedynie brakuje sprawozdania z badania umów cywilnoprawnych, a odnośnie tematu dot. Zespołu
Szkół Specjalnych Pęchery – Łbiska. Zespół kontrolny zakończył swoje czynności w
kontrolowanej jednostce.
Ad 16 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał co skłoniło Panią Barbarę Rode do wycofania wniosku i czy
były podejmowane rozmowy z jej osobą. .
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska odpowiedziała, że ostatnią rozmowę, którą odbyła
Radna Magdalena Latoszek - Lubach poinformowała, iż Pani Barbara Rode zgłosiła się do Biura
Rady Powiatu i złożyła oświadczenie ustne, iż rezygnuje ze współpracy i dziękuje za deklaracje.
Oświadczenie to zostało przez Panią Urszulę Pawlak zaprotokółowane i podpisane przez Panią
Barbarę Rode. Radna oznajmiła, iż potwierdza tą kwestię, ponieważ była świadkiem tego
wydarzenia.
Ad 17 Wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny Jerzy Leniec zaproponował uchwalenie stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w
sprawie poparcia starań dążących do ogłoszenia obszaru Województwa Mazowieckiego strefą
wolną od upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych31.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska powiedziała, iż Rada Powiatu powinna pochylić się
nad zaproponowanym stanowiskiem przez Przewodniczącego Jerzego Leńca. Są to sprawy znane
od lat samorządowcom. Sejmik mazowiecki w 2005 roku przyjął unormowanie w tej sprawie
również Powiat Piaseczyński mógłby przedstawić stanowisko w tej sprawie.
Starosta Jan Dąbek zaprosił w imieniu Zarządu wszystkich Radnych Powiatu na zorganizowaną
wigilię w dniu 14.12.2011 godz. 14:00.
Radny Włodzimierz Rasiński zapytał o długi okres rozkładania sztucznego lodowiska.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk poinformował, że instalacja która jest używana, musiała
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być ponownie rozebrana i złożona ze względu na wycieki środka, który schładzał. Dodał, że w
przeciągi tygodnia lodowisko będzie uruchomione.
Ad 18 Wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu
Nie były zgłoszone wystąpienia osób nie będących radnymi.
Ad 19 Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska złożyła życzenia świąteczne uczestnikom
posiedzenia Sesji Rady Powiatu oraz poinformowała o nieobecności na Wigilii zorganizowanej w
Starostwie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła obrady XI sesji Rady Powiatu
Piaseczyńskiego. Sesja zakończyła się o godz. 13:30.

Protokół sporządziły:
Urszula Pawlak
Dorota Zaręba
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