PROTOKÓŁ Nr XIX/2012
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 25 października 2012 roku
Sesja rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie o godz. 10:00.
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował o piśmie, które wpłynęło do Starosty
Piaseczyńskiego od Wojewody Mazowieckiego w sprawie podziękowań dla Pani Danuty
Kondratowicz Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w
Piasecznie oraz pracowników Zespołu za sumienną i pełną zaangażowania codzienną pracę na rzecz
osób niepełnosprawnych.1 Wicestarosta wręczył list gratulacyjny.
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Piasecznie
Danuta Kondratowicz podziękowała za list gratulacyjny.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska otworzyła XIX sesję Rady Powiatu witając
radnych oraz przybyłych gości. Przewodnicząca poinformowała, że listę obecności podpisało 23
radnych i tym samym obrady są prawomocne2.
Ad 2 Głosowanie w sprawie propozycji do porządku obrad
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła się z
propozycje do porządku obrad3?

zapytaniem czy są

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Leniec zawnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad projektu Apelu Rady Powiatu związanego z bezczeszczeniem Kościoła p w. Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zaproponowała, aby apel w tej sprawie
został wprowadzony do punktu 7 przedmiotowego porządku obrad.
Radna Joanna Pająkiewicz zawnioskowała o przeniesienie punktu 8 porządku sesji - informacji o
stanie realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 w miejsce kolejnego punktu po
omówieniu projektu Apelu. Natomiast przedstawienie informacji na temat zadań z zakresu kultury,
promocji i sportu realizowanych przez Powiat Piaseczyński w 2012 roku byłoby w punkcie 9, czyli
po omówieniu wcześniej wspomnianych spraw.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła zmiany do porządku obrad wprowadzenie projektu Apelu w punkcie 7, przeniesienie punktu 8 porządku - informacji o stanie
realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 w miejsce kolejnego punktu po
omówieniu projektu Apelu, w punkcie 9 zostanie przedstawiona informacja na temat zadań z
zakresu kultury, promocji i sportu realizowanych przez Powiat Piaseczyński w 2012 roku. W
głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła porządek obrad. W głosowaniu nie
brało udziału 2 radnych.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że przeniesienie punktu z
porządku obrad sesji Rady Powiatu dotyczącego spraw oświatowych konieczne jest z uwagi na to,
iż w dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Plater w Zalesiu Dolnym odbywa się
ewaluacja, w której uczestniczyć będzie Radna Joanna Pająkiewicz oraz Naczelnik Wydziału
Edukacji Magdalena Boniecka-Duchna.
Ad 3 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła protokół z XVIII sesji Rady
Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 27 września 2012 roku. W głosowaniu nie brało udziału 2
radnych.
Ad 4 Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie poparcia dla ustawodawczej
inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zmian w ustawie o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przypomniała, że na poprzednim
posiedzeniu sesji Rady Powiatu Radny Arkadiusz Strzyżewski zgłosił inicjatywę poparcia
inicjatywy obywatelskiej. Radny stworzył projekt stanowiska w sprawie, który następnie
przez komórki merytoryczne Starostwa został dopracowany.
Radny Arkadiusz Strzyżewski przedstawił projekt stanowiska w sprawie poparcia dla
ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zmian w ustawie o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego. 4
Radna Marianna Kurek poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowego stanowiska.
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła stanowisko w sprawie
poparcia dla ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zmian w ustawie o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego.5 W głosowaniu nie brało udziału 3 radnych.
Ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy
ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie użyczenia
pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie. 6
Radny Włodzimierz Rasiński poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie użyczenia
pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie. 7 W głosowaniu nie brało
udziału 2 radnych.
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Ad 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części
nieruchomości położonej w Górze Kalwarii pod umieszczenie tablicy reklamowej
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii pod umieszczenie
tablicy reklamowej. 8
Radny Włodzimierz Rasiński poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii pod umieszczenie
tablicy reklamowej 9. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Ad 7 Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Powiatu związanego z bezczeszczeniem
Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Leniec przedstawił projekt Apelu Rady Powiatu
związanego z bezczeszczeniem Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych w Zalesiu Dolnym. 10
Radny Waldemar Kosakowski zwrócił uwagę, że w treści apelu jest informacja o deklaracji
gotowości pomocy. W dniu 24 października br. Rada Gminy Piaseczno podjęła uchwałę o
przeznaczeniu kwoty 5 000 zł jako nagroda dla tych, którzy pomogą w wykryciu sprawców.
Radny zaproponował, że jeśli Rada chce pomóc to powinna „dołożyć się”. Radny powiedział,
że skoro zmiany finansowe w budżecie Powiatu byłyby trudne, więc proponuje, aby Radni
przeznaczyli własne środki na ten cel.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska podziękowała za propozycje, dodała,
że chciała poprosić Wiceprzewodniczącego Jerzego Leńca, żeby złożył prośbę do Radnych o
przeznaczenie z własnych diet pieniędzy dla Księdza Proboszcza Parafii, aby był to wkład
Rady Powiatu na usunięcie znamion tego aktu bestialstwa.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła Apel Rady Powiatu związany
z bezczeszczeniem Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu
Dolnym. 11 W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Leniec poprosił, aby radni Powiatu
Piaseczyńskiego oszczędzali słowa, które używają szczególnie na portalach
społecznościowych, aby nie dochodziło do niepotrzebnych sensacji i zbiegów okoliczności w
związku z tym zdarzeniem.
W czasie 5 minutowej przerwy Radni przeznaczyli z własnych diet pieniądze na powyższy
cel.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Leniec poinformował, że zebrano 2 150 zł, za co
bardzo podziękował.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że miała ambicje, aby
zebrano 2 500 zł dlatego zadeklarowała o przeznaczeniu środków o brakującą kwotę.
Radny Jerzy Bichta zadeklarował o przeznaczeniu z własnej diety środków aby cała kwota
wynosiła 3 000 zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że przekazuje
prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu Jerzemu Leńcowi, ponieważ będzie
uczestniczyć w obchodach święta „Białej Laski”. Przedstawiciele Stowarzyszenia
Ociemniałych i Niedowidzących organizują to święto, wystąpili do Starostwa o wsparcie,
zostały zakupione słodycze. Przewodnicząca powiedziała, że Członek Zarządu Stefan Dunin
oraz Dyrektor PCPR służą na co dzień im swoją pomocą. Przewodnicząca powiedziała, że
chciałaby uczestniczyć w omawianiu punktu dotyczącego zadań z zakresu kultury, promocji i
sportu realizowanych przez Powiat Piaseczyński w 2012 roku, dlatego poprosiła o krótka
przerwę po omówieniu tematu przez Naczelnika Wydziału Edukacji. Przewodnicząca
poinformowała, że w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie o godzinie 12.00 jest otwarcie
obchodów Świętego Huberta, na które radni otrzymali zaproszenia. Przewodnicząca
zaproponowała, aby radni przeszli w tym czasie do Zespołu Szkół na to święto. Następnie
obrady zostaną wznowione.
Ad 8 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym
2011/2012 wynikająca z art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Naczelnik Wydziału Edukacji Magdalena Boniecka – Duchna przedstawiła informację o
stanie realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 wynikająca z art. 5a ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 12
Radna Joanna Pająkiewicz powiedziała, że na Komisji Edukacji i Rynku Pracy była
omawiana przedmiotowa informacja, zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania.
Komisja w dniu dzisiejszym na swym posiedzeniu poprosiła o przekazanie dodatkowych
informacji w sprawie – szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminów zewnętrznych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Magdalena Boniecka – Duchna poinformowała, że w dniu
dzisiejszym dodatkowe informacje zostaną przekazane do członków Komisji Edukacji i
Rynku Pracy.
Rada przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań edukacyjnych w roku
szkolnym 2011/2012 wynikająca z art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wacław Bąk zaproponował, aby następnie omówić
punkt dotyczący złożenia sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy
Zarządu oraz informację na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011 złożonych
przez członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Starosty.

12 załącznik do protokołu

4

Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła przedstawioną zmianę
porządku obrad.
Ad 9 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
oraz informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011 złożonych
przez członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu,
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu Starosty
Wicestarosta Marek Gieleciński przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i pracy
Zarządu 13 oraz informację na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011 złożonych
przez członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Starosty. 14 Wicestarosta przedstawił informację na temat zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. 15
Radna Marianna Kurek podziękowała za przekazanie na rzecz Gminy Góra Kalwaria
nieruchomości o które Gmina zabiegała. Dnia 3 października br. w drodze darowizny
przekazano plac manewrowy zlokalizowany na terenie byłej jednostki wojskowej i budynek
po byłej szkole gastronomicznej. Nastąpiła także zamiana nieruchomości gdzie Gmina
uzyskała po 6 latach małą działkę przy ul. Kilińskiego, a w zamian przekazała na rzecz
Powiatu działkę pod budowę sali gimnastycznej. Radna wyraziła wdzięczność dla Rady
Powiatu w związku z zakończeniem sprawy. Radna poinformowała, że Burmistrz Miasta i
Gminy Góra Kalwaria przystąpił do opracowania projektu zaadaptowania budynku po byłej
szkole gastronomicznej. Radna w imieniu Burmistrza oraz radnych z Gminy Góra Kalwaria
podziękowała za realizację tych uchwał.
Radny Waldemar Kosakowski nawiązał do informacji zawartej w punkcie 1.3.5
przedmiotowego sprawozdania dotyczącej skutków finansowych przejęcia od Gminy
Piaseczno Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. Z informacji wynika, ze na działalność
tej placówki w 2013 r. niezbędne będą dodatkowe środki w wysokości 1 200 000 zł. Radny
zapytał, czy wskazana kwota jest równoważna z dotychczas wydatkowaną kwotą przez Gminę
Piaseczno na ten cel?
Wicestarosta Marek Gieleciński wyjaśnił, że ta kwota stanowi różnice między wysokością
subwencji a zgłoszonym zapotrzebowaniem przez placówkę.
Radny Waldemar Kosakowski zapytał czy w tej informacji jest odniesienie do wysokości
środków finansowych jakie przeznaczała Gmina Piaseczno.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że absolutnie w tej informacji nie ma
odniesienia do wysokości środków jakie Gmina przeznaczała na funkcjonowanie Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 12.
Radny Waldemar Kosakowski zapytał czy Zarząd posiada informacje jakie środki finansowe
poza subwencją dodatkowo Gmina przeznaczała na prowadzenie jednostki?
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Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że nie ma wiedzy na ten temat.
Członek Zarządu Stefan Dunin powiedział, że Powiat opiera się na danych, jakie złożyła
jednostka oraz na wysokości subwencji.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, że był zainteresowany porównaniem tej
informacji z wysokością środków jakie przeznaczała Gmina Piaseczno. Ponadto Radny
nawiązując do informacji zawartej w punkcie 1.3.10. dot. określenia środków finansowych
planowanych na zadania publiczne w budżecie Powiatu na rok 2013 w wysokości 5 000 zł
poprosił o uszczegółowienie informacje w tej sprawie.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że są to środki przeznaczone na zadania, które
są objęte uczestnictwem przez podmioty składaniem wniosków na zadania, które mają być
dofinansowane. Wicestarosta dodał, że jest to kwotą, którą Zarząd zaproponował, natomiast
ostateczna wysokość tej kwoty zostanie ustalona przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak dodała, że chodzi tu o zlecanie zadań organizacjom
pozarządowym, w tym roku były przeznaczone środki w wysokości 30 000 zł, a przyszłym
roku Zarząd proponuje wysokość 5 000 zł.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że aby opracować program współpracy z
organizacjami pozarządowymi należy wskazać kwotę, nie jest określone jaką. Można było
wstawić kwotę 0 zł i tak program opracować. Problem polega na tym na jakich obszarach
będziemy się skupiali, w jakich obszarach będziemy współpracować z organizacjami,
natomiast kwota jaka będzie przyznana na te zadania będzie ustalona przez Radę Powiatu.
Członek Zarządu wyjaśnił, że ta kwota jest tylko ustaleniem w jakim kierunku idziemy, a
wysokość przeznaczonej kwoty będzie zależała od Rady.
Radny Waldemar Kosakowski przytoczył punkt 2.1.3 dot. zatwierdzenia protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Cyraneczki w
Piasecznie. Radny zapytał czym jest spowodowane to, że Powiat tą drogę buduje od strony
wschodniej w kierunku zachodnim, tzn. że budujemy odcinki, które przez długi czas nie będą
mogły być użytkowane w sensie definicyjnym drogi powiatowej. Oznacza to, że droga
powinna łączyć sąsiednie miejscowości. Radny zauważył, że budujemy drogi w środku
osiedla Julianowa i Józefosławia, natomiast nie mamy i nie będziemy mieć przez kilka lat
połączenia z ul. Puławską. Radny uważa, że to w żaden sposób nie rozwiązuje problemów
komunikacyjnych. Zdaniem Radnego gdyby była droga budowana w kierunku przeciwnym to
kolejno oddawane odcinki ułatwiałyby komunikacje mieszkańców tego obszaru z Warszawą.
Radny powiedział, że budujemy stale w środku i nie znajduje dla tej sytuacji uzasadnienia.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że chodzi tutaj przede wszystkim o
kwestie własności gruntu. Członek Zarządu wyjaśnił, że budujemy na gruntach, które są
uregulowane, sprawa budowy w kierunku wschodnim czyli w kierunku torów kolejowych i
Konstancina-Jeziorny nie może przejść przez nasze uzgodnienia, ponieważ na tych terenach
nie są uregulowane własności. Trwają rozmowy z właścicielami tych gruntów już od 6 lat,
było to zapoczątkowane przez Gminę Piaseczno. Zarządca osiedla Le Village, który jest
właścicielem części gruntu sporządził projekt takiej drogi, ale było to wstrzymane przez
własności Pana Siwka. Członek Zarządu przypomniał, że była taka sytuacja, kiedy Rada
Gminy Piaseczno chyba przy piątym czytaniu zgodziła się na zmianę planu zagospodarowania
na tamtym terenie i Pan Siwek dopuścił takie umiejscowienie tej drogi. Członek Zarządu
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podsumowując powiedział, że dlatego w tamtą stronę nie można prowadzić budowy. Członek
Zarządu powiedział, że z drugiej strony jest uzgodnienie z Gminą Lesznowola – Pani Wójt
zadeklarowała, że chciałaby doprowadzić przedłużenie ul. Kuropatwy, czyli ul. Cyraneczkę
do ul. Puławskiej. Członek Zarządu powiedział, że jeśli Gmina Lesznowola nadal będzie przy
tym optowała wówczas w przeciągu najbliższych 2 lat powstanie połączenie z ul. Puławską.
Obecnie jest to na zasadzie rozdzielenia ruchu od ul. Julianowskiej poprzez ul. Ogrodową, ul.
Wilanowską do ul. Geodetów. Członek Zarządu wyjaśnił, że chodzi o taki punkt zapalny na
skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej z ul. Geodetów, gdzie zawsze tworzą się korki, innym
najbardziej uczęszczanym miejscem jest skrzyżowanie ul. Julianowskiej z ul. Geodetów.
Członek Zarządu powiedział, że następnie rozważane jest poprowadzenie drogi do
Konstancina-Jeziorny, ale na razie trwają rozmowy. Firma zarządzająca osiedlem Le Village
próbuje we własnym gronie przyjąć stanowisko. Pierwotna propozycja była taka, że oni
pokrywają 70% kosztów wykonania tej drogi oraz wykonają projekt. Obecnie firma chce
zaprojektować drogę i pokryć maksymalnie 30% kosztów budowy. Na taką propozycję Zarząd
Powiatu nie chce się zgodzić.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, że Zarząd większą wagę przykłada do negocjacji
z Gminą Lesznowola, żeby jak najszybciej udrożnić ten fragment i umożliwić komunikację od
strony zachodniej od ul. Puławskiej aniżeli od ul. Prawdziwka, ul. Konstancińskiej bo liczba
samochodów przejeżdżających jedną i drugą trasą jest absolutnie nieporównywalna.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że część gruntu od strona osiedla Le
Village i na terenach Pana Siwka jest obiektem zainteresowania, ale nie jest to priorytet.
Priorytetem jest zbudowanie trasy w kierunku ul. Puławskiej dlatego trwają rozmowy z
Gminą Piaseczno, która współfinansuje przebudowę tej ulicy w celu „dotarcia” do granicy
Gminy Lesznowola, aby wykonała odcinek łączący z ul. Puławską.
Radny Włodzimierz Rasiński złożył wniosek formalny, aby od strony prawnej zająć się
tematem i podjąć uchwałę o nadaniu kategorii drogi powiatowej ul. Cyraneczki.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że muszą być przygotowane całościowo
dokumenty, aby nadać kategorię drogi tej ulicy na odcinku gdzie Gmina Lesznowola jest
właścicielem. Wicestaroście wydaje się, że to był powód nie podjęcia takich działań.
Wiceprzewodniczący Rady Wacław Bąk zapytał o rozstrzygnięcie sprawy dot. spotkania z
przedstawicielem Dzielnicy Ursynów, które odbyło się w sprawie włączenia Julianowa i
Józefosławia.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że z informacji, jakie posiada Zarząd
Powiatu wynika, że Gmina Piaseczno nie podjęła żadnych rozmów, ponieważ Burmistrz
Guział nie przedstawił żadnych konkretów tylko tą jedną prezentację, która powstała na
początku.
Radny Włodzimierz Rasiński nawiązał do punktu 1.3.2 dot. sprawy realizacji sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Starochylickiej i Dworskiej w Chylicach, w którym jest zapis,
iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Piaseczno. Radny zapytał czy posiedzenie
Zarządu, na którym omówiono tę kwestię było przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy
Konstancin-Jeziorna w tej sprawie? Ponadto Radny zawnioskował, aby w informacji z prac
Zarządu Powiatu były podawane informacje dotyczące wysokości środków przekazywanych
na realizację danego zadnia oraz wskazanie firm, które wykonuje dane prace. Radny
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przytoczył punkt 1.3.7 dot. uwzględnienia środków na remont pomieszczeń DPS w
Konstancinie-Jeziornie, w których uprzednio był zlokalizowany Zespół Szkół Specjalnych im.
Jana Pawła II.
Członek Zarządu Stefan Dunin wyjaśnił, że ta zmiana dotyczyła przesunięcia między
paragrafami w Domu Pomocy Społecznej w Konstancin-Jeziorna, ponieważ wiele prac poza
systemem przyzywowym wykonuje dwóch pracowników jednostki. Są to prace związane z
malowanie ścian w tym przypadku chodzi o zmiany w planie w związku z zakupem farb, poza
tym pomieszczenia po zajmowanym przez Zespół Szkół należało doposażyć.
Radny Włodzimierz Rasiński wyjaśnił, że nie miał na myśli dokładne opisywanie, ale
podawanie wysokości przekazywanych środków na dany cel.
Członek Zarządu Stefan Dunin wyjaśnił, że w Domu Pomocy Społecznej w KonstancinJeziornie dokonano przesunięć środków w wysokości 7 tys. zł na zakup materiałów – farby
przeznaczonej na malowanie tych pomieszczeń.
Ad 10 Przedstawienie informacji na temat zadań z zakresu kultury, promocji i sportu
realizowanych przez Powiat Piaseczyński w 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powitała przybyłych gości szefów i
przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, a także osoby fizyczne, które kierują
organizacjami rozsławiając teren Powiatu Piaseczyńskiego pokazując jak wiele
można
zrobić wspaniałego, jak można walczyć o dziedzictwo kulturowe, jak trzeba myśleć o
tożsamości tego regionu. Przewodnicząca powiedziała, że Rada jako samorząd Powiatu
Piaseczyńskiego dostrzega te kwestie i jest bardzo wdzięczna Państwu za zaangażowanie.
Dlatego na dzisiejszej sesji Rady Powiatu poświęconej sprawom bieżącym jest także
informacja na temat zadań z zakresu kultury, promocji i sportu realizowanych przez Powiat
Piaseczyński w 2012 roku.
Główni specjaliści w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Danuta Samek, Jolanta Koszada,
Marcin Ciechomski oraz Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Michał Sobczyński przedstawili informację na temat zadań z zakresu kultury, promocji i sportu
realizowanych przez Powiat Piaseczyński w 2012 roku.16
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska wręczyła przedstawicielom
stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Piaseczyńskiego wyróżnienie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Zasłużeni dla Kultury Polskiej. Wyróżnienie wręczono:
Towarzystwu Miłośników Piękna Góry Kalwarii i Czerska, Towarzystwu Miłośników Piękna i
Zabytków Konstancina-Jeziorny im. Stefana Żeromskiego, Towarzystwu Przyjaciół Zalesia
Dolnego, Towarzystwu Opieki nad Zabytkami w Czersku.
Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Czersku Barbara Jabłońska podziękowała za
docenienie pracy społecznej Towarzystwa. Prezes podkreśliła, że w tych latach coraz bardziej liczy
się mieć a nie być, ale mimo wszystko ma nadzieje, że tradycja przez Towarzystwo zostanie
zachowana.
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Główni specjaliści w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Jolanta Koszada powiedziała, że na
terenie Powiatu Piaseczyńskiego Towarzystwa skupiają wielu członków, zostały oznaczone
wszystkie osoby, które wspaniale działają na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Rada Powiatu Piaseczyńskiego i Starosta Piaseczyński wystąpili z wnioskiem o nagrodzenie
indywidualnych osób zasłużonych w rozwijaniu środowiska lokalnego, środowiska kultury. Takimi
osobami są m.in. Pani Małgorzata Szanduła – Dyrektor Szkoły Muzycznej w KonstancinieJeziornie i Pan Stanisław Szczeciński, który na terenie Zalesia Górnego, Powiatu Piaseczyńskiego
rozwija całe środowisko kultury.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska wręczyła wyróżnienie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużeni dla Kultury Polskiej Pani Małgorzacie
Szanduła.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Leniec wręczył wyróżnienie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Zasłużeni dla Kultury Polskiej Panu Stanisławowi Szczecińskiemu.
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie Małgorzata Szanduła –
podziękowała w imieniu swoim oraz Pana Stanisława Szczecińskiego oraz wszystkich
muzyków i amatorów muzyków. Dyrektor powiedziała, że wsparcie od władz, od samorządu
jest czymś wspaniałym. Dyrektor powiedziała, że od 17 lat prowadzi instytucje niepubliczną i
Powiat Piaseczyński zawsze wspiera te działania. Jest to przykład na to, że ludzie którzy
prowadzą instytucje niepubliczne, stowarzyszenia mogą dzięki współpracy z samorządem
kreować polską kulturę. Dyrektor za to wszystko bardzo podziękowała.
Prezes Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina-Jeziorny im. Stefana
Żeromskiego Barbara Gasik podziękowała za wyróżnienie. Prezes powiedziała, że ten rok
dla Towarzystwa jest wyjątkowy, ponieważ praca i zaangażowanie Towarzystwa jest
dostrzegane głównie przez władze Powiatu Piaseczyńskiego. Prezes podziękowała Pani
Przewodniczącej Rady Powiatu, Panom Wiceprzewodniczącym, Panu Staroście,
Wicestaroście, pracownikom Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
Prezes Towarzystwa Miłośników Piękna Góry Kalwarii i Czerska Wojciech PrusWiśniewski podziękował za przyznane wyróżnienie. Przedstawiciel powiedział, że nie byłoby
tego odznaczenia gdyby nie wrażliwość władz Powiatu Piaseczyńskiego
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego Mirosława Walczykowska podziękowała
władzom Powiatu Piaseczyńskiego, radnym Powiatu, pracownikom Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu za współpracę. Wyraziła zadowolenie, że wszelkie działania Towarzystwa są
dostrzegane.
Główni specjaliści w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Jolanta Koszada powiedziała, że
praca Wydziału Promocji, Kultury i Sportu to współpraca z innymi wydziałami Starostwa, dlatego
podziękowała Naczelnikowi Wydziałowi Spraw Obywatelskich Organizacji i Kadr Tomaszowi
Józefowiczowi, który wspiera działania Wydziału Promocji.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że Zarząd zrobi wszystko, aby lodowisko powiatowe
było czynne w grudniu br.
Radna Marianna Kurek podziękowała Przewodniczącej Rady Powiatu za wprowadzenie pod
obrady Rady tematu dot. zadań z zakresu kultury, promocji i sportu realizowanych przez Powiat
Piaseczyński w 2012 roku. Radna podziękowała także pracownikom Urzędu, którzy przyczynili się
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do przedstawienia w skrócie tego jak wiele się dzieje. Radna powiedziała, że warto zwrócić uwagę
podczas prac nad projektem budżetu na rok 2013 nad wysokością środków przeznaczonych na takie
cele, ponieważ są to bardzo ważne kwestie.
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak powiedziała, że podczas tej sesji zobaczyliśmy jak obszar
kultury jest ważny dla naszej społeczności lokalnej, jak te małe środki które przeznaczył Powiat w
tym roku ponad 50 tys. zł są kluczowe dla tej działalności. Czasem sama pasja i talent nie
wystarczy, ale 1 000 zł czy 2 000 zł dofinansowania są kluczowe, żeby projekt, który daje
olbrzymie zyski dla całego Powiatu, całej społeczności w ogóle zaistniał. Radna zwróciła uwagę, że
wśród zadań Powiatu jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dlatego musimy o tym
pamiętać, bo jest to bardzo istotna sfera dla społeczności. Radna powiedziała, że sport też jest
ważny, ponieważ dzięki temu kształtujemy zdrowe społeczeństwo, ale i wartości fair play, dążenie
do celu. Radna powiedziała, że podczas konwentu Pani Przewodnicząca i Starosta rozmawiali z
wójtami i burmistrzami z gmin o dofinansowaniu przedmiotowych zadań – organizację zawodów
sportowych na poziomie powiatowym. Pomimo decyzji o ewentualnej takiej pomocy należy
pamiętać, że te zawody muszą się odbywać, często stanowią punkty na świadectwie gimnazjalnym.
Radna powiedziała, że muszą być też środki na materiały promocyjne Powiatu typu długopisy,
albumy. Radna nawiązała do wypowiedzi Pana Michała Sobczyńskiego, który powiedział, że
zapotrzebowanie wydziałów Starostwa Powiatowego wyniosło ok. 184 000 zł, a Zarząd
zaproponował w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, do którego skończyły się
już konsultacje 5 000 zł. Radna powiedziała, że za te środki nie możliwym jest zrealizowanie
przedmiotowego programu. Należy pamiętać, że organizacje to jest kapitał społeczny, który w
okresie PRL został stracony. Utracone zostało zaufanie i współpraca między ludźmi, od lat 90
odbudowywuje się, dzięki tym maleńkim dotacjom. W skali kraju minimalne nakłady na realizację
programu współpracy z organizacjami wynoszą ok. 70-80 tys zł w samorządach powiatowych,
natomiast w gminnych 2-3 mln zł. Zdaniem Radnej kwota 5 000 zł jest niewyobrażalnie mała na
ten cel to tak jakby zarzucić współpracę z mieszkańcami, organizacjami, którzy się organizują.
Zdaniem Radnej organizacje to jest zaradność ludzi od dołu – ludzie sami chcą wziąć sprawy w
swoje ręce, chcą pomóc Powiatowi w realizacji zadań tylko potrzebują maleńkiego wsparcia.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że oprócz organizacji, które chciałyby otrzymać
wsparcie ze strony Powiatu są także inicjatywy, w które samorząd powiatowy włącza się poza
finansowo. Scena Powiatu Piaseczyńskiego jest otwarta dla wszystkich, była propozycja, aby scena
była wykorzystywana nieodpłatnie przez cały okres wiosenno-letni przez młodzież z terenu
Powiatu i przez wszystkie organizacje, które by sobie tego życzyły. Jednak nikt się nie zgłosił.
Członek Zarządu powiedział, że są inicjatywy, które nie wymagają wkładu finansowego, np. akcja
zainicjowana przez Wojtka Dolińskiego, zorganizowana przy udziale Radnego Piotra Kandyby i
Członka Zarządu Dariusza Malarczyka akcji dla Patrycji. Są to sytuacje, gdzie organizacje
pozarządowe lub grupy ludzi chcą zrobić coś dobrego dla naszego społeczeństwa. Członek Zarządu
zaproponował, aby bardziej przychylać się takim inicjatywom, gdzie ludzie oddolnie chcą coś
zrobić, nie są zorganizowani, a Powiat będzie wspierał w tych czynnościach, np. przez pomoc w
organizowaniu jakiś imprez, pomoc finansową czy też pomoc merytoryczną.
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak uważa, że współpraca musi być „i tu i tu”. Organizacje
realizują zadania publiczne i program współpracy polega na tym, że zlecamy zadanie publiczne do
realizacji organizacjom pozarządowym, one mają ten potencjał i warto ich do tego zaprosić.
Oddolne inicjatywy mieszkańców także samorząd musi wspierać poza finansowo, bo nie ma
możliwości udzielania pomocy finansowej. Zdaniem Radnej każdy Radny włącza się w różne
inicjatywy, ale wspólne realizowanie zadań publicznych, wspólne działanie z organizacjami na
rzecz Powiatu powinno być priorytetem, a to, że wspieramy oddolne inicjatywy ludzi to jest
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oczywistość.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że zadania z zakresu
kultury i sportu, które należą do zadań Powiatu są inne iż zadania gmin. Powiat włącza się w
takie działania, ale do Powiatu należą także inne bardzo ważne zadania, na które brakuje
pieniędzy dlatego wspólnie będziemy się zastanawiać na projektem budżetu na przyszły rok.
Przewodnicząca nie uważa, aby na kulturę, sport i promocję nie przeznaczać środków
finansowych, ale być może trzeba będzie zrezygnować z innych także ważnych zadań może
nawet inwestycyjnych i remontowych. Trzeba będzie podjąć ważną decyzję, ponieważ nie
wystarczy środków finansowych na wszystko. Przewodnicząca powiedziała, że liczba zadań
Powiatu w tym zakresie ustawowo nie jest porównywalna do zadań gmin. Budżety gmin w
tym zakresie są zdecydowanie większe, ponieważ realizują inne zadania. Jednak Powiat
powinien uczestniczyć w tych zadania, współpracować, koordynować.
Ad 11 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres
między XVIII a XIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska przestawiła sprawozdanie z prac Rady za okres
między XVIII a XIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego. 17 Przewodnicząca poinformowała, że
spotkanie wigilijne ustalono na dzień 18.12.br (wtorek).

Ad 12 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych
Radny Wojciech Ołdakowski podziękował za remont płotu przy ul. Zgody w Piasecznie. Zapytał
jak przebiega kwestia uzupełniania braków powykonawczych na drogach powiatowych przez Firmę
FALBRUK ( dotyczy ul. ul. Piłsudskiego, Długiej, Prusa w Konstancinie, ul. ul. Gołkowskiej,
Radnych, Zielonej w Piasecznie).
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że na ul. Gołkowskiej, Zielonej i Radnych
zostały popodnoszone studzienki, w dwóch miejscach zostały wykonane łaty badawcze ze względu
na osiadający grunt pod podbudową, dzięki którym będzie można stwierdzić czy jest to wina Firmy
FALBRUK czy wykonawcy budowy kanalizacji. Również zostały uzupełnione ubytki w kostce na
chodnikach na części ul. Gołkowskiej przy ul. Lipowej, szczeliny przy płytach przystankowych
przy ul. Lipowej. Członek Zarządu dodał, że jest jedno zadolenie na łączeniu dwóch elementów
trasy, którą Powiat wykonał ze skrzyżowaniem należącym do Zarządu Dróg Wojewódzkich,
którego podbudowa, która była wykonana wcześniej, nie jest dobrze ustabilizowana, które nie
wynika z winy FALBRUKU. Jeśli chodzi o ul. Długą i ul. Prusa nie było odbioru, czekamy na
odbiór. Zostały odebrane ul. Chyliczkowska i ul. Starochylicka, na których zostały powymieniane
pokrywy, włazy pokanalizacyjne i włazy wodociągowe zgodnie z naszymi zastrzeżeniami.
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał, kiedy można się spodziewać wykonania wszystkich prac,
które zostały ujęte we wnioskach komisji, która oceniała stan dróg w zeszłym roku, a której
osobiście był członkiem.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk powiedział, że sprawdzi i odpowie.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zapytał o okres gwarancji na wybudowane odcinki dróg
17 Załącznik do protokołu
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powiatowych.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk poinformował, że trzy lata, dłuższe gwarancje są przy
umowach na drogi krajowe i autostrady.

Ad 13 Wnioski i oświadczenia radnych
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk poinformował, że ma nadzieję, że w tym roku uhonorujemy
94 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Serdecznie zaprosił uczestników posiedzenia
na uroczystości organizowane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna. Uroczystości
rozpoczną się o godz. 10:00 Mszą Św. za Ojczyznę, a następnie na Placu Piłsudskiego w budynku
dawnego ratusza odbywać się będą imprezy okolicznościowe, najciekawsza będzie akcja o 12:30
wjazd Piłsudskiego na rynek w Piasecznie z honorową asystą naszej młodzieży z Zespołu Szkół
RCKU w Piasecznie. Członek Zarządu dodał, że będzie to przejazd zakończony wojskową
grochówką i tak zwaną herbatką Piłsudskiego.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska powiedziała, że jest to przepiękny dzień dla nas
wszystkich polaków dlatego mimo, że świętujemy w swoich gminach, to postaramy się
uczestniczyć również na powiatowym, naszym wielkim święcie.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak stwierdziła, że w związku z trudną sytuacją finansową
w Powiecie, na przyszły rok w pracach budżetowych będziemy mieli duży kłopot, abyśmy
zamknęli wydatki bieżące, nie mówiąc o wydatkach inwestycyjnych. W związku z tym Radna
poinformowała o zamiarze złożenia wniosku w imieniu swoim i radnych: Łukasza
Krawczyńskiego, Włodzimierza Rasińskiego, Doroty Mroczek, Daniela Płużyczki, Waldemara
Kosakowskiego, Arkadiusza Strzyżewskiego, Piotra Kandyby do Zarządu Powiatu o przygotowanie
projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości pensji Starosty Piaseczyńskiego, członków
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego oraz diet radnych Powiatu Piaseczyńskiego o 10%. Radna
zwróciła uwagę, że wszyscy zastanawiali się w jaki sposób możemy włączyć się w to, aby środków
finansowych na realizację zadań było więcej i uznali że musimy zacząć oszczędzanie od siebie.
Zdaniem Radnej to nie jest duża kwota w perspektywie zmniejszenia o 10% diety radnych a
jednocześnie w skali roku pozwoli to zaoszczędzić ok 117 tys. zł. Radna przypomniała, że jeżeli
rozmawiamy o 5 tys. zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 59 tys.
zł na kulturę, 30-40 tys. zł na sport to jest drugie tyle, które daje nam 10% z rezygnacji z diet i
uposażeń członków Zarządu. Radna stwierdziła, że „mamy propozycję” aby 117 tys. zł zostało
przeznaczone na cele przedstawione we wniosku18. Radna przypomniała również, że z Radnym
Piotrem Kandybą ostatnio miała możliwość zapoznania się z potrzebami Szkoły Specjalnej w
Łbiskach podczas rozmowy z nauczycielami i rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki.
Zaapelowała do radnych, że warto to zrobić, „musimy zacząć oszczędzanie od siebie, musimy
oszczędzać w wydatkach bieżących”. Radna przypomniała także, że wcześniej „jako Klub PO
złożyliśmy wnioski do budżetu także w kwestii bieżących oszczędności, powrotu do trzy
osobowego składu Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego co również pozwoliłoby zaoszczędzić ok 150
tys. zł”.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk sprostował, że stanowi to kwotę 134 tys. zł.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak zwróciła uwagę, mówiąc „o jakich my kwotach dla
18 załącznik do protokołu

12

kultury i organizacji rozmawiamy, jeżeli mówimy, że nie mamy środków na zakup bieżni dla
potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 12 tys. zł to jej zdaniem
drobne oszczędności są potrzebne. Oznajmiła, że nie wie co Państwo uważają, dlatego w tej
kwestii, czekamy na opinię. Dodatkowo zwróciła uwagę odnośnie poszukiwania oszczędności w
wydatkach bieżących pytając o zakupioną wagę dla samochodów ciężarowych, czy zaczęła ona
pracować, czy została sprzedana. Poruszyła również kwestię konkursu na drugiego dyrektora w
Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach. Zdaniem Radnej powinniśmy mianować Panią Dyrektor z
Łubisk p. o. Dyrektora drugiej Szkoły, co pozwoliłoby zaoszczędzić środki finansowe. Radna
dodała, że w obecnej sytuacji powinniśmy poszukiwać oszczędności, wszędzie gdzie jest to
możliwe, zaczynając od siebie, dlatego przekazuje wniosek na ręce Przewodniczącej.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska podziękowała za wniosek, mówiąc że usłyszała z
ust Przewodniczącego Pana Wacława Bąka, że jest gotów zrezygnować całkowicie z diet.
Przewodnicząca poinformowała również, że przez nadchodzący rok zamierza przekazywać środki
finansowe otrzymywane jako dietę na zbożny cel. Uważa, że to byłby gest, osobiście jest gotowa to
zrobić, a nie w wysokości 10%.
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział w kwestii zakupionej wagi, że jest ona od dwóch
tygodni wykorzystywana, ponieważ rozpoczęło się współdziałanie z Inspekcją Transportu
Drogowego, Policji Powiatowej i Zarządu Dróg Powiatowych. Wicestarosta stwierdził, że nie
możemy oczekiwać, że nawet po miesiącu osiągniemy cuda, ponieważ wg jego przekonania, nie po
to waga została zakupiona oraz współpraca została zorganizowana, aby traktować ją jak „maszynkę
do robienia pieniędzy”. Przypomniał, że w ciągu godzin pracy ITD może skontrolować
maksymalnie cztery ciężkie samochody to nie jest tak, że taka kontrola trwa 20 min, może trwać od
40 min do 1,5 godz. Musimy do tego ostrożnie podchodzić, jeżeli będą z tego tytułu wpływy do
budżetu Powiatu to bardzo dobrze, natomiast musimy brać pod uwagę, że ITD ma ograniczoną
liczbę funkcjonariuszy 40 pracowników z uprawnieniami na całe Województwo Mazowieckie, co
wynika z braku pieniędzy instytucji uprawnionych. Zakup wagi miał się przyczynić do
zmniejszenia niszczenia nawierzchni dróg powiatowych, które są wybudowane i wyremontowane
oraz w celu bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu publicznego, co jest najważniejszym
elementem. Odnośnie złożonego wniosku przez Radną Katarzynę Obłąkowską - Kubiak,
poinformował, że Zarząd Powiatu nie czekał na wniosek odnośnie zmniejszenia pensji, Zarząd
Powiatu na wniosek Przewodniczącej Rady Marii Mioduszewskiej, na początku tej kadencji obniżył
sobie z własnej woli wielkość wynagrodzenia.
Przewodnicząca Rady Maria Mioduszewska potwierdziła słowa Wicestarosty Marka
Gielecińskiego. Dodała, że na jej prośbę i wniosek tak rzeczywiście się stało, Zarząd Powiatu
obniżył swoje wynagrodzenia.
Wicestarosta Marek Gieleciński z racji tego, że jest nie tylko Członkiem Zarządu Powiatu ale i
Radnym uważa, że musimy szukać racjonalności, ale nie ukrywa też, że sceptycznie podchodzi do
tej kwestii, aby były obniżone kwoty diet radnych o 10%,15%,20%. Uważa, że nie tędy droga,
ponieważ radni podejmując bardzo ważne, odpowiedzialne decyzje powinni w formie diet
otrzymywać gratyfikację. Nadmienił, że jeżeli Radny otrzymuje dietę i chce ją przekazać na jakiś
cel to jest to jego wolna, nieskorumpowana, autonomiczna decyzja. Wicestarosta stwierdził, że nie
uważa za racjonalny i rozsądny wniosek o obniżenie o 10% wysokość diet, nie sądzi, że jest to
słuszny kierunek. „Powinniśmy szukać rozwiązań, aby racjonalizować sprawy w celu pozyskiwania
środków finansowych”.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odniósł się do stwierdzenia Radnej Katarzyny
Obłąkowskiej - Kubiak odnośnie dwóch dyrektorów w Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach,
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mówiąc, że Zarząd Powiatu nie zlikwidował Szkoły w Konstancinie lecz ją przeniósł do placówki
w Łbiskach. Jeżeli się przenosi Szkołę to nie można zlikwidować stanowiska dyrektora. Nie może
być również dyrektor jednej szkoły pełniący obowiązki dyrektora drugiej szkoły, ponieważ przepisy
prawa oświatowego na to nie zezwalają. Ze względu na to, ze konkurs odbył się tak jak się odbył
nie było rozstrzygnięcia, został powołany na okres12 m-cy dotychczasowy Dyrektor, rok kończy się
31.08.2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Marianna Kurek zauważyła, że obecnie
dyskutujemy o budżecie Powiatu, nad czymś o czym nie wiemy co nas czeka, nie znamy dochodów
ani wydatków na 2013 rok, po 15 listopada br Zarząd Powiatu przedłoży materiały, wówczas
będziemy mogli składać konkretne wnioski.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak poinformowała, że przekazuje co miesiąc 1000 zł na
cele społeczne, nie chodzi jej o to czy ktoś z nas przekaże tyle czy tyle pieniędzy, „chcielibyśmy
aby w budżecie Powiatu zostało więcej pieniędzy na zadania Powiatu”.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wacław Bąk powiedział, że „10% nie rozwiązuje żadnej
sprawy, „to się rozmydli”, jeżeli chcemy coś zrobić w tym kierunku, powinniśmy jednorazowo
wpłacać środki z diet na określony cel, np. jakaś sprawa kosztuje nas 30 tys. zł wtedy wszyscy
rezygnujemy z jednej miesięcznej diety, składamy na konkretny cel i wiemy gdzie te pieniądze idą”.
Wiceprzewodniczący dodał, że „każdy z nas w większości przekazuje środki finansowe uzyskane z
tytułu wypłaty diet na rożne cele”.
Radny Waldemar Kosakowski poprosił, aby złożony przez Radną Obłąkowską-Kubiak wniosek
traktować jako akt desperacji. Wyjaśnił, że jeżeli w informacjach mamy, iż na cele, którymi zajmuje
się Komisja Promocji Kultury i Sportu pierwotnie Zarząd przyjął informację, że będzie
przeznaczone 5 tys. zł to musi to wywołać reperkusje podczas gdy prezentacja ze strony Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu pokazywała jakie kwoty były przeznaczane. „Tu nie chodzi o nasze
indywidualne deklaracje lecz o pewien wyraz solidarnościowego postępowania, choć to słowo u nas
się silnie zdewaluowało”. Dodatkowo Radny zwrócił się z zapytaniem kto użytkuje samochód
służbowy podczas zwolnienia Starosty?
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że jest przekonany, że samochód służbowy jest
zawsze do dyspozycji w celach służbowych, każdy z członków Zarządu ma prawo i możliwość
korzystania samochodu służbowego. Jeśli chodzi o jego osobę używa samochodu zawsze swojego
prywatnego, ma ryczałt.
Radny Waldemar Kosakowski zapytał, kto w ciągu ostatnich trzech dni korzystał z tego
samochodu.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że sprawdzi i odpowie.
Radny Piotr Kandyba zapytał czy wszystkie prace związane z funduszem Norweskim są
zakończone i czy nie ma zagrożenia w kwestii zwrotu środków finansowych z tego tytułu. Również
zapytał kto podejmował decyzje związane z budową mostu w Żabieńcu i czy nie można było go
taniej zbudować.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że most w Żabieńcu musiał być wybudowany
zgodnie z przepisami. Nadmienił, że projektant, który wykonał projekt mostu jest człowiekiem
bardzo doświadczonym, z ogromną wiedzą. Zaproponował w celu sprawdzenia i przekonania się
odnośnie kwestii mostu, możliwość zorganizowania spotkania z osobami zajmującymi się
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inwestycją, projektantem, nadzorem budowlanym oraz on sam jest do dyspozycji w tej sprawie.
Członek Zarządu Stefan Dunin odnośnie pierwszego pytania Radnego Piotra Kandyby
powiedział, że obecnie cały czas trwają rozmowy i spotkania na temat funkcjonalności i wdrażania
w tzw produkcyjnym systemie „ czyli materii, która jest na bieżąco wykonywana, natomiast do tej
pory nie jest to wdrożone.

Ad 14 Wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu
Nie było wystąpień.

Ad 15 Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła XIX Sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego.

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego zakończyła się o godz. 15:30
Protokół sporządziły:
Inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
Ewelina Wojtczak – Słowik
Dorota Zaręba
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