PROTOKÓŁ Nr XVII/2012
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 6 września 2012 roku
Sesja rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie o godz. 10:00.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska otworzyła XVII sesję Rady Powiatu
witając wszystkich radnych oraz przybyłych gości. Przewodnicząca poinformowała, że listę
obecności podpisało 24 radnych i tym samym obrady są prawomocne 1. Przewodnicząca
poinformowała również, że w miesiącu wrześniu będą dwa posiedzenia sesyjne, w dniu dzisiejszym
oraz w dniu 27 września, które będzie poświęcone sprawom budżetowym, rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku, a także sprawom kultury,
promocji i sportu.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są propozycje do porządku obrad2?
Starosta Jan Dąbek zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sprawy powołania Członka
Zarządu Powiatu. Starosta poinformował, że Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Dunin złożył
dymisję w związku z postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne. Postępowanie dotyczyło badania oświadczeń majątkowych za lata 2006 – 2011 w
sprawie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne. Starosta poinformował, że informację o toczącym się postępowaniu uzyskał od Pana
Stefana na samym początku po jego wszczęciu. W lipcu br. Starosta otrzymał pismo z CBA, w
którym poinformowano go o przeprowadzeniu kontroli oświadczeń majątkowych za lata 2006-2011
m. in. w kontekście art 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W wyniku przeprowadzonej
kontroli ustalono, że Pan Stefan Dunin w oświadczeniu majątkowym zadeklarował posiadane
udziały powyżej 10 % kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego. CBA stwierdziło że „W
związku ze stwierdzeniem, że obowiązek w Pańskim Starostwie jest nie wypełniany proszę o
podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości w
przedmiotowym zakresie i przekazanie stosownej informacji odnośnie sposobu załatwienia
sprawy.” Starosta poinformował, że po otrzymaniu przedmiotowego pisma przeprowadził kontrolę
w tej kwestii, nastąpiło szkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie i została udzielona
informacja do CBA, że takie procedury zostały sprawdzone i w przyszłości będą podjęte starania by
tego typu przypadki nie miały miejsca.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że po powrocie z urlopu
17 lipca br. w Biurze Rady czekało pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego kierowane do
Przewodniczącej Rady Powiatu z informacją do rąk własnych. Przedmiotowym pismem CBA
wezwało Radę Powiatu Piaseczyńskiego poprzez osobę Przewodniczącej Rady do odwołania z
funkcji Członka Zarządu Powiatu Pana Stefana Dunina z uwagi na okoliczności, o których
wspominał Pan Starosta. Przewodnicząca poprosiła o informację z Biura Prawnego Urzędu, w tym
czasie Pan Stefan Dunin złożył rezygnację z pełnienia funkcji na piśmie. Złożona rezygnacja z
punktu formalnego skutkowała rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia br. Przewodnicząca
poinformowała również, że Pan Stefan Dunin w dniu dzisiejszym przedłożył akt notarialny
dotyczący zbycia części udziałów.
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Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła zmianę do porządku obrad
dotyczącą wprowadzenie w punkcie 4 - wyboru Członka Zarządu Powiatu. W głosowaniu nie brał
udziału 1 radny.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła porządek obrad. W głosowaniu nie
brał udziału 1 radny.
Ad 3 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła protokół z XVI sesji Rady Powiatu
Piaseczyńskiego w dniu 20 czerwca 2012 roku. W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.
Ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu
Piaseczyńskiego.
Starosta Piaseczyński Jan Dąbek zgłosił kandydaturę na stanowisko Członka Zarządu Powiatu
Piaseczyńskiego Pana Stefana Dunina. Starosta przyznał, że zarzut CBA był słuszny. Starosta
powiedział, że sam analizował oświadczenia Pana Stefana Dunina i informacje w nich zawarte były
prawdziwe, jednak naruszenie dotyczyło konkretnego przepisu prawa. Starosta przypomniał, że
przez kilka lat współpracy z Panem Stefanem nie było większych problemów, jeśli chodzi o
decyzyjność, wykonywanie obowiązków. Starosta stwierdził, że nadal ma zaufanie do Pana Stefana
Dunina. W związku z tym Starosta proponuje powołanie na to stanowisko Pana Stefana Dunina
ponieważ „dotychczasowe zadania, które należały do jego czynności muszą być dalej wykonywane
i każda nowa osoba musiałaby się od nowa wdrażać”.
Radny Stefan Dunin powiedział, że nikomu nie życzy takiej sytuacji. Uważa, że zmierzył się z tą
sytuację na miarę oczekiwań swoich i jego kolegów. Podziękował Staroście, że chce powierzyć mu
to stanowisko. Radny poinformował, że o całej sprawie dowiedział się 29 listopada 2011 r. i od razu
poinformował Panią Przewodniczącą Rady i Starostę. Radny przyznał, że nie wiedział, że nie może
posiadać tyle udziałów w spółce, gdyż nie zna wszystkich ustaw. Radny powiedział, że nie on
powinien weryfikować swoje oświadczenia majątkowe, od lat składał oświadczenia majątkowe i
zawsze wykazywał te udziały. Radny odczytał jeden z artykułów protokołu z kontroli:
„Kontrolowany w oświadczeniu majątkowym z dnia 29 kwietnia w części A punkt trzeci wskazał
fakt posiadania udziałów w spółce zgodnie ze stanem faktycznym”. Radny zwrócił uwagę, że
niczego nie ukrywał. Spółka nie działa od 2005 roku, są pełnomocnictwa Radnego i jeszcze
jednego wspólnika o zlikwidowaniu spółki. Radny powiedział, że jeden ze wspólników zmarł, nie
było przeprowadzone postępowanie spadkowe, gdyż rodzina nie spodziewała się śmierci bliskiej
osoby. W takiej sytuacji rodzina nie była przygotowana na dalsze toczenie postępowania
spadkowego, obecnie sąd zawiesił postępowanie. Spółka nie ma majątku, Radny nie pobierał
żadnego wynagrodzenia, profitów z dywidend czy innych środków z tego tytułu. Radny
powiedział, że Starosta zobowiązał go do załatwienia sprawy i dlatego aktem notarialnym zbył ilość
udziałów, które „przeszkadzały w tym, aby zasiadał w Zarządzie Powiatu”. Radny wyjaśnił, że
zbycie udziałów w czasie trwania kontroli nie zwalniało z decyzji, którą podjęło CBA. Radny
uważał, że w czasie trwania postępowania nie było sensu dokonywania pewnych czynności. Radny
powiedział, że ustawa jest tak skonstruowana, że nie ma bezpośredniej możliwości odwołania się
do sądu. Radny przyznał, że gdyby można było się odwołać wybrał by tę drogę, ponieważ są
orzeczenia sądu, że jeśli coś jest nabyte do majątku wspólnego , a jest w związku małżeńskim i nie
ma rozdzielności, wówczas można domniemywać, że są to udziały wspólne. Jednak CBA tego nie
uwzględniło. Radny podziękował Panu Staroście, Pani Przewodniczącej, kolegom Radnym, ale
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przede wszystkim podziękował pracownikom, że od listopada 2011 roku nie było to przedmiotem
taniej sensacji i niezdrowego zamieszania wokół jego osoby.
Radny Łukasz Krawczyński podziękował Panu Stefanowi Duninowi za honorowe i męskie
postępowanie w tej sprawie. Radny uważa, że w dzisiejszych czasach to rzadkość, że wobec
postępowań sądowych, które toczą się wobec polityków, samorządowców nie są gotowi do złożenia
rezygnacji i na stanowiskach trwają do końca.
Radny Waldemar Kosakowski skierował zapytanie do Radnego Stefana Dunina ile pozostało
udziałów w jego władaniu , jaki to jest procent i czy to nie uchybia treści ustawy.
Radny Stefan Dunin powiedział, że posiadał 25 udziałów co stanowiło 20 % kapitału spółki, 13
udziałów zostało zbytych, pozostałe pozostawił, aby sprawę doprowadzić do końca. Radny
powiedział, że chce tą spółkę zlikwidować, zamknąć i chciałby żeby zostało to zrozumiane.
Obecnie posiadanych 12 udziałów stanowi poniżej 10 % zgodnie z ustawą, o której wcześniej
wspomniano. Radny poprosił o wyłączenie go z udziału w głosowaniu nad wyborem Członka
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.
Zgłoszono następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej:
1)Radny Wojciech Ołdakowski,
2)Radna Bożena Poterała
3)Radna Joanna Pająkiewicz
4)Radna Dorota Mroczek
Radni wyrazili zgodę na pracę w powołanej w Komisji Skrutacyjnej na potrzeby wyboru Członka
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada przez aklamację przyjęła zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wojciech Ołdakowski poinformował o zasadach głosowania. Następnie odczytywał
nazwiska radnych wg listy obecności, którzy dokonywali czynności głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Joanna Pająkiewicz odczytała treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej z wyboru Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego 3. Rada w głosowaniu tajnym,
głosami: za – 15, przeciw – 5, wstrzymujących się – 2 wybrała Pana Stefana Dunina na stanowisko
Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, przyjmując tym samym uchwałę w sprawie wyboru
Członka Zarządu Powiatu4. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Radny Stefan Dunin podziękował za okazane zaufanie i powiedział, że postara się go nie zawieść.

Ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wy najęcie
pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie
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Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w
Piasecznie. 5
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej na posiedzeniu
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20
w Piasecznie. 6 W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Ad 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokalu w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ponowne wynajęcie lokalu w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie. 7
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej na posiedzeniu
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w
Piasecznie 8 W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajmu lokalu na nieruchomości położonej
w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wynajmu
lokalu na nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt. 9
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej na posiedzeniu
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie wynajmu
lokalu na nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 10 W
głosowaniu nie brał udziału 1 radny.
Ad 8

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne

wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Piasecznie
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Piasecznie. 11
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej na posiedzeniu
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.
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Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 9 w
Piasecznie 12 W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.

Ad 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
części zabudowanej nieruchomości wraz z budynkiem, położonej w Lininie, gm.
Góra Kalwaria.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości wraz z budynkiem, położonej
w Lininie, gm.Góra Kalwaria. 13 Członek Zarządu poinformował, że w umowie zgodnie z
sugestią Komisji Strategii Gospodarczej będzie zapis, że najemca ma dbać o budynek z
wyszczególnieniem pokrycia dachowego i elewacji zewnętrznej.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej na posiedzeniu
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości wraz z budynkiem,
położonej w Lininie, gm. Góra Kalwaria 14 W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.

Ad 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania
dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego
Naczelnik Wydziału Edukacji Magdalena Boniecka – Duchna przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych
na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. 15
Radna Joanna Pająkiewicz poinformował, że Komisja Edukacji i Rynku Pracy na swym
posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały Rady
Powiatu.

Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego. 16 W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
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Ad 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Piaseczyńskiego
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego. 17
Radny Józef Zalewski, Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej poinformował, że
Komisja na swym ostatnim posiedzeniu zajmowała się przedmiotowym projektem uchwały,
rozmawiano na temat zasadności skargi i trybu załatwienia sprawy.
Wiadomo, że
uwarunkowania techniczne wynikające z braku kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie na tym
odcinku rzutuje na dalszy ciąg prac Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie. Radny
powiedział, że jest pewne rozwiązanie, przeprowadzono rozmowy z Prezesem Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie i jest szansa, że w najbliższym
roku byłaby możliwość wykonania tego odcinka kanalizacji. Dokumentacja na to zadanie jest
gotowa, uzyskano także pozwolenie na budowę, potrzebne jest tylko zatwierdzenie przez
Radę Miejską w Piasecznie Wieloletniego Planu
Inwestycyjno-Remontowego
Przedsiębiorstwa co wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie
ścieków. Kiedy wspomniany dokument zostanie zatwierdzony przez Radę Miejską
Przedsiębiorstwo będzie mogło wykonać pewny odcinek kanalizacji, aby można było
wykonać w pewnym zakresie remont tego docinka ul. Piaseczyńskiej. Przewodniczący
poinformował również, że po dyskusji Komisja Strategii 10 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym przyjęła stanowisko o uznaniu skargi za bezzasadną.
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski dodał, że na posiedzeniu Komisji Strategii
Gospodarczej zgłoszono, aby w § 1 zmienić szyk zdania w następujący sposób: „Uznaje się za
bezzasadną skargę Pani Genowefy Muszyńskiej ze Złotokłosu z dnia 13.08.2012 r. na
Starostę Piaseczyńskiego w sprawie braku asfaltowej nawierzchni na drodze powiatowej Nr
2837W – ulicy Piaseczyńskiej w Złotokłosie”.
Przewodnicząca Maria Mioduszewska powiedziała, że z pisma wynika że Skarżąca jest w
podeszłym wieku i chciałaby doczekać, aby jej ostatnia droga nie była drogą po wertepach.
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada doskonale to rozumie, ponieważ wiele dróg przy
cmentarzach należy wykonać. Pan Starosta w swych wyjaśnieniach dotyczących skargi
podaje, że z ponad 300 dróg powiatowych „zostało już zrobiona połowa”. Przewodnicząca
powiedziała, że chciałaby aby wszystkie drogi nie tylko te ostatnie, ale także prowadzące do
szkół, do przedszkoli były przyzwoite i ma nadzieję, że będą podjęte takie starania.

Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego. 18 W głosowaniu nie brało udziału 3 radnych.
Ad 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Piaseczyńskiego
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego. 19
P. o. Geodety Powiatowego Monika Jaroszewska w związku z przedmiotem skargi
powiedziała, że nie można poświadczyć czegoś co nie wynika z dokumentów przyjętych do
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Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Powierzchnia działki pierwotnej, o
którą zwróciła się Skarżąca a tą która jest obecnie w ewidencji jest znacznie większa o ok.
200 m2 więcej i nie wynika to z żadnego dokumentu prawnego. Został zbadany zbiór
dokumentów i Wydział Geodezji i Katastru niestety nie może przychylić się do wydania
opinii, iż ta działka odpowiada działce pierwotnej. W związku z tym została wydana w
sprawie decyzja, która została zaskarżona przez Właścicielkę gruntu. Obecnie sprawa
rozpatrywana jest w II instancji przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego. W ostatnim tygodniu wpłynęła korespondencja od Wojewódzkiego
Inspektora, który informuje, że sprawa ze względu na jej skomplikowany charakter będzie
rozpatrzona w terminie późniejszym niż to przewiduje Kodeks postępowania
administracyjnego - do dnia15 X 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że na jej ręce
wpłynęło bardzo szczegółowe wyjaśnienie przez Panią Monikę Jaroszewską podpisane i
skierowane do Rady
Radny Józef Zalewski, Przewodniczący Komisja Strategii Gospodarczej poinformował, że
na swym ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała się przedmiotowym projektem uchwały.
Komisja stwierdziła, że sprawa ta wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego do
którego niezbędne jest wykonanie prac przez geodetę uprawnionego, który by dokonał
weryfikacji istniejącego stanu faktycznego nie w zbiorze dokumentów, a w terenie,
przeprowadził by procedurę rozgraniczenia tj protokół graniczny potwierdzający z sąsiadami
wówczas byłaby określona rzeczywista powierzchnia tej nieruchomości. W przedmiotowej
sprawie nie chodzi o numerację tej nieruchomości, a o wielkość powierzchni tej działki. Po
dyskusji Komisja Strategii jednogłośnie przyjęła stanowisko o uznaniu skargi za bezzasadną.

Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego. 20 W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.

Ad 13 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwała Rady i pracy Zarządu
Wicestarosta Marek Gieleciński przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwała Rady i
pracy Zarządu 21.
Treść sprawozdania przyjęto bez uwag.

Ad 14 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres
między XVI a XVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego wraz z informacją na temat
analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Piaseczyńskiego za
2011 rok
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła sprawozdanie z prac
Rady za okres między XVI a XVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego wraz z informacją na
temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Piaseczyńskiego za
2011 rok. W związku z informacją dot. plebiscytu wśród mieszkańców Powiatu
20 załącznik do protokołu
21 załącznik do protokołu
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Piaseczyńskiego na imprezę markę Powiatu przeprowadzonego przez Wiceprzewodniczącego
Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Arkadiusza Strzyżewskiego poprosiła Radnego
o przedstawienie Radzie szczegółowych informacji dotyczących tej inicjatywy.
Radny Arkadiusz Strzyżewski poinformował, że była to zabawa dla internatów, której celem
było wypromowanie imprezy najbardziej popularnej. Poinformował, że spośród najbardziej
popularnych 19 imprez organizowanych przez gminy, mieszkańcy zostali zachęceni do
oddania swojego głosu na portalu społecznościowym facebook na najlepszą imprezę
powiatową. Oddano 840 głosów wśród których największą ilość uzyskała impreza Frog Race
390 głosów, na drugim miejscu 242 Turniej rycerski. Dodał, że na prywatnej stronie Powiatu
Piaseczyńskiego umieszczone są wszystkie informacje w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poprosiła o informację w sprawie.
budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych im ppor. E. Gierczak w Górze
Kalwarii.
Członek Zarządy Dariusz Malarczyk powiedział, że „na obecną chwilę liczymy pieniądze”,
temat ten jest w trakcie dopracowywania, jeśli będą konkretne informacje to zostaną Państwu
powiadomieni.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że na Komisji
Statutowej, którą prowadzi Pan Waldemar Kosakowski omówiono sprawy ustanowienia
odznaki honorowej za zasługi dla Powiatu Piaseczyńskiego. Przypomniała, że to stanowisko
w sprawie przystąpienia do uchwalenia takiej odznaki podjęła Rada Powiatu Piaseczyńskiego
jeszcze w poprzedniej kadencji. Oznajmiła, że byłoby wspaniale gdyby nam się udało taką
uchwałę podjąć, wyprodukować dla jednej, dwóch lub czterech osób takie odznaczenia i na
podstawie regulaminu, który zostanie przez Radę przyjęty odznaczyć zasłużonych obywateli
Powiatu na koniec kadencji. Jest tu wiele nazwisk i osób, które zasługują na to miano, będzie
to odznaczenie wyższej rangi dlatego procedowanie i przygotowanie trwają znacznie dłużej.
Przewodnicząca poprosiła Radnego Jacka Zachariasza o przedstawienie informacji ze
spotkania podsumowującego XIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizowanej
przez Szkolny Związek Sportowy.
Radny Jacek Zachariasz powiedział, że spotkanie było dosyć trudne ponieważ oczekiwania
nauczycieli i Szkolnego Związku Sportowego w stosunku do Powiatu były bardzo wyraźne.
Zarząd Szkolnego Związku Sportowego złożył zapotrzebowanie na 2012 rok w kwocie 60 tys.
zł na organizację wszystkich zawodów, które mają charakter powiatowy i ponad powiatowy.
Wszyscy wiemy iż są trudności ze środkami finansowymi, a przyznane środki na ten cel
Związkowi w tym roku w kwocie 10 tys. zł są za niskie. Zarząd SZS przyjął zasadę, albo
dostajemy tyle środków finansowych ile nam potrzeba naprawdę, albo nie chcemy nic, czego
efektem jest, że umowa na 10 tys. zł nie została podpisana a Zarząd Związku podał się do
dymisji, ponieważ „stwierdzili że w tych warunkach nie będą w stanie nic zrobić.
Przekonywaliśmy, że nawet na dokończenie zawodów, które w tym roku kalendarzowym są
zaplanowane należałoby te pieniądze wykorzystać, wcześniej w różnych gronach mówiliśmy,
że nawet ze środków Rady bylibyśmy w stanie wygospodarować kolejne 10 tys. zł i to
stanowiłoby uzupełnienie tych środków na 4 miesiące”. Radny przypomniał również, że
Starosta zobowiązał się do rozmów w najbliższym czasie ze wszystkimi burmistrzami i
wójtami gmin Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie znalezienia dodatkowych środków na
wspólny cel jakim jest sport masowy w szkołach i na organizacje tych zawodów. Radny
przytoczył informację dot. rezygnacji Pana Zbigniewa Tłuchowskiego, który zajmował się
SZS 36 lat bardzo odpowiedzialnie. Wyjaśnił, że gdyby Pan Zbigniew Tuchowskiego nadal
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prowadził Związek nie byłoby takiej sytuacji. Poinformował, że na wspólnym spotkaniu
odbyło się powołanie trzech osób do Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
dlatego będzie to reaktywowane. Radny stwierdził, że powinno dojść do podpisania umowy
po to, aby „cały dorobek nie zawalił się”, aby można było kontynuować zawody powiatowe w
takim wymiarze jak to jest możliwe. Radny stwierdził także, że „każda szkoła nie musi
startować we wszystkich zawodach tylko wybranych, w tej sytuacji również jeśli nie
będziemy mieli możliwości zapewnić organizacji pełnego kalendarza imprez to powinniśmy
wystartować w części i utrzymać to co jest potrzebne”. Radny d odał, że „wspólnie zabiegamy
aby znalazły się środki dla SZS, jednak sytuacja jest trudna ponieważ od trzech lat nie mamy
osobnego działu dot. sportu, to nie jest zadanie Powiatu, my możemy przekazywać
Szkolnemu Związkowi Sportowemu środki finansowe w ramach organizacji pozarządowych.
Biorąc pod uwagę przeznaczone 25 tys. zł w tym na organizacje pozarządowe 10 tys. Nie
jesteśmy w stanie zmienić prawa dlatego musimy zwiększyć środki na organizacje
pozarządowe aby Szkolny Związek Sportowy mógł otrzymać więcej pieniędzy. Radny uważa
że „przy przygotowywanym budżecie i bryndzy jaka nas czeka będzie to niezwykle trudne”.
Na koniec swej wypowiedzi Radny powiedział, że „wsparcie i rozmowy z Zarządem
Szkolnego Związku Sportowego spowodują, iż kolejne zawody przewidziane w kalendarzu
będą realizowane”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że wspólnie z
burmistrzami i wójtami, należy skoordynować kwestię finansowania przyszłych lat odnośnie
sportu, biorąc pod uwagę efektywne wykorzystanie pieniędzy gminnych i powiatowych.
Przewodnicząca zaapelowała o zachowanie „wieloletniego dorobku, który jest ważny musimy nadal trwać, a przyszłość młodych ludzi jest tym ważniejsza”. Przewodnicząca
poinformowała, że na następną Sesję zostanie zaproszony Pan Zbigniew Tłuchowski, aby
podziękować mu za działania w zakresie upowszechniania sportu na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, że jest entuzjastą formy organizacji działalności
sportowej. Pan Zbigniew Tłuchowski był szefem Szkolnego Związku Sportowego na
poziomie Powiatu od momentu jego powstania. Radny stwierdził, że jeżeli uchwalimy
uchwałę o odznace zasłużonej dla Powiatu Piaseczyńskiego to myśli, że Pan Zbigniew
Tłuchowski mimo, że nie jest mieszkańcem Powiatu powinien być jednym z pierwszych
którego powinniśmy zauważyć i taką odznakę mu wręczyć. Nadmienił, że jeśli chodzi o
pomoc gmin w finansowaniu Szkolnego Związku Sportowego to nie jest optymistą, ponieważ
ich sytuacja finansowa również nie jest nadzwyczajna. Radny wyjaśnił, że „jeżeli Marszałek
Województwa nie spodziewa się od nas - od Rady Powiatu, żebyśmy my płacili na
organizacje zawodów na szczeblu wojewódzkim, a to też są nasze dzieci z naszych terenów
wywodzące się z tych samych jednostek podziału administracyjnego to ten sam mechanizm
myślenia dot. i naszego oczekiwania wsparcia ze strony burmistrzów w stosunku do dzieci
wywodzących się z gmin w przypadku zawodów powiatowych. Radny poinformował, że w tej
sprawie wcześniej rozmawiał z Przewodniczącą Rady i widzi po stronie Prezydium Rady
determinację odnośnie finansowego wsparcia, jednak zwrócił uwagę na uposażenie Panów z
Zarządu także są liczone w ciągu roku w 100% bez założenia, że któryś z Was będzie na
zwolnieniach lekarskich, a z tego co wiem to ta sytuacja jest dosyć częsta. Zaproponował, że
ta część która nie zostanie wypłacona Panom z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich
mogłaby być przeznaczona dla Szkolnego Związku Sportowego, wówczas wsparcie będzie
większe i zbliżone do oczekiwań które prezentuje Zarząd SZS. Radny dodał, że „powinniśmy
postępować w tej sprawie solidarnie”. Na koniec Radny powiedział, że jako obecnemu
nauczycielowi gimnazjum jest mu przykro, jeżeli uczniowie wracają z zawodów powiatowych
i mówią, że jak byli na gminnych to dostali medale, dyplom, puchar, wracam nie mam nic
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tylko uścisk dłoni i powszechną informację, że Powiat nie mógł nic przeznaczyć. Te sytuacje
w ciągu tego roku były sytuacjami stałymi, biorąc pod uwagę, że z kwoty 25 tys. zł byliśmy w
stanie przeznaczyć kilkutysięczne na jednodniowe imprezy mające charakter rekreacyjny w
różnych częściach naszego Powiatu, a na działalność dwunastomiesięczną dajemy 10 tys. zł, a
w przypadku gdy mamy do czynienia z dwustu osobami biorącymi udział w imprezie
rekreacyjnej na terenie dowolnego sołectwa, a w przypadku kilku tysięcy uczniów i
dwunastomiesięcznej stałej pracy dajemy kwotę 10 tys. zł. Radny stwierdził, że nie ma tu
proporcji, równowagi pomiędzy tego rodzaju decyzjami dot. przydziału pieniędzy i nie
zgadza się z taką formułą działania.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że wszyscy chcemy
uregulować sprawę Szkolnego Związku Sportowego, „nie zamiatamy problemu pod dywan”.

Ad 15 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych
Radny Piotr Kandyba zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Władz Gminy
Piaseczno w sprawie współfinansowania budowy sygnalizacji świetlnej w Zalesiu Górnym na
skrzyżowaniu ul. Pionierów z ul. Koralowych Dębów i ul. Wiekowej Sosny .
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z
Burmistrzem Gminy Piaseczno dotyczące kwestii nie tylko drogowych, wówczas zostaną podjęte
rozmowy odnośnie sygnalizacji świetlnej w Zalesiu Górnym. Wicestarosta stwierdził, że wspólnymi
siłami w przyszłym roku spróbujemy doprowadzić to zadanie do sfinalizowania.
Radny Gminy Piaseczno Wojciech Kaczorowski obecny na sesji Rady Powiatu poinformował, że
radni Gminy Piaseczno również złożą wniosek do Burmistrza Gminy Piaseczno o sfinansowanie
zadania w Zalesiu Górnym w 2013 roku.
Radny Piotr Kandyba zapytał czy jesteśmy w stanie pozyskać środki finansowe np. na park
miejski z funduszu rozwoju obszarów miejskich Jessica. Czy miało miejsce rozeznanie w tej
sprawie?
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że w tym momencie nie jest w stanie
odpowiedzieć czy z funduszu Jessica możemy dostać jakiekolwiek pieniądze na ten cel, jednak
musimy pamiętać że toczą się sprawy związane z przekazaniem części działek parku Gminie
Piaseczno. Członek Zarządu stwierdził również, że najpierw powinniśmy zakończyć kwestię
porozumień z Gminą. Członek Zarządu zadeklarował także, że sprawdzi i przekaże informacje
odnośnie dofinansowania z funduszu Jessica części parku, która przy porozumieniu z Gminą
Piaseczno pozostanie w dyspozycji Starostwa.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zwrócił się do Wicestarosty o wszelkie informacje odnośnie
zakupionej wagi.
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował, że w tej sprawie odbyło się pod koniec sierpnia
spotkanie z Zarządem Inspekcji Transportu Drogowego. Na spotkaniu został uzgodniony
harmonogram działań - do połowy września mamy przygotować stacjonarne stanowisko do ważenia
na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Wilczej Górze. Następnie przekażemy dokumenty
potwierdzające prawidłowość wszystkich parametrów wagi oraz miejsca. Wicestarosta wyjaśnił, że
w tej kwestii nie może być żadnych uchybień ze względu na konsekwencje finansowe. Wicestarosta
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poinformował również, że „chcemy, aby od 1 października rozpoczęły się regularne kontrole” oraz,
że „Inspekcja Transportu Drogowego zwróciła uwagę na ich problemy, że są przed całkowitą
reorganizacją, będą odrębną instytucją. Problemem również są ogromne braki kadrowe, chcieliby
mieć więcej osób, jednak nie mają środków na zatrudnienie. Nie zmienia to faktu, że od 1
października został ustalona konkretna współpraca, w której wykorzystamy nasz sprzęt - wagę”.
Wicestarosta poinformował także, że waga spełnia niezbędne wymogi przepisów Unii Europejskiej.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zapytał, kiedy została zakupiona waga i za jaką kwotę. Powiedział,
że rozumie że nie potrzeba dodatkowego pasa dla wagi tylko samochody będą zjeżdżały na teren
Dyrekcji Powiatowej Dróg.
Wicestarosta Marek Gieleciński potwierdził wypowiedź Radnego A. Strzyżewskiego, mówiąc że
jeżeli współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego będzie dobra, będzie przynosiła efekty
wówczas będziemy chcieli ją rozszerzać o budowanie stanowisk na niektórych odcinkach. Musimy
jednak pamiętać, iż przygotowanie miejsc wymaga pewnych środków finansowych. Wicestarosta
poinformował, że waga kosztowała w granicach 50-55 tys. zł. Wszystkie kwestie dotyczące wagi
zostaną przekazane na następnej Sesji ponieważ będziemy wiedzieli czy wszystko zostało
zaakceptowane jeśli chodzi o wymogi przez ITD., a o terminie zakupu wagi poinformuję odrębnie.
Radny Wojciech Rasiński zwrócił uwagę na kwestię przeznaczenia środków finansowych dla
Zarządu Dróg Powiatowych ( np. brak pieniędzy na wyjazd samochodów z bazy, które
powinny spełniać swoje funkcje w terenie ) oraz na przełamane przepusty na newralgicznych
rowach przy drogach powiatowych w Zalesiu Górnym. Ponadto odczytał pkt 6.2.12 z informacji o
pracy Zarządu Powiatu odnośnie negatywnego ustosunkowania się do wniosku w sprawie
zabezpieczenia środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul.
Szpitalnej 12. Radny poprosił o pochylenie się na tym tematem, biorąc pod uwagę zalecenia
pokontrolne skierowane do tej placówki.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odpowiedział odnośnie wniosku Pani Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w sprawie remontów pomieszczeń wewnątrz
łącznie z wyminą instalacji elektrycznej, że obecnie zostało wymienione przyłącze do budynku, co
stwarzało największy problem. Jesteśmy w trakcie sprawdzania czy będziemy mogli w tym roku
wykonać wejście ze szczytu od strony boiska. Jeżeli okaże się że zostanie wygospodarowane 48 tys.
zł. wówczas w tym roku zostanie to wykonane. Członek Zarządu przypomniał również, że zakup
wagi związany był z rozpoczętymi rozmowami z Inspekcją Transportu Drogowego, która jasno
powiedziała że jeżeli nie posiadamy wagi nie mamy o czym rozmawiać ponieważ oni wagi nam nie
dadzą. Następnie w Zarządzie wojewódzkim ITD zmieniły się koncepcje. Po odbytym w czerwcu
spotkaniu u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu z przedstawicielami ITD, którzy
przedstawiali sprawy związane z bezpieczeństwem powiedzieli, że do pracy na terenie całego
Województwa mamy 14 osób. Teraz zobowiązują się do przebadania w ciągu jednego dnia pracy 4
ciężarówki, ponieważ procedura jest bardzo żmudna. Z punktu widzenia ITD na drogach naszych
powiatowych w miejscach wystawionych maksymalnie 2 ciężarówki. Dlatego mając wagę na
swoim terenie i sprowadzając samochody zatrzymywane przez ITD i Policję do naszego punktu w
Wilczej Górze będziemy mieli zwiększoną ilość badanych samochodów co może przełożyć się na
większe przychody oraz większą skuteczność ITD.
Radny Włodzimierz Rasiński wrócił do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12, czy w ramach działań wymiany przyłącza, czy też zostały
naprawione na klatkach schodowych barierki, które plastrami były zaklejane, aby dzieci nie
wypadły.
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Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odpowiedział, że barierki zostały wykonane na początku
roku.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że jeśli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych, opiera
się na współdziałaniu z Dyrektorem ZDP. Zapewnił że samochody, sprzęt, które tam jeżdżą mają
na czym chodzić, a zmiany w budżecie które będą wprowadzone na posiedzenie Sesji 27 września
2012 roku między innymi dla ZDP będą Państwu przedstawione na komisjach. Wicestarosta
stwierdził również, że nie ma takiej sytuacji, aby sprzęt ZDP-u stał ponieważ nie ma paliwa.
Radny Arkadiusz Strzyżewski wrócił do tematu wagi nawiązując do wypowiedzi Pana Dariusza
Malarczyka, iż jesteśmy w stanie 2-4 samochody dziennie zważyć to po raz kolejny nasuwa się
pytanie o racjonalność decyzji zakupu wagi, czy to ma szansę zwrócić się w tym pięćdziesięcioleciu
przy założeniu, że będzie to ważenie codziennie w dni powszednie. Radny podważył zasadność
zakupu wagi i w kontekście łodzi którą można byłoby zakupić za pieniądze przeznaczone na wagę
oraz w kontekście potrzeb Szkolnego Związku Sportowego.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przytoczył co przedstawił Dyrektor ITD. Minimalna kara
dla przewoźnika, który przekracza tonaż wynosi 5 tys. zł. Poprosił o przeliczenie tych środków
które miałyby wpłynąć do budżetu powiatowego co daje 20 tys. dziennie jeżeli współpraca ITD
będzie układała się tak jak jest deklarowana, będą to dwa dni w tygodniu kontrolowania
samochodów tj 40 tys zł. tygodniowo średnio ok 100 tys. zł miesięcznie. Zgodnie z przepisami
winny przekroczenia tonażu ma minimalną karę zapisaną już w ustawie 5 tys. zł., a może dostać
więcej w zależności od podejścia ITD., mogą to być kary sięgające 100-200 tys. zł. jeżeli sprawa
trafi do Sądu, który nałoży taką karę.
Radny Arkadiusz Strzyżewski powiedział, że „ rozumie iż w ITD pracują wróżki i łapią te 4
samochody, które są przeładowane”.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk wyjaśnił, że inspektorzy ITD, którzy włącznie z
policjantami lub ze strażą miejską wyjeżdżają na trasy np. na nasze drogi powiatowe, jeżdżąc
widzą, które samochody jak zachowują się na drodze. Jeżeli ktoś pracuje w ruchu drogowym
Komendy Policji, ITD lub specjalizuje się w tego typu działaniach z daleka może ocenić czy
naczepa jest przeładowana czy nie. Nadmienił także, że te samochody z ruchu będą wyłapywane i
kierowane na Wilczą Górę, dlatego samochód z policjantami na jednej trasie może zatrzymać cztery
samochody.
Wicestarosta Marek Gieleciński zwrócił uwagę na dwa aspekty ponieważ nie powinniśmy myśleć
wyłącznie o ewentualnych wpływach finansowych z tego typu prowadzonej akcji, celem są
niezniszczone drogi powiatowe. Nie chodzi o to, aby zablokować samochody ciężarowe one muszą
jeździć, ale ich ładowność powinna być dopuszczalna. Wicestarosta stwierdził, że nie zgadza się ze
stwierdzeniem że zakup wagi był nie celowy, przytoczył, iż podczas rozmów na konwencie
starostów z różnych miejsc w Polsce, powiedziano że nie można oczekiwać efektów
natychmiastowych i nie można liczyć że jest to puszka w którą wpadają tylko pieniądze.
Wicestarosta zaapelował o cierpliwość oraz spokój pod tym kątem, „a jednocześnie będziemy
analizować sytuację i będziemy wiedzieli czy to się sprawdziło, czy można myśleć o rozszerzeniu
tej współpracy”. Musimy brać pod uwagę, że kierowcy mają swoje sposoby na wzajemne
ostrzeżenia, co będzie powodować, że część kierowców będzie jeździć innymi trasami.
Wicestarosta ma nadzieję, że problem przepisów zostanie uporządkowany, co ułatwi dalszą
współpracę, a że powinniśmy ją zawrzeć to nie ulega dyskusji ze względu na brak innych
instrumentów oraz uprawnień do winiet ITD. na drogach lokalnych.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że kwota zakupionej wagi nie
jest aż tak wysoka jednak z potrzebami znaczna, dlatego zaapelowała o działania w kierunku
efektywnego wykorzystania wagi.
Radny Wojciech Ołdakowski zwrócił uwagę na źle zorganizowane Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia. Wie, że za przegotowanie tej uroczystości odpowiedzialna
jest Gmina Piaseczno, jednak uważa że Starostwo powinno godnie przygotować obchody tego
Święta. Ponadto Radny po raz kolejny zwrócił uwagę na stan płotu od ul. Zgody w Piasecznie.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że w przyszłym tygodniu wybrana Firma
będzie wprowadzona na plac budowy, aby montowała przęsła i naprawiała zdewastowane elementy
płotu. Odnośnie zorganizowanego Święta powiedział, że my jako pracownicy Starostwa jako
Zarząd Powiatu, czy Państwo jako radni „macie mniejszy wpływ, aby ta uroczystość była bardzo
patriotyczna i rozbudowana ze względu, że my nie mamy instrumentów na to, aby nakazać ludziom
przyjście na obchody. Oznajmił, że to jest kluczowy problem, na imprezę, która jest po uroczystości
przyjdzie dużo ludzi, na część oficjalną uroczystości przychodzi niewiele osób. Członek Zarządu.
Zwrócił się do Radnego Wojciecha Ołdakowskiego, czy zauważył że na wszelkie imprezy gdzie jest
najpierw uroczystość patriotyczna, która polega na składaniu wieńca, oddaniu hołdu ludziom,
którzy walczyli jest obecna grupka ludzi, z pośród radnych są to 3-4 osoby. Na obchody
przychodzą cały czas te same osoby więc jeżeli my spośród radnych nie czujemy obowiązku, aby
przyjść i uhonorować tych, którzy walczyli to co my mamy wymagać od innych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, iż odnośnie Święta
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia, prowadziła rozmowy z Panem Prezesem
Adamem Regnerem, którego sugestią było rozszerzenie i nadanie większej rangi tej uroczystości.
Przeprowadziła również rozmowy z koleżankami z Wydziału Promocji Kultury Sportu i Turystyki
Starostwa, które poinformowały, że władze Gminy Piaseczno scedowały sprawę organizacji tego
rodzaju obchodów do Centrum Kultury. Podkreśliła, że wzięła sobie do serca słowa Pana Adama
Regnera i zapisała się na rozmowę w tej kwestii do Pani Ewy Dudek - Dyrektor Domu Kultury.
Zaapelowała, aby nie licytować się, które ze Świąt ma wyższą rangę, jesteśmy polakami,
obywatelami tego kraju, to jest nasza historia, to jest nasze dziedzictwo, jeśli my tego nie będziemy
szanować i nie przekażemy tego przyszłym obywatelom to będzie już tak jak wyczytała w
poprzednim numerze Kuriera południowego, w którym była relacja młodego redaktora, który
napisał, że jemu pasuje obchodzić obchody na spotkaniu w lesie przy symbolicznej kiełbasce i
muzyczce, a nie pompatyczne zbieranie się w miejscach historycznych i składanie wieńców. Po
przeczytaniu artykułu natychmiast poprosiła kolegów z Zarządu i koleżanki z Wydziału Promocji,
iż my nie możemy tego tak zostawić, abstrahując od tego, że próbowała się wcześniej porozumieć z
Centrum Kultury w sprawie tej uroczystości. Po rozmowie z Panią Dyrektor okazało się, że chcieli
w tej kwestii coś zmienić, ale tu występują pewne animozje osobiste między obywatelami
Piaseczna. Pani Dyrektor Centrum Kultury powiedziała, że nie może wchodzić w te kwestie dopóki
nie będzie to uporządkowane. Przewodnicząca jako mieszkanka Konstancina nie znając osobiście
Pana Adama Regnera ani jego adwersarza nie chciała wchodzić w osobiste relacje między tymi
panami. Przewodnicząca zgodziła się z Radnym W. Ołdakowskim, iż powinna być znacznie
szersza delegacja na uroczystości 15 sierpnia nawet z udziałem Reprezentacji Wojska Polskiego.
Oświadczyła, że nie znała tych relacji, zaangażowała się, próbowała coś w tej sprawie zrobić, nie
udało się w tym roku, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy tego pilnować i w przyszłych latach
jakoś się do tego spróbować przygotować. Poprosiła zgromadzonych kolegów, aby z dużym
wyprzedzeniem przed tym Świętem przygotowali to Święto tak jak ono na to zasługuje. Dodała, że
podziela pogląd Radnego Ołdakowskiego, że można byłoby to zrobić znacznie lepiej i powinno to
mieć znacznie szerszy odbiór natomiast sygnalizuje także refleksje młodego dziennikarza w gazecie
lokalnej, który napisał że słowo patriotyzm się zdewaluowało. Dlatego poprosiła o przygotowanie
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w gazecie relacji ze wszystkich obchodów, które miały miejsce w sierpniu, wrześniu, aby pokazać
że jednak Powiat się w to włączył, nasi przedstawiciele uczestniczyli w tych uroczystościach tak jak
każdy mógł, bo nie wszyscy mogli być w każdym miejscu. Dodała, że chyli czoła przed uwagą
Wojciecha Ołdakowskiego i uważa że stać nas na to i to jest nasza powinność abyśmy to robili
znacznie lepiej i aby więcej zwłaszcza młodych ludzi było zaangażowanych, ale żeby oni się
angażowali, najpierw my musimy pokazać im drogę. Zaapelowała żebyśmy w przyszłym roku
lepiej mogli się przygotować do obchodów 15 Sierpnia.
Radny Wojciech Ołdakowski zwrócił uwagę na dobrze przygotowane obchody w Chojnowie 26
sierpnia, na których uczestniczył z Wicestarostą Markiem Gielecińskim.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że ze Starostą oraz Panem Józefem Zalewskim
uczestniczyli w integracyjnym pikniku z kombatantami i ich rodzinami. Impreza organizowana jest
co roku w Runowie, z której wraca „pełen wdzięczności dla tych ludzi oraz pełen nadziei, że
przekażą młodszym ludziom wiadomości historyczne z pierwszej ręki”.
Radny Wojciech Ołdakowski dopowiedział, że w pierwszych ławkach na obchodach i
uroczystościach nie powinni siedzieć samorządowcy lecz kombatanci i osoby zasłużone.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała „uderzmy się wszyscy w
piersi, proponując z wyprzedzeniem, aby na Komisji Promocji Kultury Sportu i Turystyki pomyśleć
nad tą kwestią, wyjść z inicjatywą, a ona jako pierwsza stanie po tej stronie”.
Główny Specjalista w Wydziale Promocji Danuta Samek powiedziała, że od wielu lat istnieją
pewne czytelne antagonizmy w grupach kombatantów i my nie mamy żadnego absolutnie wpływu.
Poinformowała, że poproszono nas w tym roku do Centrum Kultury na specjalne zaproszenie
Związków kombatanckich, aby spróbować ustalić scenariusz wspólnych obchodów. Oznajmiła, że
była na tym spotkaniu obecna i dostała z miejsca deklarowaną decyzję, że wspólne obchody są
możliwe dopiero za rok, ponieważ w tym roku kombatanci wyjeżdżają do Runowa, mają wszystko
opłacone, załatwione, zorganizowane i bez względu na to co Pan Adam Regner będzie chciał
zorganizować w Piasecznie ich w Piasecznie nie będzie. Kontynuując powiedziała, że w związku z
tym przyjęliśmy punkt zero, za rok będą wspólne obchody i ma nadzieję, że wszyscy panowie
liderzy towarzystw kombatanckich zaszczycą nas swoją obecnością.
Radny Piotr Kandyba zaproponował dwa rozwiązania biorąc pod uwagę wykonanie mostu
między Jesówką a Żabieńcem, który spowoduje zwiększony ruch przez Żabieniec bez wyjazdu.
1)
spróbować wykonać wspólnymi siłami ul. Rybacką wg propozycji Gminy Piaseczno, co
spowoduje że mieszkańcy Zalesia Górnego, Wólki Kozodawskiej itd. będą mogli swobodnie
dotrzeć do Piaseczna,
2)

podjąć rozmowy z Generalną Dyrekcją Krajowych Dróg i Autostrad o bezpieczny wyjazd.

Radny Piotr Kandyba zapytał o sfinansowanie budowy ul. Rybackiej.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że sprawę tą trzeba rozpatrywać w dwóch
płaszczyznach doraźnej i docelowej. Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami
Żabieńca wraz z Panią Dyrektor Danutą Goss z ZDP, które było poświęcone zagrożeniom jakie
widzą mieszkańcy w wyniku tej inwestycji natomiast docelowym jest poprawa bezpieczeństwa
ruchu przez Żabieniec. Na obecną chwilę uzgodniliśmy, że przed otwarciem mostu zrobimy
wszelkie możliwe działania jako zarządca drogi powiatowej, aby spowolnić ruch od strony Jesówki
do Żabieńca. Będzie przygotowana zmiana organizacji ruchu taka, która będzie powodowała, że
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wszystkimi środkami określonymi w przepisach prawa będziemy chcieli ten ruch spowolnić i
wyhamować. Druga płaszczyzna to działania długofalowe i perspektywiczne, które polegają na
wielu rozmowach, negocjacjach i uzgodnieniach między Gminą Piaseczno a Powiatem oraz
ogromnych pieniędzy. Powiat wystąpił do Gminy Piaseczno o przeanalizowanie możliwości
współpracy w zakresie zasad współdziałania (współfinansowania) tego przedsięwzięcia. Część
mieszkańców Żabieńca nie jest zwolennikiem wykonania ul. Rybackiej, są różne rozwiązania.
Trzeba wszystkie pomysły przeanalizować pod względem zasadności, jakie niosą pozytywne i
negatywne skutki. Jeśli chodzi o Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad to nie traktuje
ona nas jak partnera, a nawet jak interesanta tylko gorzej. Wicestarosta stwierdził, że jeżeli my
chcemy rozmawiać o pewnych sprawach, a Generalna Dyrekcja podchodzi do tego negatywnie to
jeżeli traktowałaby samorządowców poważnie to takie rozmowy by się odbyły, „ a oni często nie
odpowiadają na nasze pisma”. Dodał, że jeśli chodzi o Generalną Dyrekcję to jest to „walenie
głową w mur”. Wicestarosta „ma nadzieję że się myli, ale Generalna Dyrekcja zachowuje się jak
Państwo w Państwie”. Z Generalną Dyrekcją nic nie wskóramy, trzeba długofalowo iść w stronę
wyprowadzenia ruchu z Żabieńca, ale musimy pamiętać, że jest to sprawa złożona pod kątem
formalnym, prawnym i finansowym.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że jeżeli zostanie wprowadzona ul. Rybacka w
ciąg komunikacyjny o czym były przeprowadzone rozmowy z Wiceburmistrzem Danielem
Putkiewiczem przy zmianie planu miejscowego dla części Żabieńca już jest zabezpieczona
szerokość pod drogę powiatową, a dzięki porozumieniu, aby zawęzić istniejącą ul. Główną do
metrażu jak jest obecnie nie będzie problemu z żądaniami poszerzenia, aby były dobre przejazdy.
Alternatywą dla ul. Głównej jest tylko ul. Rybacka, inna droga nie spełni wymagań ze względu, że
nie ma terenu, ul. Rybacka jest szeroka i można ją wykorzystać, omija Piaseczno dochodzi ul.
Świętojańską do Al. Kalin i następnie będzie prowadzona Al. Kalin przy Majowym Zakątku do
węzła drogowego przebudowanej drogi nr 79. Wówczas ul. Główna i ul. Polna stracą rolę
przelotową będą drogami lokalnymi. Temat jest do wykonania tylko musimy się mocno zastanowić
czy wszyscy chcemy tej drogi.
Radny Józef Zalewski poinformował, że „została ponownie uchylona decyzja środowiskowa dot.
przebudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od Baniochy w kierunku Piaseczna wobec tego mamy
następny rok do tyłu w przygotowaniu tej inwestycji”. Następnie skierował wypowiedź do Radnego
Piotra Kandyby mówiąc, że powinniśmy przekonywać mieszkańców, iż modernizacja jednego
mostu w Żabieńcu nie spowoduje korka, ponieważ oczekujących na wjazd na drogę krajową od
Jazgarzewa do Żabieńca biorąc pod uwagę brak sygnalizacji świetlnej na tych skrzyżowaniach
będzie mniej gdyż mieszkańcy z Jesówki, Wólki Kozodawskiej będą woleli poruszać się w
krótszym korku ul. Pod Bateriami przez Zalesie Dolne.

Ad 16 Wnioski i oświadczenia radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska przypomniała inicjatywę
zgłoszoną przez Radnego Piotra Kandybę, aby przygotować wspólny wyjazd integracyjny.
Poinformowała o wywieszonej liście deklaracji chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w
wycieczce. Poinformowała, że jest już ok 10 osób chętnych.
Radny Piotr Kandyba powiedział, że rozmawiał z Panem Stanisławem Hofmanem, który już
kiedyś proponował wyjazd po całym Powiecie, aby zobaczyć ciekawe historyczne miejsca i
zakończyć wyjazd integracyjnym piknikiem. Radny zachęcił serdecznie na tego rodzaju wycieczkę,
której data zostanie ustalona po uzupełnieniu listy chętnych. Radny podziękował Staroście oraz
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Koordynatorowi Powiatowemu d. s. przeciwpowodziowych Panu Januszowi Rzepce za bardzo dużą
pomoc w sprawie rozwiązania problemu zalewania osiedla Nowinki. Ponadto Radny poinformował
i zachęcił do wzięcia udziału w dwóch akcjach:
1) GRA NA CZTERY KOŁA - Miasto Piaseczno pod kontem postrzegania osób niepełnosprawnych
odbędzie się 21.09.2012 roku o godz. 11:00 w akcje zaangażowały się Piaseczno Bez Barier,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno, Wspólne Razem i Pan Michał Stelmach,
2) Portal WSPÓLNE RAZEM uruchomił akcję bezpieczna droga do szkoły.
Radny zachęca mieszkańców, rodziców, dzieci o zgłaszanie niebezpiecznych miejsc w Powiecie.
Poprosił o wykonanie mapy w Powiecie Piaseczyńskim miejsc niebezpiecznych, aby stopniowo w
miarę możliwości finansowych realizować bezpieczeństwo, to nie tylko chodzi o drogi, światła,
chodniki, ale także rozpoczęła się sprawa nagabywania przez osoby dorosłe młodych ludzi. Radny
zachęcił do tej inicjatywy obywatelskiej.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska podziękowała Radnemu Piotrowi
Kandybie za włączenie się w akcję dla dzieci Dobrej Woli.
Radny Piotr Kandyba również podziękował Pani Przewodniczącej za pomoc w zorganizowaniu
darmowych biletów dla tych dzieci na zwiedzanie tężni w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój.
Ad 17 Wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu
Nie było
Ad 18 Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła XVII Sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego.
Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego zakończyła się o godz. 14:30
Protokół sporządziły:
Inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
Ewelina Wojtczak – Słowik
Dorota Zaręba

16

