PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2014
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 27 lutego 2014 roku
Sesja rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie o godz. 10.00.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska witając wszystkich zgromadzonych
otworzyła XXXIII sesję Rady Powiatu. Przewodnicząca serdecznie powitała zaproszonych na sesję
w związku ze składanym sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa powszechnego i porządku
publicznego za rok 2013, Pana Komendanta Powiatowej Policji Młodszego Inspektora Jarosława
Kanończuk oraz Naczelnika Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji Pana Jacka
Anczarskiego. Przewodnicząca poinformowała, że „Panowie troszkę posłuchają jak my tutaj się
sprzeczamy w ważnych sprawach dla Powiatu i jak potem dochodzimy do konsensusu a następnie
posłuchamy to co Panowie opowiedzą nam o swym działaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo dla
mieszkańców tego Powiatu.”
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała również, że listę obecności podpisało 20 radnych i
tym samym obrady są prawomocne1.

Ad 2 Głosowanie w sprawie propozycji do porządku obrad
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła się z zapytaniem, czy są
propozycje do porządku obrad ? Zaproponowała wprowadzenie do porządku dziennego projektu
uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpoznania w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego. Projekt ten powstał w ostatnich dniach z powodu tego, że musieliśmy zbadać
tok postępowania administracyjnego. Projekt został omówiony przed kilkoma minutami przez
Komisję Strategii Gospodarczej. Przewodniczaca zawnioskowała o wprowadzenie tego projektu
uchwały w pkt. 8 po dotychczasowym pkt. 7 i tym samym zmieni się kolejność numeracji
następnych punktów porządku sesji.
Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła zaproponowaną zmianę do
porządku obrad.; 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 przyjęła porządek obrad.

Ad 3 Przyjęcie projektu protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zapytała czy są uwagi do treści protokołu?
Nie było uwag.
Rada głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 przyjęła protokół z XXXII sesji Rady
Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 30 stycznia 2014 roku2. 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
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Ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części
nieruchomości położonej w Górze Kalwarii pod umieszczenie tablicy reklamowej
Wicestarosta Marek Gieleciński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajęcie części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii pod umieszczenie tablicy
reklamowej 3 .
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Kandyba poinformował, że Komisja głosami: za – 6, przeciw – 3,
wstrzymało się – 2 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radny Arkadiusz Strzyżewski powiedział, „Firma, której wynajmujemy tą powierzchnię jest
firmą, która nie reklamuje się na tym osobiście tylko pośredniczy w wynajmowaniu powierzchni.
Moim zdaniem kwota za tak duży podświetlany bilbord jest za mała, jeśli ma on tam stać to
należałoby poszukać bezpośrednio reklamodawcę lub przekazać do naszej spółki, która ma
prowadzić działalność gospodarczą i może by się udało uzyskać większą kwotę. Tak jak
wspominałem na Komisji Strategii uważam, że w tej strefie zabytkowej gdzie mamy Dom Pomocy
Społecznej, zabytkową bramę, mur tak duża tablica szpeci ten krajobraz, zasłania zabytek jakim jest
główny biurowiec zaraz po wejściu i w jakimś sensie może być niebezpieczna ze względu na to, że
główna arteria ul. Pijarska prowadzi dokładnie na bramę Domu Pomocy Społecznej, gdzie obok
niej jest niniejsza tablica. W związku z tym ja będę głosował przeciwko tej uchwale mimo, że jest
to kwota 600 zł to uważam, że jest to kwota za niska, nie jest to dobre miejsce, Góra Kalwaria
niestety ale w zakresie reklam jest przeładowana nieestetycznymi banerami, każdy jest inny.
Faktycznie ta tablica jest estetyczna, profesjonalnie wykonana natomiast przy zabytkowym murze
ona w ogóle nie pasuje i według mnie nie powinna tam stać”.
Wicestarosta Marek Gieleciński zwrócił uwagę „cena wymieniona w projekcie uchwały
obowiązywała w poprzednim okresie trwania umowy, jeżeli będzie zgoda Rady będzie
negocjowana, ponieważ Zarząd nie może negocjować stawki na nowy okres jeśli nie ma zgody
Rady na taki temat, dlatego proszę mnie słuchać to oznacza tylko i wyłącznie, że jeśli będzie
możliwość określenia wyższej stawki ta stawka będzie wyższa. Myślę, że w miarę precyzyjnie i w
sposób jasny powiedziałem dlatego proszę żeby nie negować pewnych rzeczy, które wynikają z
tego co zostało przeze mnie powiedziane”.
Radna Katarzyna Obłąkowska -Kubiak powiedziała, że zgadza się z Radnym Arkadiuszem
Strzyżewskim, „my jako Rada Powiatu Piaseczyńskiego powinniśmy dbać o ochronę estetyki miast
na obszarze naszego Powiatu; o ochronę krajobrazu, teraz dużo się mówi o nowej ustawie o
ochronie krajobrazu,a także w promocji zabytków. Wydaje mi się, że tak duży bilbord jak tutaj
mieszkaniec Góry Kalwarii Radny Arkadiusz Strzyżewski mówi zasłaniający tak ważny zabytek
tego miasta wydaje mi się, że nie powinien stać w tym miejscu. Tak samo zastanawiam się nad
bezpieczeństwem czy tak duża reklama świetlna, jest to na zakręcie czy ona nie rozprasza uwagi
kierowców w tym miejscu dlatego ja będę głosowała przeciw tej uchwale.
Radny Włodzimierz Rasiński powiedział, „nie zgadzam się z Radną Katarzyną Obłąkowską –
Kubiak, ponieważ plany przestrzennego zagospodarowania mówią czy jest możliwość stawiania
reklam czy nie, jest to prawo lokalne natomiast nie chcę się tu odnosić czy konweniuje, czy nie przy
zabytku taka reklama. Radny zapytał również, czy jest zarządzenie Starosty mówiące o stawkach
dzierżawy za powierzchnie wynajmowane gruntu, jeśli chodzi o reklamy powinna być stawka za m²
od rzutu poziomego reklamy na grunt, ponieważ jedna osoba wynajmuje 3 m reklamy i
powierzchnie jakąś zajmuje, a ta reklama będzie miała 18 m powierzchni, czyli nie stojak, który stoi
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na gruncie 3m², powinno być zarządzenie Starosty jednoznaczne określające stawkę za dzierżawę
na gruncie z m² powierzchni reklamy.
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak wyjaśniła „wiem o tym, że miejscowe plany regulują to
jak reklamy mają wyglądać w mieście aczkolwiek uważam, że Powiat jako,że ma zadanie ochronę
zabytków i z tego wynika nasza rola w tym punkcie”.
Rada głosami: za – 12, przeciw – 4, wstrzymało się – 4, przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii pod umieszczenie
tablicy reklamowej 4.
Radny Waldemar Kosakowski nawiązując do wypowiedzi Włodzimierza Rasińskiego zapytał czy
jest zarządzenie Starosty dotyczące wysokości opłat .
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział „ z tego co pamiętam nie ma takiego zarządzenia z
tego względu, że w różnych miejscach naszego Powiatu i częściach danej gminy stawki mogą być
różne; są miejsca bardzo atrakcyjne gdzie stawka musi być wyższa, a są miejsca gdzie są ciągi
komunikacyjne to te opłaty w takich miejscach będą niższe, Należy zastanowić się czy ono w ogóle
jest zasadne natomiast rozważymy wszystkie te argumenty, propozycje i to co powiedział Pan
Włodzimierz Rasiński, należy zastanowić się czy nie ma bardziej korzystnego sposobu dla
Powiatu, który mógłby to regulować. My się posiłkujemy przy takich negocjacjach stawkami, które
na danym terenie obowiązują i są stosowane, więc te stawki nie są oderwane od rzeczywistych
stawek w sąsiednich miejscach przez różne podmioty pobierane”.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział „ja rozumiem, że w takiej sytuacji jest to jakaś
wskazówka, zapewne w gminach istnieją tego rodzaju zarządzenia panów burmistrzów i wójtów
jest to znakomita podstawa do opracowania takiego zarządzenia, sporo lat w takim razie tkwimy w
takiej sytuacji, w której każdorazowo pole negocjacji jest otwarte niezwykle szeroko ”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że rzeczywiście powinno być
to uporządkowane, pewne zasady jakimi kieruje się Zarząd przy ustalaniu tych stawek, czy to będą
ceny rynkowe na danym terenie jak one oscylują i zasady ustalania tych wartości powinny być
uregulowane, ponieważ rzeczywiście wtedy lepiej się pracuje, inną kwestią jest negocjacja ceny,
jeśli komuś bardzo zależy na tym aby się reklamować to z całą pewnością jakąś podstawę którą
Państwo ustalicie można podnieść. Poprosiła o przedstawienie informacji w tej sprawie na kolejnej
sesji.

Ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii
Wicestarosta Marek Gieleciński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii5 .
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Kandyba poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
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Rada w głosowaniu imiennym6: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła uchwałę w
sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w
Górze Kalwarii7.

Ad 6 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 2014 roku
Członek Zarządu Powiatu 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 2014 roku8 .
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Jacek Szczytowski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Rada głosami: za – 20, 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
2014 roku9.

Ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i
wysokości diet dla radnych Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Powiatu Piaseczyńskiego 10.
Przypomniała, że „jesienią ubiegłego roku toczyły się dosyć długo rozmowy i dyskusje na temat
zmiany dotychczas obowiązującej uchwały, oficjalnie zostały złożone wnioski, zważywszy na to, że
jednak te wnioski ograniczały się do uporządkowania dotychczasowych tekstów, a artykułowane
głośno przez wielu kolegów także w komisjach, przewodniczących komisji wnioski mówiły o tym,
aby jednak spróbować wprowadzić pewną zmianę, ulgę w sytuacjach wyjątkowych do
usprawiedliwienia ponad te trzy nieobecności, które są w tej chwili obowiązujące. W związku z tym
sama przygotowałam projekt uchwały, podpisałam się pod tym projektem, uzyskałam aprobatę
biura prawnego. W dotychczasowo obowiązującej treści zmieniłam zapis w § 3 uchwały dopisując
słowach - realizacja innych zadań wynikających z pełnienia mandatu Radnego Powiatu oraz
wystąpienie innych ważnych okoliczności uniemożliwiających udział w Sesji lub Komisji Rady nie
powoduje obniżenia kwoty diety, a zatem dopisujemy w tym zdaniu - oraz wystąpienie innych
ważnych okoliczności uniemożliwiających udział w Sesji lub Komisji Rady nie powoduje
obniżenia kwoty diety. W zdaniu drugim, które brzmi zgodę na wykonanie innych zadań
wynikających z pełnienia mandatu Radnego Powiatu (delegacje, wyjazdy, prezentowanie Rady na
zewnątrz) dopisałam, że - oceny zaistnienia innych ważnych okoliczności uniemożliwiających
udział w sesji lub komisji dokonuje Przewodniczący Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
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uchwała weszła w życie. Jeśli Państwo wyrazicie na to zgodę będzie obowiązywała od 1 marca do
końca tej kadencji, chyba, że będą jakieś inne pomysły.”
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Jacek Szczytowski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Kandyba poinformował, że Komisja głosami: za – 9 , przeciw – 1, wstrzymało się – 2
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Rada głosami: za – 17, przeciw – 1, wstrzymało się – 2, przyjęła uchwałę w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet dla radnych Powiatu Piaseczyńskiego 11.

Ad 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpoznania w toku
prowadzonego postępowania administracyjnego
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania
skargi do rozpoznania w toku prowadzonego postępowania administracyjnego12.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska stwierdziła, że „nieprawomocna decyzja
administracyjna została zaskarżona przez Panią, która jest stroną i toczy się postępowanie
administracyjne w tym samym czasie Skarżąca złożyła skargę do Biura Rady w tej samej sprawie,
ponieważ kodeks postępowania administracyjnego jednoznacznie określa tryb postępowania w
takich sprawach, to znaczy jeśli toczy się postępowanie administracyjne to wszystkie sprawy
wchodzą w skład tego postępowania administracyjnego. Zatem przekazujemy tą uchwałę również
skargę łącznie z wcześniej przekazanymi aktami do Wojewody Mazowieckiego.”
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Kandyba poinformował, że Komisja głosami: za – 9, przeciw – 1, wstrzymało się – 2
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział „ na pewno jest wszystko zgodnie z prawem ale moja
logika jeszcze tego nie pojmuje, Pan Kazimierz Makowski przedstawił nam informację, że ta skarga
od Wojewody wróciła powtórnie do Pana Starosty do ponownego rozpatrzenia, czyli od nowa
rozpoczyna się sprawa, czy Pan Starosta rozpatruje skargę na samego siebie?”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska odpowiedziała, że trwa postępowanie
administracyjne, merytorycznie musi rozpatrzeć jeszcze raz sprawę.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział czyli rozpoczyna sprawę od początku.
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski wyjaśnił „skarga zgodnie z art. 234 pkt.1 kpa podlega
rozpatrzeniu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przez Starostę. Ja
wzmiankowałem, że równolegle Pani złożyła odwołanie od tej decyzji jak gdyby dublując skargę
odwołaniem od decyzji. Starosta rozpatruje to odwołanie, utrzymuje w mocy tą decyzję i sprawa
trafia do organu II stopnia do Wojewody do rozpatrzenia wg właściwości, taki jest tok
postępowania zgodnie z kpa”.
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Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak zapytała dlaczego ta Pani skarży decyzję Starosty?
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski odpowiedział, że Pani jest sąsiadką inwestora, decyzja
zdaniem Skarżącej jest niezgodna z planem miejscowym miejscowym zagospodarowania
przestrzennego tego terenu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska „zapytała czy ktoś zna stan faktyczny nie
mówię o stanie prawnym raczej nie zabierajmy głosu jeśli nie znamy sprawy dokładnie, lepiej
można by było pojechać w teren i zobaczyć, myślę że służby właściwe Starostwa także to
wykonywały. Pamiętam sprzed lat podobną sytuację w Piasecznie, został wybudowany budynek
wielorodzinny gdzie jeszcze dwa lata temu nikt nie chciał mieszkać. Tutaj presja społeczna jest
niezwykle istotna. Z tego wynika, że tak są niedoprecyzowane przepisy planów miejscowych, że
powstają takie niuanse, bardzo nam przykro z tego powodu.”
Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 1, przyjęła uchwałę w sprawie przekazania
skargi do rozpoznania w toku prowadzonego postępowania administracyjnego 13. W głosowaniu nie
brał udziału jeden radny.

Ad 9 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie i
informacji o stanie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego za rok 2013
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk przedstawił
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz informację o stanie
bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego za 2013 rok14.
Komendant poinformował, że „struktura Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wynosi 4
komisariaty, 2 posterunki, 6 wydziałów Komendy Powiatowej Policji. Stan etatowy – 272
policjantów, 50 pracowników cywilnych. Na koniec roku 2013 miałem 10 wakatów wśród
policjantów. Do służby w ciągu roku wychodziło 262 policjantów. Wsparcie finansowe i rzeczowe
przez samorządy Powiatu Piaseczyńskiego wpływające na poprawę bezpieczeństwa – Powiat
przeznaczył w 2013 roku 80 700 zł, Piaseczno – 110 500 zł, Góra Kalwaria - 32 262 zł, Konstancin
– Jeziorna - 55 000. zł, Lesznowola – 146 000 zł, Tarczyn – 5 000 zł. Jak widzicie Państwo nie ma
tutaj ani Prażmowa ani Zalesia, a też tam pełnimy służbę. Rozmawiałem już w tym temacie, myślę,
że wynegocjujemy współpracę i porozumienie chociażby na służby ponadnormatywne. Wsparcie
finansowe i rzeczowe przez samorządy Powiatu Piaseczyńskiego wpływające na poprawę
bezpieczeństwa razem w 2013 roku – 429 462 zł. Na nagrody przeznaczono 65 700 zł, na służby
ponadnormatywne – 308 tys. zł, i to jest główne źródło finansowania i główny przepływ pieniędzy
na służby ponadnormatywne, tzn, że policjant wychodzący do służby dodatkowo ponad określony
czas, zostaje opłacony poprzez pieniądze z samorządów. Sprzęt transportowy – 35 500 zł, i tu też
wspomnę, że w tym roku zwróciłem się już pismami do samorządów o wsparcie finansowe,
ponieważ funkcjonuje program 50 na 50 tzn, że Komenda Główna przyznaje 50% środków
finansowych, Komenda Powiatowa we współpracy z samorządami wyasygnuje kolejne 50% i w ten
sposób jest kupowany samochód oznakowany lub też nieoznakowany, i on pełni służbę tylko i
wyłącznie w terenie tym, który samorząd przeznaczył pieniądze. Sprzęt informatyczny – 11 262 zł i
koszty zatrudnienia 9 000 zł jest to opłacony jeden etat sekretariatu. Jak docieramy do
społeczeństwa, jak przekazujemy swoje informacje? Jest nasza strona internetowa, do której
zachęcam wszystkich do śledzenia na bieżąco, codziennie jest umieszczany przekaz, nasze wyniki,
jak również nasze prośby, bo niejednokrotnie często zwracamy się z prośbą o pomoc do
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mieszkańców, świadków zdarzenia, niejednokrotnie uzyskujemy różne informacje, wskutek czego
możemy zatrzymać sprawców przestępstw i wykroczeń. Ocena roczna – skala przestępczości
ogólnej – w 2013 roku łącznie było 4246 zdarzeń. Skala przestępczości kryminalnej – kradzież
mienia, przestępczość rozbójnicza, kradzież pojazdu, zgwałcenia, przestępczość narkotykowa,
kradzież z włamaniem, uszczerbek na zdrowiu, zabójstwo, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia,
czyli to są te najbardziej uciążliwe, najgorsze kategorie przestępstw. Mieliśmy 2873 zdarzenia w
2013 roku, w porównaniu do 2012 roku 2852, czyli nieco mniej. Skala przestępczości w 7
kategoriach, czyli to są te przestępstwa, które są brane szczególnie pod uwagę: 7 przestępstw to
kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, przestępczość rozbójnicza, bójka pobicie
i uszczerbek na zdrowiu – 1669 w 2013 roku analogicznie do roku poprzedniego mniej, bo było
1704. Kradzież pojazdu – w 2013 roku odnotowaliśmy 117 kradzieży pojazdu, analogicznie do
roku 2012 – 73. Czy to jest dużo czy to jest mało? Uważam, że to jest o 117 za dużo, bo naszym
marzeniem byłoby, żeby zatrzymać wszystkich sprawców przestępstw, szczególnie kradzieży
pojazdu, ale nie mniej jednak zaobserwowałem dynamiczny rozwój Powiatu Piaseczyńskiego.
Samochodów nam przybywa a nie ubywa, i niestety już stwierdzam, że sporo jest tzw.
zgłoszeniówek. Co to znaczy? To znaczy, że właściciel pojazdu nie może go sprzedać, pozoruje
kradzież, i w tym momencie do kradzieży nie dochodzi a sam utylizuje ten samochód. Takich
sprawców też łapiemy. Kradzież z włamaniem – w 2013 roku 396 zdarzeń, tu bym się skupił, nie
ukrywam, na sukcesie piaseczyńskiej policji, bo jak wiemy osiedle Józefosław, Julianów, mieliśmy
dosyć sporo włamań i kradzieży na przełomie roku 2012/2013. W 2014 roku zatrzymaliśmy
jednego z głównych sprawców kradzieży, w tej chwili mamy już 16 czynów udowodnionych,
sprawa jest w dalszym toku rozwojowa, na naszej stronie są zaproszenia do osób poszkodowanych.
Codziennie przychodzą osoby, rozpoznają swoje zdarzenie i w ten sposób kolejne przestępstwo jest
udowodnione. Sprawca dostał areszt na 3 miesiące. Bójka, pobicie – w 2013 roku były 23 takie
zdarzenia, uszczerbek na zdrowiu – 73 zdarzenia. Skala przestępczości narkotykowej – 116
zdarzeń, to znaczy, że 116 osób zostało zatrzymanych, którzy posiadali przy sobie środki
odurzające. Ujawniamy to wskutek ujawniania informacji od społeczeństwa, poprzez różnego
rodzaju strony internetowe, różnego rodzaju formy pracy, jak również częste, zwykłe
legitymowanie osób w naszym zainteresowaniu. Mienie zabezpieczone od sprawców przestępstw
na poczet przyszłej kary – jest to kategoria, która jest bardzo uciążliwa dla przestępców. Jak wiemy
przestępca kradnie, następnego dnia wychodzi, jest to dla wszystkich uciążliwe, na to wpływu jako
policja nie mamy, ale mienie zabezpieczone takie przestępcy skutecznie uniemożliwia dalszy jego
rozwój, i w 2013 roku zabezpieczyliśmy 549 380 zł, są to środki, których już nie użyje przestępca
na rzecz własnego rozwoju. Ilość aresztów tymczasowych zastosowanych wobec sprawców
przestępstw w 2013 roku – 24 areszty. Przechodzimy do służby prewencyjnej. W 2013 roku
policjanci przeprowadzili 7655 interwencji, średni czas oczekiwania w terenie miejskim, ponieważ
statystycznie jest to mierzone z podziałem na teren miejski i wiejski. Teren wiejski są to większe
odległości do pokonania pomiędzy miejscowościami, w terenie miejskim czas realizacji było to
7,59 minut, przy zakładanym czasie ogólnopolskim 14 minut, średni czas reakcji na zdarzenie w
terenie wiejskim 9,46 minut, przy zakładanym czasie 15 minut. Również mierzymy średni czas
oczekiwania na połączenie tzn, że jeżeli ktoś z Państwa zadzwoni na telefon alarmowy i dyżurny
nie odbierze tego telefonu, to wtedy interweniuje, natomiast średni czas oczekiwania na połączenie
to jest 11 sekund. Liczba policjantów skierowanych do służby patrolowo – obchodowej w
poszczególnych latach w 2013 roku – 17795 policjantów. Służby wykonane przez policjantów
oddziału Prewencji Policji oraz służb ponad normatywnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego:
1335 policjantów, służby ponadnormatywne w 2013 roku – 1244 policjantów pełniło służbę na
terenie Powiatu. Ruch drogowy. Liczba wypadków w 2013 roku było 112 w tym ze skutkiem
śmiertelnym 14, mniej niż w 2012 roku. Liczba rannych w wypadkach drogowych – 134 osoby,
liczba zgłoszonych kolizji na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – 1342. W 2013 roku zostało
zatrzymanych 203 nietrzeźwych kierowców i jest to tendencja spadkowa. Priorytety Komendanta
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Stołecznego Policji na lata 2013 – 2015: podniesienie standardów w zakresie komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej, profesjonalizacja działalności z zakresu edukacji, profilaktyki i
prewencji wśród mieszkańców. Kierunki działania na 2014 rok, dążąc do realizacji priorytetów
Komendanta Głównego i Stołecznego oraz wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej określiłem
w sposób następujący: zwiększenie liczby policjantów skierowanych do pełnienia służby patrolowo
– obchodowej, policjant widoczny na każdym osiedlu mieszkaniowym, bezwzględna izolacja
sprawców przemocy domowej od osób pokrzywdzonych, podniesienie stopnia poczucia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy jednoczesnym eliminowaniu nietrzeźwych uczestników,
dążenie do zredukowania liczby posiadanych wakatów, ograniczenie liczby przestępstw w
szczególności najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, tj. kradzieży mienia i kradzieży z
włamaniem, zwalczanie przestępczości narkotykowej z ukierunkowaniem działań na sprawców
prowadzących swoją działalność w zakresie organizowania produkcji oraz handlu środkami
odurzającymi, ograniczenie dynamiki oraz poprawa skuteczności ścigania przestępstw w kategorii
kradzież z włamaniem, kontynuowanie współpracy z samorządami w zakresie pozyskania środków
finansowych na służby ponadnormatywne oraz doposażenie komórek organizacyjnych Komendy
Powiatowej. Jeżeli będą wakaty, to będą w pionach kryminalnych a nie w prewencji. Uważam i
sądzę, że policjant widoczny w terenie jest to bezpieczeństwo, jest to spokój, jest to poczucie
bliskiego i bezpośredniego kontaktu. Policjant siedzący w budynku w biurze, nie zawsze jest
widoczny. Jest tylko wtedy widoczny, kiedy komuś coś się stanie, dlatego w tym kierunku przede
wszystkim będę zmierzał i usilnie starał się zabezpieczyć jak najwięcej środków finansowych na
służby ponadnormatywne. Środki transportu, pozyskanie środków 50/50. Jeżeli uda mi się wyrwać
każdą złotówkę na bezpieczeństwo, będzie to złotówka wydana we właściwy sposób, we
właściwym kierunku, ponieważ policjant dotrze w miejsce i o czasie na tyle szybko, ile będzie
potrzebowało od nas społeczeństwo. Jeżeli chodzi o dzielnicowego, mam taki zamiar i plan, co
prawda jeszcze nie wprowadziłem go do realizacji, ale myślę, że uda mi się, prowadzę już pewne
rozmowy, żeby każdy policjant, dzielnicowy, który już jest umieszczony na stronie internetowej był
widoczny ze zdjęcia, ale również żeby miał indywidualny adres mailowy. Co to znaczy? To znaczy,
że nie zawsze chce nam się zadzwonić, lub możemy zadzwonić, ale zawsze możemy z domu,
przypomnieć sobie i wysłać maila do dzielnicowego, który będzie odczytany. O ile adresy mailowe
zostaną przypisane, o tyle środków informatycznych jeszcze nie mam, i to są moje działania, na
których się skupię w 2014 roku. Na dzień dzisiejszy najtańszy palmtop kosztuje około 500 – 600 zł.
Dzielnicowych nie jest za dużo, jest odpowiednia liczba, w związku z powyższym 20 – 25 tys. zł
załatwi temat, a kontakt z dzielnicowym będzie jeszcze łatwiejszy i szybszy. Na koniec ubiegłego
roku i przełom tego roku wprowadziłem tzw. akcję ulotkową „Dzielnicowy w każdym domu”,
„ulotka w każdym domu”, żeby dotrzeć do każdej posesji i przekazać pewne informacje na co
warto zwracać uwagę i jak dotrzeć do policji, bo jak wiemy dobrze, nie każdemu się chce, jeśli ktoś
straci nieznaczną wartość, zgłaszać to na policję, lub jeżeli, lub jeśli ktoś widzi kogoś obcego na
osiedlu, to również nie chce mu się, bo ma własne problemy, własne sprawy, dzwonić
gdziekolwiek, a czasami jest tak, że nie wie. Dużą uwagę skupiam na przemocy domowej.
Niebieska karta, nowe statystyki, ale przede wszystkim izolacja osób, które są uciążliwe dla rodzin.
Nie ma takiej sytuacji, że jeżeli jedzie policjant na miejsce, jest zazwyczaj kobieta pobita lub dzieci
zastraszone, że oprawca zostanie w domu.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Jacek Szczytowski, poinformował, że
komisja po zapoznaniu się ze złożonym sprawozdaniem, nie wnosząc uwag zaopiniowała
pozytywnie.
Radny Arkadiusz Strzyżewski w swojej wypowiedzi podziękował za przedstawione
sprawozdanie. Dodał, że takie sprawozdanie jest potrzebne, ponieważ mówi wiele o tym, co się
dzieje i jaka jest tendencja zarówno w odniesieniu do przestępczości jak i sfery finansowej. Radny
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zapytał „zauważyłem, że w sprawozdaniu jedna z gmin znacząco mniej wsparła, chodzi o gminę
Tarczyn, kwota była 5 tys. zł, jednocześnie zwróciłem uwagę w jednej z gazet takie wyróżnienie,
nie pamiętam, czy to było Komendanta Powiatowego, czy Wojewódzkiego dla Pani Burmistrz
Barbary Galicz. Rozumiem, że zasługi dla Policji nie wynikają tylko z tego jak i który samorząd
wspiera działania Policji? Czy to ogłoszenie finansowała Policja, czy ktoś inny?”
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk powiedział, „nie
wiem, czy uda mi się odpowiedzieć, bo ostatniego pytania nie bardzo rozumiem, czy chodzi o
finansowanie ogłoszenia w gazecie?”
Radny Arkadiusz Strzyżewski w odpowiedzi powiedział, że tak. Chodzi o ogłoszenie ze zdjęciem
na pół strony, podziękowanie za wsparcie dla Policji i dla Burmistrz Galicz.
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk wyjaśnił, że to
ogłoszenie nie było finansowane przez Komendę. Dodał, że „jeżeli ja wydaję własne pieniądze, to
wydaję je na nagrody dla policjantów, natomiast nie ma promocji kogokolwiek, jeżeli chodzi o
prasę, czy strony internetowe, czy radio. My jeżeli cokolwiek mówimy, to mówimy to we
współpracy z miejscową prasą na zasadach partnerstwa. Prosimy, czy możemy przekazać
informację, a w większości spraw na swojej stronie internetowej i nie płacimy za to. Nie
wyobrażam sobie, żeby za pieniądze Policja dziękowała komukolwiek za współpracę.
Bezpieczeństwo, to nie tylko pieniądze. Bezpieczeństwo to jest dobra wola i zasób, możliwość
przeznaczenia środków finansowych na bezpieczeństwo. Każda złotówka przekazana na
bezpieczeństwo jest dobrze wydaną złotówką, ponieważ społeczeństwo będzie określało nas
wszystkich. Nas Policję, jako instytucję, która wykonuje, a samorządowców, jako instytucję, która
rozdziela. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o Tarczyn, to są różne formy współpracy,
chociażby sugestie nasze do Pani Burmistrz o rozwój monitoringu miejskiego, to chociażby
współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, z miejscową służbą zdrowia. To przede wszystkim
reakcja Pani Burmistrz na problem ludzki.”
Radny Arkadiusz Strzyżewski zapytał, „parę dni temu znalazłem tablicę rejestracyjną, akurat
bardzo blisko była Policja, chciałem przekazać funkcjonariuszom, którzy mi zasugerowali, abym
odłożył tę tablicę tam, gdzie leżała. Stwierdziłem, że można z tą tablicą dokonać przestępstwa,
Panowie Policjanci dalej upierali się przy swoim, mój ostatni argument był taki, że policja
najprędzej może ustalić dla takiej tablicy właściciela. Ale to nie jest problemem, chciałem poruszyć
taki problem, który mam w Górze Kalwarii, tam gdzie mieszkam. Nie jest to duża skala, ale
spotkałem się z kilkoma opiniami mieszkańców, że kiedy mają problem i coś się dzieje, nie mają
wrażenia, że wszyscy policjanci w komisariacie chcą załatwić ich sprawę i chcą stać po ich stronie i
koniecznie tę sprawę chcą wpisać do ewidencji. Często jest to próba zbywania, że w tej sprawie
pewnie nic się nie wydarzy, nie pomożemy, zostanie umorzona, itd., że wielu mieszkańców zostaje
troszkę odesłanych. To nie jest duże zjawisko, ja z kilkoma takimi opiniami się spotkałem. Tylko i
wyłącznie chciałbym prosić, żeby Pan był wyczulony na tę kwestię. Mam trzeci temat, który
chciałbym poruszyć. Dwa lata temu pytałem na sesji, w tym samym miejscu, kiedy było
sprawozdanie Pana poprzednika, rok temu także pytałem Pana poprzednika, kiedy mieszkańcy będą
mogli komunikować się z komisariatami za pomocą adresów e-mail? Dwa lata temu Pana
poprzednik i rok temu, informował nas, że Policja pracuje nad tym. Chyba nie oszukiwał, bo
rzeczywiście przyszedł Pan z dobrą informacją i na pewno jest to też Pana zasługa. Cieszę się, że
Pan poruszył ten temat, że nie musiałem o to pytać, tylko Pan sam wyszedł z tą inicjatywą. Cieszę
się, że te adresy mailowe w Komisariatach dzielnicowych niebawem będą. Kontakt elektroniczny w
dzisiejszych czasach jest bardzo ważny i cieszę się również z tego, że poruszył Pan kwestię ulotek i
kontaktu z mieszkańcami ze względu na różne zagrożenia, że możemy przestrzec, możemy
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pokazać, że policja jest, możemy podać bezpośredni kontakt do dzielnicowego, bo większość
mieszkańców nie wie, kto jest ich dzielnicowym.”
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk podziękował, i
wracając do początku wypowiedzi Radnego Arkadiusza Strzyżewskiego powiedział, że „w każdy
poniedziałek przyjmuję interesantów, każdy radiowóz ma numer taktyczny widoczny z trzech lub
czterech miejsc, proszę zapisać numer taktyczny, numer rejestracyjny, opisać fakt, przesłać do
mnie, na pewno się tym zajmę. Żadna sprawa nie zostanie schowana.”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała, „jak wygląda kwestia dostępności do
narkotyków i innych środków odurzających w szkołach na terenie Powiatu Piaseczyńskiego? Czy
młodzi ludzie, według Pana mają łatwy czy trudny dostęp? Jakie działania Państwo podejmują w tej
sferze, dostępności młodych ludzi do narkotyków i innych środków odurzających?”
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk w odpowiedzi
poinformował, że „to wszystko zależy od sytuacji, jak to mówią okazja czyni złodzieja. Uważam,
że Powiat Piaseczyński, z tego co się zorientowałem po statystyce, jest bezpiecznym Powiatem,
jeśli chodzi o narkotyki. Narkotyki są pod szczególnym nadzorem nie tylko policji piaseczyńskiej,
gdzie możemy powiedzieć, że mamy swoją skuteczność, ale też innych pionów Komendy Głównej
Policji. Bardzo często likwidowane są już w tej chwili w bardzo małym zakresie nielegalne
produkcje, jak również różnego rodzaju pola, uprawy konopi indyjskiej. W związku z powyższym
mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy dostęp jest utrudniony, bo jeżeli dostaniemy jakąkolwiek
informację, natychmiast ją sprawdzamy, robimy przy tej sprawie dużo zamieszania, żeby komuś,
komu się wydaje, że będzie mógł rozprowadzać środki wśród młodzieży np. w szkole, na pewno
mu się to nie uda. Na pewno nie będę patrzył na ciche przyzwolenie lub też ukrywanie jakiegoś
problemu w szkole, bo szkoła statystycznie chce dobrze wyglądać. Jeżeli w szkole będzie problem
narkotykowy, to poprzez Państwa, poprzez prasę, doprowadzę do takiej sytuacji, że te narkotyki
stamtąd zostaną wyprowadzone. Mamy do użycia różnego rodzaju środki techniczne, psy służbowe,
które rozpoznają środki odurzające.”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak wyraziła zadowolenie z pracy policji w tym zakresie i
powiedziała, że „młodzi ludzie w dzisiejszych czasach są narażeni na wiele niebezpieczeństw.
Drugie pytanie, tak jak Pan Komendant powiedział w swojej prezentacji, podejmuje działania
ukierunkowane na wzrost zaufania społecznego do policji oraz komunikacji z mieszkańcami.
Chciałam zapytać, jak Pan ocenia poziom zaufania mieszkańców do policji w naszym Powiecie,
czy mieszkańcy chętnie współpracują, bo kiedyś pokutowało takie przekonanie, ze współpraca z
Policją w obszarze przestrzegania prawa była postrzegana jako donosicielstwo, czy to się zmienia?”
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk odpowiadając
powiedział, że „na dzień dzisiejszy w skali 10-cio stopniowej, ja bym chciał, żeby to było 10 na
zasadzie partnerstwa i współpracy. Jeżeli mogę ocenić wartość informacji lub też ilość informacji,
to oceniam na 2,5 – 3. Czy to jest donosicielstwo? Nie określam tego tak. Poprzez działania
„Dostęp do policjanta, policjant na każdym osiedlu”, widoczny radiowóz, przyjazny policjant, to są
te działania, które myślę, że zaowocują nie jutro, nie pojutrze, jeśli zaowocują za rok lub dwa, będę
zadowolony.”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała, „Pan Komendant wspomniał o problemie
przemocy domowej w Powiecie Piaseczyńskim, czy to jest duży problem, czy on narasta, czy
maleje, czy sąsiedzi reagują?”
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Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk poinformował, że
„oglądamy telewizję, oglądamy reportaże, anonimowość jest duża, problem sąsiedzki nie istnieje.
Ludzie nie chcą reagować, ludzie nie przekazują informacji. Dopiero jak się krzywda dzieje, to
sami dobrze wiemy, że to media powodują, że ludzie się otwierają, ale co z tego, jest za późno, bo
już młody człowiek, czy kobieta niestety odebrała sobie życie lub coś jeszcze innego. Kwestia
przemocy wobec dzieci, to jest najgorsze. Jeżeli wiemy o czymkolwiek, a najszybciej się dowiemy
o tzw. zgłoszeniach na interwencję. Jeżeli jedzie policjant, patrol na interwencję zazwyczaj
domową, i widzi co się dzieje to na pewno nie przejdzie obok tego obojętnie. Osoba, która
powoduje zakłócenie, powoduje uszczerbek na zdrowiu lub powoduje znęcanie się psychiczne, lub
moralne, na pewno w tym dniu zostaje zabrana. Jeżeli dojdzie do pobicia, to tak jak wspomniałem,
na pewno nie opuści aresztu, dopóki Pan prokurator nie porozmawia i nie zadecyduje co dalej z tą
osobą. Bezwzględna izolacja w tym pierwszym momencie, bezwzględne poczucie bezpieczeństwa
w tym pierwszym momencie, bezwzględna pomoc medyczna, pomoc jakakolwiek możliwa w danej
chwili dla osoby poszkodowanej jest potrzebna, to staramy się zapewnić i zabezpieczyć.”
Radny Tadeusz Sztop zwracając się do Komendanta powiedział: „z wielką uwagą słuchałem Pana
wystąpienia. Zgadzam się z Panem całkowicie, że statystyka może być zawodna i nie na tym rzecz
polega, ale zwróciłem uwagę na jedną rzecz, która mnie się bardzo spodobała. Zawsze tak jest, że
jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwo, to trzeba tego sprawcę znaleźć, niestety jest to proces
żmudny. Pan w swojej wypowiedzi uwypuklił ten problem mówiąc, że ma to na względzie, że jeżeli
Pan będzie miał wakaty, będzie Pan właśnie tam tych ludzi kierował. Bardzo mi się to spodobało,
bo to nie tylko statystyka jednak coś tam pokazuje, nie tylko ilość przestępstw, ale i wykrywalność,
żeby każdy miał nieuchronność kary, to jest ważne. Jestem mieszkańcem Lesznowoli od wielu lat, i
muszę powiedzieć, że w działalności Policji dla mnie statystyka jest ważna, ale ona wszystkiego nie
powie. Poczucie bezpieczeństwa, jakie w tej chwili mam ze względu na działalność Policji, nie
tylko w Gminie Lesznowola, dla mnie to poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne, bo to jest moja
rodzina, moje dzieci itd. To poczucie bezpieczeństwa dzięki Państwa pracy jest naprawdę w tej
chwili wysokie. Bardzo serdecznie dziękuję.”
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk serdecznie
podziękował w swoim imieniu i w imieniu wszystkich policjantów.
Radna Joanna Pająkiewicz w swoim wystąpieniu powiedziała, że „nie tak dawno, bo pod koniec
roku 2013 Komisja Rewizyjna odwiedziła Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie Pani Dyrektor
mówiła o ścisłej współpracy z Policją, że podejmujecie Państwo szereg działań na rzecz pomocy
tym osobom, osobom potrzebującym takiej pomocy. Widzimy, że zakres tych działań jest bardzo
szeroki, i że następuje on niezwłocznie. Pani Dyrektor podkreślała, że jest ta ścisła współpraca i jest
z tego bardzo zadowolona. Komisja Edukacji i Komisja Zdrowia również w listopadzie 2013 roku
gościła przedstawicieli ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji, gdzie również omawialiśmy
różne kwestie związane przede wszystkim z bezpieczeństwem młodzieży, to był temat:
„Bezpieczeństwo i przemoc wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Chcę
podkreślić, że dla nas wszystkich obecnych, są to bardzo ważne tematy i stąd to nasze
zainteresowanie i zaproszenie gości, przedstawicieli Komendy, i chcielibyśmy żebyście Państwo
podtrzymywali taką współpracę, ponieważ wiemy, że ona istnieje. Żeby w dalszym ciągu odbywały
się spotkania, pogadanki, żeby w dalszym ciągu podejmować czynności zapobiegające,
profilaktyczne i docierać do młodzieży zanim nie będzie jeszcze za późno, mam tu na myśli np.
narkotyki, o których mówiła Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak. Chcę podkreślić, że bardzo
ważna jest współpraca ze szkołami.”
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. asp. Jarosław Konończuk powiedział „mamy
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współpracę z każdą szkołą z każdym przedszkolem. Nasz borsuk policyjny jest do dyspozycji
wszystkich łącznie do starszej młodzieży i do ludzi młodych, bo współpracujemy z Panem Starostą
w zakresie promocji różnego rodzaju sportów. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie jest
otwarta dla każdej szkoły, jak również chodzimy do każdej szkoły, oczywiście do tych szkół, do
których nas zapraszają.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska serdecznie podziękowała Komendantowi
Komendy Powiatowej Policji Panu mł. asp. Jarosławowi Konończuk za przedstawienie informacji.

Ad. 10 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Piasecznie za rok 2013
Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Leszek Szcześniak
przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Piasecznie za rok 201315. Na początku swojego wystąpienia Komendant podziękował i
pogratulował Komendantowi Powiatowemu Policji efektów odniesionych w ubiegłym roku.
Podziękował za współpracę w ramach współpracy służb. Zapewnił, że „wspólnie dla
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego jesteśmy w stanie zrobić jeszcze więcej.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska ogłosiła przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan
Leszek Szcześniak poinformował, że podczas przerwy rozmawiał z radnymi. Większość
zainteresowana była zdarzeniami na drogach, co się dzieje na drodze w chwili wypadku, kto
sprząta, i ewentualnie co dzieje się z materiałem, który zostaje sprzątnięty z drogi. Komendant
wyjaśnił, że „w naszym Powiecie, Powiecie Piaseczyńskim jesteśmy na etapie regulacji lokalnej.
Mamy rozmawiać na konwencie Wójtów i Burmistrzów jak dograć ten temat w naszej skali
lokalnej. Temat dotyczyłby dróg powiatowych i gminnych. My strażacy jesteśmy otwarci na
współpracę, ponieważ wiemy, że musimy współpracować i wzajemnie się wspieramy, i ten temat
rozwiążemy. Problemem staje się skala dróg wojewódzkich i już w tej chwili mniejszym, choć była
wiele większym do jakiegoś czasu, drogi krajowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
na szczeblu dużo wyższym ten temat rozwiązała i teraz do każdego zdarzenia będą
zadysponowanym czy przez Policję, czy przez inne służby, przyjeżdża firma, której my pomagamy
uprzątnąć drogę. Naszym zadaniem jest uratowanie ludzi, zaopatrzenie ich i odtransportowanie do
szpitala, mówię w imieniu służb ratowniczych. Natomiast zadaniem zarządcy drogi jest
utrzymywanie właściwej jej jakości i porządku na tej drodze, żebyśmy my, jako użytkownicy,
mogli bezpiecznie się po tej drodze poruszać. W trakcie prowadzonych przez nas działań, czyli przy
wypadkach, przy różnego rodzaju zdarzeniach, gdzie strażacy jadą, pomagają, ratują ludzi, nie
zostawiamy po sobie bałaganu, i te czynności wykonujemy w ramach prowadzonych przez nas
zadań. Wiadomo, że każde działania są to określone koszty, zaangażowanie ludzi, pracujemy
dostajemy pensję, nie ma problemu, ale wykorzystujemy do tego różnego rodzaju sorbenty,
neutralizatory – substancje sypkie, ciekłe, które muszą być zastosowane, a które niestety, kosztują.
Nikt tego kosztu nam nie zwraca, a w sytuacjach, kiedy nie prowadzimy działań, tylko ma miejsce
zdarzenie, takie jak w dniu dzisiejszym: przejeżdża samochód, coś mu się uszkodzi, na drogę
rozleje się olej hydrauliczny czy paliwo, tam nie ma działań, utrzymanie we właściwej jakości
nawierzchni drogi jest zadaniem zarządcy tej drogi. Jeżeli zarządca ma problemy, a chce
współpracować, bo wiadomo, że takie zdarzenie należy usunąć jak najszybciej, żeby można było z
tej drogi korzystać, żeby nie było utrudnień, podejmujemy taką współpracę, kierujemy ludzi, bo
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jesteśmy dyspozycyjni, mobilni, i w krótkim czasie znajdziemy się w określonym miejscu.
Natomiast nie możemy się zgodzić również na to, żeby każdorazowo ponosić koszty takich działań.
To nie są działania ratownicze, to nie są działania prowadzone przez nas, tylko jest to pomoc
zarządcy drogi, ale jeżeli są sytuacje, kiedy zarządca drogi wystrzega się swoich obowiązków na
drodze i kieruje to do służb, nie ponosząc jednocześnie kosztów, to jest nie w porządku. W związku
z tym są to utrudnienia, ale żeby coś zyskać, musimy rozmawiać i musimy stawiać się w trudnych
sytuacjach. W tej chwili wiem, że na interwencję już na wyższym szczeblu, akurat to zdarzenie jest
usuwane, że znalazła się jakaś piaskarka, która będzie to posypywała piaskiem i będzie to zbierane,
ale taka reakcja zarządcy drogi powinna być od pierwszego momentu, od kiedy pojawił się
problem, a nie dopiero na skutek np. dwugodzinnych negocjacji i przekomarzania telefonicznego,
czy też wymiany korespondencji, bo to nie o to chodzi. Jak jestem na służbie, to jadę i robię takie
rzeczy, ale jak jadę z rodziną samochodem i jest utrudnienie na drodze i droga jest zamknięta 2 lub
4 godziny, bo ktoś ze sobą rozmawia i nie może się dogadać, to mnie to też denerwuje. Uważam, że
te tematy na skalę naszych dróg powiatowych i gminnych, jesteśmy w stanie rozmawiać i
dopracować, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Natomiast być może problemem będą drogi
wyższej kategorii.”
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin zwracając się do Komendanta Leszka Szcześniaka,
serdecznie podziękował za dobrą i przejrzystą prezentację. Dodał, że „to jest nasze bezpieczeństwo,
wszystkie sondaże wskazują, że Państwo jesteście osobami największego zaufania społecznego w
Polsce, i to jest bardzo pocieszające, że na Państwa zawsze można liczyć, kontakt i pomoc Straży
Pożarnej w każdej sprawie jest nieoceniona. Pan Komendant wspominał o kontrolach naszych
obiektów, z tego bardzo się cieszymy, są uwagi, które bierzemy do serca i będą również potrzebne
inwestycje, o tym będziemy mówić, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby bezpieczeństwo naszych
mieszkańców było jak największe. W kwestii przedstawionego sprawozdania, chcę się odnieść do
dwóch kwestii: współdziałanie z ratownictwem medycznym, i tutaj ważną sprawą jest obarczanie
Państwowej Straży Pożarnej. W założeniach Wojewody jest przejmowanie zadań przez Straż
Pożarną zamiast bardzo złego i kulejącego ratownictwa medycznego, za który odpowiada Pan
Wojewoda. To było widoczne w sprawozdaniu Komendanta Policji i Komendanta Straży Pożarnej,
a mianowicie sprawa niedoszacowania ilości mieszkańców na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, z
tym się wiążą etaty na terenie dwóch Komend. Ta sprawa dotyka również trzeciej służby, czyli
ratownictwa medycznego. W Powiecie Piaseczyńskim jest za mało zespołów ratownictwa
medycznego. Nie chcę mówić o poziomie, bo oczywiście poziom, który świadczy, i to jest
największa zmora w Polsce, a mianowicie prywatyzacja pogotowia ratunkowego, czy też
ratownictwa medycznego, przekazywanie go w ramach oszczędności firmom zewnętrznym,
likwidacja tego, aby zajmowały się tym Powiaty. Włodarze Gmin i Powiatów wiedzą najlepiej jakie
siły są potrzebne. Pan Komendant przedstawiał, jak nasi burmistrzowie dofinansowują jednostki
Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, i one są na miarę potrzeb każdej Gminy, są moim
zdaniem bardzo dobrze zabezpieczone i Burmistrzowie bardzo dobrze o tym wiedzą współpracując
z Komendą Powiatową Straży Pożarnej. Natomiast Ratownictwo Medyczne jest w tragicznej
sytuacji. Wielokrotnie mówiłem, występowaliśmy do Wojewody, te plany, które dzięki nam zostały
również zablokowane ponieważ miała powstać jedna duża dyspozytornia dla całego południowego
Mazowsza łącznie z Radomiem, Grójcem, Przysuchą, Białobrzegami i innymi miastami, miała być
to dyspozytornia, która dysponowałaby zespołami dla całego tego obszaru. Zakwestionowaliśmy to,
ale zespołów wyjazdowych i zespołów ratownictwa medycznego na terenie Powiatu jest za mało.
Dlatego są takie przypadki, Pan Komendant o nich powie, że karetki nie dojeżdżają do
potrzebujących. Karetki są alokowane w innym miejscy Powiatu niż są zdarzenia, i to jest bardzo
poważny problem. Na prośbę Pana Komendanta, i tak ustaliliśmy z Zarządem, że spotkamy się z
operatorem ratownictwa medycznego z Falck i z Panem Komendantem w sprawie rozwiązywania
tych spraw. Myślę, że z tego spotkania wyjdą wnioski, które skierujemy do Wojewody
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Mazowieckiego. Natomiast powiem, że nie ma tam z kim rozmawiać, są ludzie którzy operują
cyframi, operują danymi wyjazdowymi, które przedstawia prywatna firma, i ten czas reakcji Straży
Pożarnej jest trzy razy szybszy niż pogotowia ratunkowego, i to jest dramat. Chowanie głowy w
piasek przez wojewodów, którzy twierdzą, że tyle jest zabezpieczonych środków w Narodowym
Funduszu Zdrowia, i oni nic nie mogą zrobić, jest po prostu nie braniem odpowiedzialności przez
rząd za bezpieczeństwo mieszkańców. To jest bardzo poważny problem, i uważam że jeżeli on nie
zostanie rozwiązany, to może się to skończyć rzeczywiście katastrofą. Kiedy pogotowie przyjeżdża
i nie może odratować człowieka w jakimś czasie, część ludzi występuje ze swoimi roszczeniami, a
część ludzi nie dochodzi swoich praw, bo mają inne problemy z tym związane. Ale naprawdę to jest
katastrofa i będziemy monitować do Wojewody o to, aby co najmniej jeden pełny zespół
ratownictwa medycznego z lekarzem, bo jest na terenie powiatu Piaseczyńskiego jeden zespół
lekarski, żeby był jeszcze alokowany u nas na terenie. Jeszcze raz dziękuję Panie Komendancie w
imieniu Zarządu za sprawozdanie, bo ta współpraca jest naprawdę wzorowa, i tak jak powiedział
Pan Starosta, na marcową sesję przygotujemy, bo już jest decyzja Zarządu, będą środki na
termomodernizację.”
Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Leszek Szcześniak
odnosząc się do wypowiedzi Pana Stefana Dunina serdecznie podziękował za ciepłe słowa
skierowane w stronę strażaków i powiedział, że „wiem, że nie jestem łatwy do współpracy, jeśli
chodzi o działalność kontrolno – rozpoznawczą, tą prewencyjną również w stosunku do obiektów,
czy też samorządów bezpośrednio nimi zarządzających, ale zawsze wychodzę z tego założenia, że
jeszcze dotychczas nie znalazłem się w takiej sytuacji, która by nie znalazła rozwiązania. Zawsze
rozmawiamy, zawsze dochodzimy do konsensusu, który nie szkodzi ani jednej, ani drugiej stronie, i
mam nadzieję utrzymać taką tendencję w dalszym ciągu. Odnośnie współdziałania, jestem bardzo
zainteresowany wzorowym współdziałaniem ze wszystkimi służbami ratowniczymi, również z
Państwowym Ratownictwem Medycznym. Jeżeli zauważam, że można coś poprawić, to na to
wskazuje. Tak, jak Pan Starosta powiedział, jesteśmy umówieni, będziemy rozmawiali o
konkretnych przypadkach, troszeczkę wykracza to poza moje kompetencje, dlatego powstrzymam
się na poziomie moich kompetencji. Natomiast swoim doświadczeniem służę w każdej chwili, i
sytuacje, które zauważę na pewno będę za każdym razem alarmował. Mam nadzieję, ze Państwo
również w stosunku do strażaków, jeżeli będą mieli jakieś wątpliwości czy zapytania, każdorazowo
o takiej sytuacji będziemy rozmawiać, nie przemilczymy niczego, co można by poprawić.”
Pytanie z sali (wypowiedź poza zasięgiem mikrofonu)
Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Leszek Szcześniak
odpowiedział, że „my strażacy mamy to do siebie, że jak dostajemy wezwanie, że ktoś potrzebuje
pomocy, natychmiast wyjeżdżamy, po drodze zastanawiamy się jak szybko tam dotrzemy, później
zastanawiamy się w jaki sposób możemy pomóc, w dalszym elemencie, ile nas to będzie
kosztowało, a później wnioski, co z tym można zrobić, żeby to poprawić, większość z nas taką
wyznaje zasadę.”
Ad. 11 Przedłożenie sprawozdania za 2013 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego działającej przy Staroście Piaseczyńskim
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Agnieszka Pindelska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego działającej przy Staroście Piaseczyńskim16.
16
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Radny Waldemar Kosakowski zapytał, czy Pan Jerzy Wojdak należy do tej komisji?
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Agnieszka Pindelska odpowiedziała, że nie należy. Dodała, że istnieje taka możliwość, jeżeli
przewodniczący komisji ma takie życzenie, powołuje różne osoby do składu Komisji.
Ad. 12 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
Wicestarosta Marek Gieleciński przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i pracy
Zarządu17 oraz informację finansową18.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, „w informacji z pracy Zarządu pkt. 1.1.1. w sprawie
zatwierdzenia protokołu z wyboru wykonawcy na dostawę tablic rejestracyjnych. Moje pytanie
brzmi tak, każdy z nas ma czasami możliwość zaobserwowania takie sympatyczne ramki przy
tablicach rejestracyjnych, na niektórych jest napisane: „Lubię Powiat Wołomiński, Powiat
Nowodworski” itp., czy ta firma piaseczyńska nie mogłaby tak dobrze współpracować z nami, żeby
takie ramki z tablicami przygotować? Ponieważ promocja naszego Powiatu nie jest najsilniejszą
stroną naszego samorządu, to tego rodzaju optyczne informacje każdy zauważy. Byłoby
sympatycznie, gdyby Panowie to wynegocjowali.”
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiadając zgodził się z sugestią Radnego, jednakże
stwierdził, że „proszę zwrócić uwagę, że przetarg, który był ogłoszony, został zrealizowany i
rozstrzygnięty, to dotyczyło tablic samochodowych w standardzie. Natomiast to, o czym Pan Radny
mówi pewnie jest możliwe, ale myślę, że sporo kosztuje dodatkowo, tak sądzę. Natomiast są pewne
procedury i przepisy wynikające z reguł przetargowych tylko i wyłącznie taki przetarg mógł być.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, że taka odpowiedź jest dla niego zadowalająca.
Zwrócił uwagę, że jego pytanie dotyczyło możliwości rozszerzenia tej usługi, np. poprzez
zamówienie przez Powiat Piaseczyński, skoro nie można w ramach przetargu dotyczącego
wyłącznie tablic rejestracyjnych.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że Zarząd zorientuje się, zgodnie z sugestią Radnego,
jak kosztowne by były takie sprawy, żeby posiadać większą wiedzę na ten temat.
Zdaniem Radnego Waldemara Kosakowskiego lepiej było, zamiast reklamować Wajdemajera,
Dyszkiewicza i innych, reklamować nasz Powiat.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zgodziła się z propozycją Radnego
Waldemara Kosakowskiego. Dodała, że „uwaga Radnego na temat mizerii promocyjnej jest słuszna.
Jednakże są tak małe pieniądze przeznaczane na promocję, że Panie z Wydziału Promocji we
współpracy z Gminą, we współpracy z naszymi Ośrodkami Kultury, starają się tworzyć markę dla
Powiatu Piaseczyńskiego. Były czasy, kiedy Powiat sam organizował wielkie imprezy i były na to
pieniądze z zewnątrz, kiedy byliśmy stolicą kulturalną Mazowsza. Dziś te środki są tak
ograniczone, że próbujemy robić tę promocję przy współpracy z innymi samorządami i Ośrodkami,
i to się udaje na miarę naszych dzisiejszych możliwości.”
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Radny Piotr Kandyba odnosząc się do sprawozdania, do posiedzenia Zarządu nr 150/14 str. 2, pkt
2.1.1 Uchwała nr 150/1/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za działkę gruntu nr
360/6 położoną we wsi Jazgarzew gm. Piaseczno, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej,
zapytał, na jakie potrzeby została ta działka wykupiona?
Wicestarosta Marek Gieleciński w odpowiedzi poinformował, że te sprawy dotyczą fragmentu,
czy części nieruchomości, która z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu, ale za
odszkodowaniem, i Powiat ma obowiązek wypłacenie odszkodowania. Przepisy stanowią, że bez
względu na to, czy w najbliższych latach dana droga będzie przebudowywana, czy nie będzie, to
obowiązek, w zależności od tego, jaka kategoria drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka), tego
zarządcy drogi, wykupu czy wypłacenia odszkodowania za ten fragment gruntu, bo już Powiat jest
właścicielem. Zgodnie z przepisami, nie może być tak, że jest właścicielem a nie wypłaci
odszkodowania. Odrębną kwestią jest kwota odszkodowania, tryb jego wypłaty i forma.
Ad. 13 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres
między XXXII a XXXIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła sprawozdanie z prac rady za
okres między XXXII a XXXIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego 19. Przewodnicząca
poinformowała min., że uczestniczyła w spotkaniu Fundacji Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym
„DOMUS et Labor”. Dodała, że „Fundacja ta działa od lat, została uruchomiona dzięki środkom
unijnym, miała swoją siedzibę w Piasecznie, ale z końcem miesiąca kończy swoją działalność z
uwagi na brak środków finansowych. A jednak służyła znaczną pomocą mieszkańcom głównie
Piaseczna, gdzie ma swoją siedzibę. Służyła pomocą w rozwiązywaniu czasami prozaicznych spraw
i problemów dotyczących min napisania pisma czy wystąpienia do właściwego organu, w
sytuacjach, kiedy ludzie mają trudności. Działała w wynajętym trzypokojowym lokalu, dobrze
wyposażonym z dobrym sprzętem. Wszystko zostało stworzone dzięki środkom unijnym, niestety
dopiero w momencie, kiedy kończy się działalność z powodu wyczerpania środków finansowych,
zostałam poproszona na rozmowę z prośbę o ewentualne dalsze wspieranie tej działalności. Co do
istoty rzeczy wspierania tej działalności finansowo, nie mamy tak naprawdę żadnych środków ani
formalnych, ani finansowych. Zasadniczo tymi sprawami zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy,
wsparcia osób bezrobotnych w zakresie chociażby szkoleń. Jestem przekonana, że działalność
takiego Fundacja jest niezwykle istotna i powinna być prowadzona ale to jest sprawa środków.
Przedstawiciele Fundacji byli również na spotkaniu u Starosty.”
Wicestarosta Marek Gieleciński poinformował, że „w ubiegłym roku byłem zaproszony do
siedziby Fundacji. Przedstawiono również Zarządowi sprawozdanie informacyjne z działalności
Fundacji, i rzeczywiście dużo osób było przez tę Fundację obsłużonych w sposób wszechstronny i
profesjonalny. Natomiast rzeczywiście środki na działalność kończyły się w lutym, i proszono nas
jako Zarząd Powiatu o możliwość pomocy finansowej. Niestety, nie ma takiej możliwości, jeżeli
chodzi o stanowisko Zarządu Powiatu, co do możliwości udzielenia pomocy finansowej. Natomiast
zaproponowałem, żeby ten temat został umieszczony w porządku obrad najbliższego Konwentu,
który ma się odbyć w marcu br. Wtedy może taka sytuacja być omówiona i być może byłyby
deklaracje ze strony Gmin. Również sugerowałem, żeby Fundacja zwróciła się do Gmin, i z tego co
wiem, Fundacja zwracała się do Gmin, nie wiem czy do wszystkich i nie wiem z jakim odzewem.
Natomiast Fundacji chodziło o przetrwanie przez 10 miesięcy czyli od marca do grudnia br.,
ponieważ mają nadzieję, że w przyszłym roku lub po koniec bieżącego, będą mogli wystąpić z
projektem o dofinansowanie ze środków unijnych tak jak w poprzednim okresie programowania, i
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wtedy mogliby dalej funkcjonować. Czyli jest to kwestia 10 miesięcy, natomiast jeśli chodzi o
kwotę, to jest to kwota w wysokości około 20 tys. miesięcznie, żeby Fundacja mogła
funkcjonować.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska kontynuując sprawozdanie powiedziała, że
„brałam również udział w spotkaniu organizacyjnym związanym z uroczystym odsłonięciem tablicy
upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym przypominam, że w najbliższą sobotę
odbędzie się wspomniana uroczystość poprzedzona mszą świętą celebrowana przez ks. Kardynała
Nycza. Posiadam jeszcze zaproszenia na tę uroczystość, w związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze
chciałby skorzystać, serdecznie zapraszam. Miałam również możliwość, w towarzystwie Pana
Starosty, Pani Burmistrz Galicz oraz Pana Jerzego Bichty, odwiedzenia naszego kolegi Jacka
Zachariasza w szpitalu w Grójcu. Zachęcam Państwa, bo złożyliśmy wstępnie deklarację, że
spróbujemy sfinansować pewien etap rehabilitacji. Część pieniędzy została zebrana, jednak jest to
zbyt mała kwota, aby można było przekazać. Jeżeli ktoś z Państwa mógłby uczestniczyć w naszej
akcji, serdecznie zapraszam. Jeszcze chyba nie zebraliśmy pełnej kwoty na tablicę upamiętniająca
Żołnierzy Wyklętych, czy Pan Starosta ma jakieś dane w tej kwestii?”
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że „ogólna kwota do zapłacenia jest 2260 zł,
natomiast mamy zebrane 1590 zł, czyli brakuje 670 zł.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła się z prośbą do radnych, że jeżeli
jest taka możliwość, to warto by było brakującą kwotę uzupełnić.

Ad. 14 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak złożyła dwie interpelacje do Zarządu Powiatu: w sprawie
wydatków z oszczędności wynikających z obniżenia diet Radnych Powiatu Piaseczyńskiego 20 w
sprawie remontu boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Zalesiu
Dolnym21. W związku z tematyka drugiej interpelacji Radna stwierdziła, że ostatnio przechodziła
obok tego boiska, jest w bardzo złym stanie, a rozpoczyna się okres, w którym młodzież na pewno
będzie chciała korzystać z tego boiska, ponieważ nie planujemy w bieżącym roku dużej inwestycji
na tym terenie, należałoby chociaż doraźnie poprawić stan tego boiska np. nie ma obręczy przy
boisku do koszykówki. Ponadto zwróciła się z zapytaniem dotyczącym naszej współpracy
zagranicznej, ponieważ mamy rejon i miasto partnerskie Nowograd Wołyński na Ukrainie, czy
Zarząd kontaktował się tam z władzami, jak sytuacja, czy nie potrzebują od nas jakiejś pomocy jako
od samorządu partnerskiego ?
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała „rozmawialiśmy o problemie
Ukrainy na ostatniej Komisji Edukacji i były takie wnioski ze strony koleżanek i kolegów, aby zająć
się tą sprawą, oficjalnie zapytać o konieczność pomocy, w jakim zakresie byłaby ta pomoc
przydatna. Wiem, że Pani Agnieszka Malarczyk Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie organizuje
w kwietniu konferencję z udziałem naszych gości, partnerów z Ukrainy, a także przy okazji tej
konferencji planowany jest przyjazd grupy młodzieży z Ukrainy na okres kilku dni, której chcemy
pokazać część naszego kraju i dziedzictwa. Jeśli chodzi o obecną sytuację na Ukrainie chcemy
również podjąć działania, o których będziemy Państwa informować”.
Radny Wojciech Ołdakowski poinformował: „w ostatnim czasie odbyłem szereg rozmów z
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inicjatywy naszego kolegi, byłego Radnego Jerzego Kongla i on pytał się jakie są możliwości
pomocy mieszkańcom Nowogradu; również zgłaszał pomysł, że może powtórzyć zaproszenie dla
młodzieży na czas wakacji. Poprosił, aby zająć się tą kwestią”.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin poinformował,że „w dniu wczorajszym rozmawiałem z
Panią Ludmiłą, która jest koordynatorem kontaktów naszego Powiatu z Powiatem Nowogrodzkim.
Rozmawialiśmy o ewentualnych potrzebach mieszkańców, czy są poszkodowani, czy są uczestnicy
Euro Majdanu. Pani Ludmiła powiedziała, że oni uczestniczyli w protestach, wyjeżdżali tam
autobusami natomiast nie ma informacji, czy ktoś był bardzo poszkodowany w tych zamieszkach.
Obecnie czekam na telefon od niej, ponieważ powiedziała, że ustali harmonogram współpracy i
pomocy. Mówiliśmy o pomocy dla osób poszkodowanych oraz pomocy jaka byłaby konieczna dla
mieszkańców Ukrainy mających kartę Polonii, która tam jest przede wszystkim we wsi Susły koło
Nowogradu Wołyńskiego. Taką informację otrzymamy. Rozmawiałem również z Dyrekcją Szpitala,
czy ewentualnie w sytuacjach takich kiedy byłaby konieczna potrzeba pomocy poszkodowanym w
tych wydarzeniach na Ukrainie - była deklaracja, że koledzy są gotowi do pomocy. Na razie nie
ma, zobaczymy jeżeli będzie, będziemy to koordynować i będę Państwa informował”.
Radny Wojciech Ołdakowski przekazał prośbę od mieszkańców Głoskowa, Pani Sołtys „w
związku z tym, że zakończono inwestycję remont mostu i ul. Szkolnej w Głoskowie, w jakim
terminie jest możliwość sprzątnięcia terenu po tej budowie, ponieważ jadąc od strony ul. Lipowej
po lewej stronie za mostem teren przypomina pobojowisko, mieszkańcy się niepokoją czy to
zostanie sprzątnięte, czy też nie?”.
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział „z tego co wiem i pamiętam z okresu budowy tej
inwestycji to część drzew, która była wycinana, a były one wycinane nie w pasie drogowym czyli
nie na własności Powiatu tylko na własnościach prywatnych posesji bądź wykonawca, który to robił
miał uzgodnienie na prośbę osób fizycznych, że oni to drzewo chcą sprzątnąć, tak miało to być
zrobione, generalnie to dotyczyło posesji prywatnych i my nie możemy tam jeśli chodzi o posesje
prywatne wejść w ten teren i to drzewo uprzątnąć”.
Radny Włodzimierz Rasiński powiedział, że chodzi tu o zagospodarowanie i uprzątniecie
poboczy, ponieważ wyglądają jak pobojowisko”.
Wicestarosta Marek Gieleciński podkreślił, że „w części, w której pamiętam i znam ten wątek to
odpowiadam, jeśli to nie dotyczy tego tylko dotyczy poboczy to jak najszybciej Dyrektor Antoni
Kobus dostanie polecenie sprawdzenia tej kwestii, ja osobiście z Dyrektorem pojadę i sprawdzę ten
teren, ponieważ nie chce mi się wierzyć, że jest coś nie tak, sprawdzimy to pilnie”.
Radny Wojciech Ołdakowski powiedział „czy dotyczy to pasa drogowego, czy też działek
prywatnych, a jeżeli działek prywatnych to w takim razie proszę przekazać ten kontakt Pani Sołtys,
żeby ona w imieniu tych mieszkańców żeby mogli się dogadać co kto ma zrobić, ponieważ wygląda
to źle, to nie jest tylko drewno, które należy zabrać to jest większa praca, są tam powyrywane
karpy, jest nie równo”. Podniósł też sprawę budowy ul. Millenium w Głoskowie, czy coś wiadomo,
że były prowadzone jakiś czas temu przez jakiś podmiot badania, czy została ona we właściwy
sposób wykonana ?”.
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział, że w tamtym roku na wniosek Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych została wykonana przez specjalistyczną firmę
ekspertyza próbek, która została przekazana do Mazowieckiej Jednostki.
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał, czy Starostwo nie jest w posiadaniu kopii tej ekspertyzy?
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Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział „być może kopie zatrzymaliśmy, sprawdzę”.
Radny Wojciech Ołdakowski poprosił, aby sprawdzić i ewentualnie jeśli jest taka możliwość
chciałby do niej dotrzeć. Zwrócił również uwagę, że na ul. Millenium zaczyna odchodzić płatami
nawierzchnia, czyli warstwa ścieralna, dlatego poprosił o zajęcie się tą sprawą, dodatkowo zajęcie
się studzienką na rogu ul. Millenium i ul. Borkowej, która jest od lat zapchana, „trzeci rok zgłaszam
problem za każdym razem jestem odsyłany kiedy będą lepsze warunki, zima minęła dlatego proszę
o zajęcie się tą sprawą i zajęcie się problemem przeczyszczeniem studzienek, które są przy drogach
powiatowych bo z tym jest duży problem”. Nawiązując do wypowiedzi Komendanta Powiatowej
Straży Pożarnej oraz Pani Agnieszki Pindelskiej Radny podniósł kwestię sprzątania po wypadkach
drogowych; zapytał, co robić kiedy po wypadku zostają różnorakie części po tych pojazdach,
Policja nie ma obowiązku upominać właściciela pojazdu o sprzątnięcie i po tym wypadku jeżeli są
uszkodzone pojazdy ewentualnie lądują na lawetach ale zostaje duża część np. kilkaset metrów ode
mnie od lata wisi zderzak na płocie, jest to w pasie drogowym, jeżeli dochodzi do sytuacji kolizji
jakiegoś wypadku to Policja/Straż powinni dawać sygnał do zarządcy drogi wcześniej był to Zarząd
Dróg Powiatowych jeszcze przez miesiąc będzie, aby zarządca drogi posprzątał, ponieważ to nie
tylko są zderzaki ale szkło itp. miesiącami to leży i psuje wrażenia estetyczne. Radny poprosił o
możliwość rozwiązania tego problemu.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział „w moim przekonaniu te sprawy o których mówimy
należą do zarządcy drogi w zależności od kategorii drogi. Uważam, że nie należy to ani do Policji i
Straży Pożarnej, Pan Komendant często podkreślał tą kwestię, jeśli chodzi o drogi powiatowe może
był przypadek wyjątek, jednak jest tu szybka interwencja i współpraca zarządu dróg powiatowych.
Należy się zastanowić czy na drogach powiatowych w najbliższej przyszłości nie powinna się tym
również spółka zajmować, natomiast dzisiejszy przykład na drodze wojewódzkiej to, że MZDW nie
chciało tego zrobić pokazuje, że to jest problem, natomiast może jakiś podmiot robić sprzątanie
dokonywać na drogach innej kategorii pod warunkiem, że są podpisane stosowne umowy o pomocy
finansowej i to jest dograne pod kątem formalno – prawnym, finansowym, wówczas jest taka
możliwość. Generalnie zasada powinna być taka, że zarządca kategorii drogi, który jest zarządcą
powinien to robić”.
.
Radny Wojciech Ołdakowski powiedział „ja to wszystko rozumiem, według mnie należy
nawiązać kontakt z Policją, żeby przekazywała taką informację, być może przekazuje ale to nie jest
egzekwowane, chodzi o stosowne porozumienie Policji, która przekazuje informację do zarządcy
drogi, w tym przypadku Powiatu, że wydarzyła się kolizja drogowa - proszę o posprzątanie wtedy
zarząd dróg powiatowych/spółka czy ktokolwiek inny przez najbliższy miesiąc podejmie
interwencję w tej sprawie żeby droga została posprzątana”.
Wicestarosta Marek Gieleciński zgodził się z Radnym Ołdakowskim „tak powinno być, natomiast
niezależnie od tego, czy to jest taka sytuacja, czy tam interweniuje Policja to również jest część
drobnych kolizji, gdzie dogaduje się dwóch kierowców i nie ma Policji, a i tak zostaje coś na
jezdni, są takie sytuacje, niezależnie od tego rzeczywiście powinno być to w gestii zarządcy drogi.
Jeżeli coś takiego miało miejsce na drodze powiatowej, nie powinno tak się zdarzyć, jednak z całą
odpowiedzialnością stwierdzam, że to jest wyjątkowa sytuacja, bo tu gdzie Powiatowa Straż
Pożarna czy Policja interweniuje bo jest taka kolizja to na drogach powiatowych zawsze od razu
jest informacja do Zarządu Dróg Powiatowych i Zarząd to sprząta na koszt własny nie obciążając
np. Straży Pożarnej, która nie jest od tego, a poza tym w tym czasie byłaby potrzebna do czegoś
innego. Co do zasady ja absolutnie się zgadzam, proszę o wskazanie gdzie to dokładnie było i
zostanie to usunięte”.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin powiedział „ja się trochę nie zgodzę z Panem Starostą,
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jak się to ma do ustawy o utrzymaniu porządku i tej szumnej ustawy o segregowaniu odpadów,
przecież to gminy mają odpowiadać za to, że śmieci ma nie być przy rowach, lasach i wszędzie
indziej bo ta ustawa jest tak wspaniała i tak ma funkcjonować. Oczywiście jeśli jest kolizja i jest
wyciek substancji niebezpiecznych to zarządca drogi, a kto udowodni że ten zderzak nie został
przywieziony przez Pana Wojciecha Ołdakowskiego i wyrzucony tam, a nie było tam żadnej kolizji
i to nie jest obowiązek zarządcy drogi sprzątania tylko Gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości w gminach, tak są przepisy niespójne”.
Radny Wojciech Ołdakowski wyjaśnił „to nie ja wyrzuciłem ten zderzak”. Następnie skierował
zapytanie do Członka Zarządu Powiatu Stefana Dunina odnośnie Wydziału Geodezji w sprawie
spożywania posiłków wśród map geodezyjnych. Zaapelował o zachowanie powagi tego miejsca,
wydzielenia miejsca na posiłki aby spożywanie posiłków nie kolidowało z przeglądaniem map.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin powiedział „ jeśli chodzi o pracowników jest
wydzielone pomieszczenie socjalne na I piętrze, gdzie są spożywane posiłki, mniemam, że jest to w
pomieszczeniu dla geodetów, którzy pracują na zlecenie dużych firm geodezyjnych i mają robić
tam na miejscu swoje czynności, ja się z tym nie spotkałem ale oczywiście zwrócę uwagę Pani
Monice Jaroszewskiej aby ta kwestia nie miała miejsca i nie będzie miała miejsca”.
Radny Wojciech Ołdakowski poprosił Pana Wicestarostę Gielecińskiego w sprawie Głoskowa
jakby był z Panem Antonim Kobusem przy ocenie ul. Szkolnej to również „żeby spojrzeli jak
rozwiązać problem zjazdu na posesję Radnych 20, jest to drobna prośba ale mieszkają tam starsi
ludzie, którzy mają pochyły zjazd”.
Radny Arkadiusz Strzyżewski złożył interpelacje w sprawie prac dodatkowych za 2013 rok 22 oraz
zapytał o koszty delegacji zagranicznych Powiatu Piaseczyńskiego za lata 2011-2013.
Radny Piotr Kandyba zapytał: „co dzieje się z remontem Szkoły w Konstancinie żeby ją
przystosować dla osób niepełnosprawnych, jaka jest aktualna sytuacja w budowie domów dziecka
w Łbiskach, czy coś się wydarzyło przez ostatnie dwa, trzy miesiące jeśli chodzi o wyrównanie
kawałka przy torach na terenie Żabieniec-Jesówka, czy w marcu zamierzamy wprowadzić do
budżetu chodnik w Siedliskach, chodnik na ul. Lipowej.” Zapytał również o „stan faktyczny
lodowiska, które jest w naszej bazie w Wilczej Górze, ponieważ mnóstwo jest na ten temat plotek
oraz centrum handlowe TUKANÓW ponieważ pojawiły się pogłoski, że ma być budowane duże
centrum czy Powiat wydał pozwolenie, co w zakres tego centrum ma wchodzić. Poprosił również o
przedstawienie sytuacji budowy tej hali w Liceum Ogólnokształcącym i od strony Powiatu, chodzi
o projekt w jakiej formie, kiedy został przekazany do Powiatu, jaka była przyczyna, że nie
podjęliśmy w ogóle jako Powiat tego tematu”.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin powiedział „w tej chwili do większości ja nie znam
odpowiedzi, stan lodowiska nie ma tam lodowiska, nikt nie jeździ, część pewnie jest i trudno mi
odpowiedzieć na ten temat, są w tej chwili przygotowane kosztorysy inwestorskie na remont
Szkoły w Konstancinie i dokończenie całej procedury budowy domków w Łbiskach, przyszły
tydzień będzie tygodniem, w którym zostaną ogłoszone przetargi na te inwestycje. Mi również na
tym bardzo zależy; procedury, które były związane z zakończeniem współpracy z poprzednim
wykonawcą bardzo się przeciągały aby można było wyegzekwować odszkodowanie za nie
rozliczoną pracę”.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział „wystąpimy o zgodę do PKP o doraźne poprawienie
fragmentu nawierzchni natomiast to co powiedziałem na poprzedniej Sesji nie widzę możliwości
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wykonania tam docelowo, ponieważ rusza przebudowa linii, ta przebudowa oczywiście nie będzie
wykonana z dnia na dzień jednak nie można zrobić czegoś co potem będzie zupełnie zrujnowane
ale poprawienie tego na zasadzie poprawienia bezpieczeństwa jak najbardziej powinno mieć
miejsce. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie to na Sesji marcowej będziemy proponowali pewne
zmiany natomiast ja nie wiem czy te wszystkie elementy uda się wprowadzić, będziemy
wprowadzali kwestie, które mamy w planie np. pomoc finansową Gminie, dofinansowanie
termomodernizacji budynku Komendy i ewentualnie inne tematy. Wszystkie propozycje będą
przedstawiane na komisjach, marzec, kwiecień; jest czas aby to zrobić. Dzisiaj nie potrafię
odpowiedzieć na pytania wymienione przez Pana Radnego Piotra Kandybę, które zadania z pośród
pierwszych będą wprowadzone, zrealizowane bądź nie. Na wszystkie pytania odpowiemy
pisemnie”.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin zwrócił uwagę, że przejmując Liceum Ogólnokształcące
dostaliśmy projekt, który jest zdezaktualizowany, oznacza to, że wygasło pozwolenie na budowę,
należy zrobić wszelkie uzgodnienia.
Radny Włodzimierz Rasiński kontynuując poprosił o informację odnośnie reportaży na ITV
Piaseczno, reporter nie został wpuszczony na teren, „ja to rozumiem, jest to baza Zarządu Dróg
Powiatowych. Zapytał, w jakim stanie technicznym są urządzenia do lodowiska i jak to wszystko
wygląda.”
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział „ja to rozumiem i będą te informacje tylko dajcie
Państwo troszeczkę możliwości zebrania, przygotowania tych informacji natomiast nie ma mojej
zgody na wpuszczenie Pana Kujaszewskiego na teren bazy bez względu a to czy to jest Pan
Kujaszewski czy to jest ktoś inny. Myślę, że każdy rozsądnie myślący człowiek rozumie dlaczego
natomiast jak najbardziej zapewniłem o jak największej ilości informacji, którą czy to Pan
Kujaszewski czy kto by nie był otrzyma, wydział merytoryczny przygotowuje informację na ten
temat, nie ma tu nic do ukrycia. Jak będę miał informacje zapraszałem Pana Kujaszewskiego do
siebie, nie ma tu żadnego problemy natomiast mojej zgody nie będzie na wpuszczenie
kogokolwiek żeby robił projekcje, reportaż dotyczący tego co jest na bazie w Wilczej Górze i
myślę, że jest to kwestia zrozumiała”.
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał „czy można by było zrobić w miarę sensowny porządek z
wszystkimi elementami tegoż lodowiska, ponieważ trochę stoi za Starostwem dwa są porzucone,
przewrócone za Stadionem stoi tam baraczek drewniany, kolejna część jest w Wilczej Górze, żeby
się nie okazało, że w którymś momencie się to rozejdzie i nic później nie będzie można z tego
zrobić bo coś zginie, ktoś nie będzie mógł czegoś znaleźć. Poprosił, że jeżeli to nie jest
wykorzystywane, żeby zostało to w jednym miejscu właściwie zmagazynowane”.
Przewodnicząca Powiatu Maria Mioduszewska podkreśliła „słuszna uwaga, jeśli rzeczywiście
elementy lodowiska są w różnych miejscach, a niektóre może nawet się walają to najwyższy czas
żeby się tym zainteresować, złożyć to w jedno miejsce, była tu deklaracja Starosty, że na następny
sezon będzie lodowisko uruchomione na stałe, żebyśmy potem nie ponosili dodatkowych kosztów”.
Radny Waldemar Kosakowski: „zgłaszałem pytanie dotyczące sporządzenia zestawienia o
przesunięcie budżetowe na lata kolejnej kadencji z tych, które mieliśmy zaplanowane na 2013 i
2014 rok. Po trzech miesiącach takiego zestawienia nie mam. Pytałem także na poprzedniej sesji w
jaki sposób doszło do takiej sytuacji, że inwestycja pod nazwą ul. Cyraneczki znalazła się na
drugim pkt. PRL, miałem mieć przygotowana informację także na kolejną Sesję. Proszę o
przygotowanie pisemnej odpowiedzi na te pytania. Przy okazji ul. Cyraneczki zainspirowany
pytaniem Pana Wojciecha Ołdakowskiego zapytał kiedy zostanie uprzątnięty teren budowlany przy
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ul. Cyraneczki na skrzyżowaniu z ul. Julianowską, na tym terenie został wykonany bardzo potężny
przepust nad kanałem Jeziorki i na tym terenie, który musi siłą rzeczy być naszą własnością skoro
wykonywaliśmy tam inwestycję znajdują się hałdy gruzu, ponieważ po dwóch latach od
zakończenia tej inwestycji warto by było to uprzątnąć”. Następne pytanie wiąże się również z tą
inwestycją, droga powiatowa po pięciu latach prowadzenia tej inwestycji, droga ta nie łączy
żadnych sąsiednich gmin, nie jest wykonywane żadne połączenie w kierunku wschodnim czyli z
terenem Gminy Konstancin-Jeziorna i w kierunku zachodnim z Gminą Lesznowola. Chciałem
zapytać na poprzedniej Sesji także pytałem Komisję Rewizyjną, aby rozpatrzyła możliwość
rozszerzenia planu kontroli. Zapytał czy ten wniosek był rozpatrywany i czy Komisja Rewizyjna
zamierza swój plan kontroli o tę inwestycję rozszerzyć, ponieważ początek tej inwestycji jest
tajemniczy i w moim pojęciu wykonywanie tej inwestycji jest dosyć tajemnicze, budujemy drogę
od środka nie łącząc jej z żadnymi sąsiednimi gminami, a jak słyszymy i przed chwilą Pan Starosta
to powiedział te inwestycje, które mają zabezpieczone finanse, które będą współfinansowane przy
pomocy Gminy w tym przypadku Gminy Piaseczno mają absolutny priorytet”. Poprosił o
odpowiedzi na te pytania.
Wicestarosta Marek Gieleciński powiedział, że odpowiedzi będą na piśmie.
Radna Magdalena Latoszek - Lubach poinformowała „na ostatnich dwóch posiedzeniach
Komisji Rewizyjnej rozmawialiśmy w kwestii Pana Waldemara Kosakowskiego i ustalamy formę,
w której zwrócimy się z zapytaniem o wyjaśnienie tej sprawy do Zarządu Powiatu, ponieważ
obecnie dokumenty są badane przez CBA my jako Komisja Rewizyjna nie podejmiemy tego tematu
natomiast sprawa dotycząca koncepcji zostanie zadana w stosownym momencie na piśmie”.

Ad. 15 Wolne wnioski i oświadczenia Radnych
Radny Waldemar Kosakowski zapytał o kwestie rocznicowe 4 czerwca, „czy chcemy się tym
zagadnieniem zająć, ponieważ nie chciałbym wywoływać awantury wewnątrz Rady, w związku z
tym, czy istnieje nasze wewnętrzne porozumienie, consensus w tej sprawie, abyśmy mogli stosowne
stanowisko lub rezolucje w sprawie tej rocznicy podjąć”. Zapytał Panią Przewodniczącą czy to jest
wskazane.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska odpowiedziała „w każdej sprawie
możemy podejmować stanowiska, w sprawach o charakterach ogólnospołecznych, ja tego nie
traktuję jako ideologiczną sprawę tak jak pozostałe rezolucje, które podejmowaliśmy, jeśli
tylko będzie inicjatywa w tej kwestii naturalnie zostanie to wprowadzone do porządku
dziennego”.
Radny Waldemar Kosakowski podkreślił „wielką satysfakcję sprawia mi ta odpowiedź”.
Podziękował
Wicestarosta Marek Gieleciński jeszcze raz w imieniu Pani Przewodniczącej i Zarządu Powiatu
zaprosił wszystkich na uroczystość w sobotę 1 marca. Przypomniał: godz. 12:00 odbędzie się
uroczysta Msza Św. godz. 13:00 część oficjalna.

Ad 16 Wystąpienia osób nie będących radnymi Powiatu
Nie było
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Ad. 17 Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła XXXIII Sesję Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego zakończyła się o godz. 15:00
Sporządziła:
Dorota Zaręba, Hania Gozdek
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