PROTOKÓŁ Nr XXIII/2013
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 26 lutego 2013 roku
Sesja rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie o godz. 16:30.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska otworzyła XXIII sesję Rady Powiatu,
zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu. Przewodnicząca poinformowała, że jest określony porządek
obrad przez Zarząd i z przepisów statutu wynika, że zmiana porządku obrad może być dokonana
wyłącznie za zgodą Zarządu. Przewodnicząca wyjaśniła, że Zarząd podjął decyzję, aby wnioski
złożone między poprzednią, a dzisiejszą Sesją były procedowane na Sesji Rady Powiatu
planowanej na dzień 21 marca br. Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała radnym za
przybycie z uwagi na niecodzienną datę i godzinę zwołanej Sesji, poinformowała również, że listę
obecności podpisało 23 radnych i tym samym obrady są prawomocne1.
Ad 2 Głosowanie w sprawie propozycji do porządku obrad,
Radny Waldemar Kosakowski zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, aby pozwolił włączyć do
programu obrad jego wniosek personalny dot. rezygnacji z członkostwa w Komisji Strategii
Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska
przygotowanego projektu uchwały w tej sprawie.

odpowiedziała, że nie mamy

Radny Waldemar Kosakowski poprosił o głosowanie.
Wicestarosta Marek Gieleciński w imieniu Zarządu Powiatu poprosił, aby wszelkie sprawy
merytoryczne i formalne, które powinny być przedmiotem obrad na Sesji były przełożone na
posiedzenie Sesji marcowej natomiast z uwagi na charakter Sesji nadzwyczajnej skupić się
wyłącznie na tematach, które są przedmiotem dzisiejszych obrad. Dodał, że jest to stanowisko
Zarządu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że rozumie stanowisko
Zarządu w tej kwestii biorąc pod uwagę na przykład złożone pismo w sprawie rezygnacji przez
Radnego Tadeusz Sztopa w tej samej sprawie.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła porządek obrad2. 1 Radny nie brał
udziału w głosowaniu

Ad 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego 3.
Radna Marianna Kurek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała,
że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
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w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego.
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa po wnikliwej analizie na temat zasadności inwestycji w Głoskowie
rekomenduje Radzie Powiatu przyjęcie w/w projektu uchwały. W głosowaniu brało udział:
za -15 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się - 1.
Rada w głosowaniu imiennym 4: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w
sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego. 5 W głosowaniu nie brało udziału 4 radnych.

Ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013
rok
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2013 rok 6
Radna Marianna Kurek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała,
że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Radny Józef Zalewski powiedział, że Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa jednogłośnie rekomenduje Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2013 rok .
Rada w głosowaniu imiennym 7: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 8 W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.

Ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2013 roku
Członek Zarządu Stefan Dunin przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego
w 2013 roku9.
Radny Jacek Szczytowski poinformował, że Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w uchwałę.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła uchwałę w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone
zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu
Piaseczyńskiego w 2013 roku . 10 W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.
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Radny Piotr Kandyba zapytał o kwestię dojazdu do mostu od strony Żabieńca.
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział, że sprawa jest ewidentna, należy się nad tym
zastanowić, jednak w tej kwestii najważniejszą rolę odgrywają pieniądze.
Radny Łukasz Krawczyński poprosił o zorganizowanie spotkania ostatniej szansy, gdzie Pan
Starosta, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Prezydium Rady powiatowej i gminnej oraz
zainteresowane osoby w kwestii wypracowania porozumienia dot. parku miejskiego w
Piasecznie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że w tej chwili nie ma
Pana Starosty, który jest kluczową osobą, która prowadzi negocjacje w tej sprawie od ponad
dwóch lat. Dodała, że po powrocie Starosty ze zwolnienia lekarskiego zaproponuje
omówienie tej kwestii.

Ad 24 Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska podziękowała wszystkim za udział w
posiedzeniu i zamknęła XXII Sesję Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego zakończyła się o godz. 17.20
Protokół sporządziła:
Dorota Zaręba
Biuro Rady i Zarządu Powiatu

