PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 18 czerwca 2014 roku
Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie o godz. 10.00
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska witając wszystkich zgromadzonych
otworzyła XXXVII sesję Rady Powiatu. Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca powitała
przybyłych gości. Przewodnicząca stwierdziła: „dziś mamy wyjątkowy dzień, jak Państwo
widzicie mamy dość dużo znamienitych gości dla Powiatu Piaseczyńskiego. Chcemy dzisiaj
podziękować i pogratulować naszym mieszkańcom, naszym działaczom, naszym pedagogom,
społecznikom, samorządowcom za ich pracę dla dobra mieszkańców i dla chwały Powiatu
Piaseczyńskiego. Jest dzisiaj z nami, jeśli Państwo pozwolą zaczniemy najpierw od wyróżnionych
laureatów. Są dzisiaj z nami małżonkowie, Państwo Bożena i Wojciech Prus Wiśniowscy z Góry
Kalwarii, Pani dyrektor z Centrum Kultury w Piasecznie , Prezes Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
Pani Ewa Dudek. Wśród laureatów, zaraz powiemy jakich laureatów i jakich nagród, mamy także
przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na czele z Panią Dyrektor Dorotą
Pyszyńską, są z nami także mieszkańcy. Szanowni Państwo w tym miejscu pragnę również
szczególnie powitać naszą drogą koleżankę, Panią Mariannę Kurek, która także jest dziś na liście
laureatów. Witam również wspaniałą młodzież z Zespołu Szkół im. Emilii Plater z Panią Dyrektor
Małgorzatą Zamoyską. Proszę sobie wyobrazić, że mamy młodzież tak niezwykle utalentowaną, tę
akurat młodzież, z tej szkoły w dziedzinie teatru oraz młodzież z Góry Kalwarii z Zespołu Szkół
im. Marszałka Franciszka Bielińskiego. Straż graniczna, to klasy którym przewodzi Pan płk Henryk
Mróz, a na czele całego Zespołu Szkół Pan Dyrektor Jarosław Adwent, i oczywiście na czele jak
matka wszystkich, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Magdalena Boniecka – Duchna. Także jak
matka innych społecznych działań Pani Dyrektor Klaudia Wojnarowska. Dziękujemy Państwu za
obecność, i pozwolą Państwo, że przystąpimy teraz do gratulacji i wręczania wyróżnień tym, którzy
zostali wyróżnieni na wniosek częściowo Powiatu Piaseczyńskiego, ale także za ich działalność, w
szczególności chodzi o młodzież, naszych drogich dzisiejszych gości. Jeśli Państwo pozwolą
zaczniemy od przedstawicieli Góry Kalwarii, Państwa Bożeny i Wojciecha Prus - Wiśniowskich,
którzy zostali odznaczenia medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Medalem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, mieliśmy ten honor i zaszczyt, aby przypiąć ten medal Panu
Wojciechowi Prus Wiśniowskiemu na uroczystości - święcie Góry Kalwarii, niestety małżonka w
tym czasie nie mogła być, wobec tego są dzisiaj Państwo obydwoje i dokończymy ceremonię
dekoracji zaczynając właśnie od Pani Bożeny Prus Wiśniowskiej. Bardzo serdecznie prosimy, Pani
mgr Jolanta Koszada Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki, to głównie jej
zasługa, przygotowanie wniosków i deptanie u odpowiednich urzędników ministerialnych jeśli
chodzi o te wyróżnienia.
Po ceremonii wręczenia odznaczenia Medalem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i przyjęcia
gratulacji, głos zabrała Pani Bożena Prus Wiśniowska.
Pani Bożena Prus Wiśniowska powiedziała, „Szanowna Pani Przewodnicząca Rady, Szanowny
Panie Starosto, na Państwa ręce chciałam złożyć podziękowanie za postrzeżenie mojej działalności
na rzecz kultury, którą już od kilkunastu lat uprawiam. Jest to sposób na moje aktualne życie.
Chciałam serdecznie podziękować za to, że Państwa postrzeżenie mojej działalności poskutkowało
otrzymaniem tej nagrody., za co bardzo serdecznie dziękuję. Nie sposób byłoby nie podziękować
oczywiście Pani Naczelnik Jolancie Koszadzie, z którą współpracujemy już od kilku ładnych lat,
rzeczywiście mając wielkie owoce naszej pracy. Oby takich ludzi było jak najwięcej. Chciałam
jednocześnie podkreślić, że nasza działalność nie tylko zamyka się w społecznikowskim działaniu,
1

ale również działamy na bazie wydawnictw. Staramy się wydawać i prowokować do wydania wielu
pozycji książkowych. Między innymi udało nam się sprowokować i jesteśmy oczywiście
współwydawcami kilku książek, kilku pozycji jak: „Dzieje Góry Kalwarii – Klasztory
Dominikańskie”, które były pierwszym wydawnictwem Vinea Christi, i teraz obecnie pracujemy
nad kolejnym wydawnictwem: „Sądownictwo, Nowe Jeruzalem obecne w Górze Kalwarii na
przełomie XVIII i XIX w.”To wyróżnienie będzie dla mnie zobowiązaniem do dalszego działania, i
bardzo serdecznie chcę podziękować , bo to moje działanie dla tej naszej ojczyzny i nie tylko,
będzie dla mnie zaszczytem i honorem. Serdecznie dziękuję.”
Pan Wojciech Prus Wiśniowski powiedział: „Szanowna Pani Przewodnicząca, Panowie
Starostowie, gremium samorządowe Powiatu Piaseczyńskiego i obecni przedstawiciele różnych
instytucji. Ogarnia mnie głębokie wzruszenie, że nawet łamie mi się słowo dzisiaj po raz drugi, bo
pierwszym dzisiaj już jak gdyby czynnikiem mojego odznaczenia był szczególny dzień - „Dzień
Góry Kalwarii” - obchodzony tak niedawno, bo zaledwie przed dziesięcioma niespełna dniami. I
wtedy przedstawiłem charakterystykę naszego codziennego żmudnego działania na tej niwie
odkrywczo – popularyzatorsko – wydawniczej. Nie będę przeciągał mojego wystąpienia, ponieważ
słynę z gawędziarstwa, taka jest moja dzisiaj w jesieni życia i wieku emerytalnego, taka jest moja
rola, takie jest moje zadanie, ale naprawdę jestem dzisiaj też głęboko wzruszony, i jeszcze raz
podkreślam, że nie byłoby może i naszych osiągnięć na tym polu ponad 20 lat odkrywczo –
dokumentalistycznym Góry Kalwarii jak i regionu, gdyby nie zaangażowanie się duetu
małżeńskiego i mojej małżonki. Działamy w zgodzie. Ciągle nowe karty Góry Kalwarii
odkrywamy, bo to miasto specyficzne, miasto kościelne, a nie królewskie niegdyś, więc zaborcy,
najeźdźcy, szczególnie dbali, żeby nie tylko niszczyć fizycznie ale i dokumentalnie to miasto Nowe
Jeruzalem. Poszukiwania trwają po całym kraju. Ciągle jakieś nowe rewelacje odkrywamy,
ubogacamy, a tym samym sprzyja to wydawnictwu naszego przyszłego materiału i kolejnego tytułu
jaki moja małżonka przedstawiła. Jeszcze raz gorąco dziękuję władzom Powiatu, które są
szczególnie na naszą działalność uczulone. Tutaj szczególny pokłon czynię do Pani Naczelnik
Jolanty Koszady, która na co dzień naszą mrówczą pracę docenia, bo pragnie również od nas
bieżących informacji. A więc wie o tych naszych działaniach, o nowych rewelacjach, o nowych
naszych odkryciach. I tu właśnie jeszcze raz energię czerpiemy również z tego, mimo że nie
jesteśmy już pierwszej młodości, ale Powiat, władze powiatowe i czynniki z nami współpracujące
są dla nas tym dopingiem, i ze zdwojoną siłą jeszcze czujemy, że możemy dla ziemi Góro kalwaryjskiej, Czersko - piaseczyńskiej zrobić jeszcze wiele, aby opatrzność pomogła i czynniki z
którymi się tutaj dzisiaj spotykamy. Dziękuję bardzo.”
Pani Bożena Prus Wiśniowska dodała, „przepraszam bardzo, ale chciałam jeszcze poinformować,
że nasze Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska jak i nasze muzealnictwo regionalne w
roku bieżącym będzie obchodziło 25 – lecie. Jesteśmy jubilatami, a na nasz jubileusz oczywiście
zaprosimy Państwa przesyłając w terminie późniejszym zaproszenia. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, „jest nam szczególnie miło,
że właśnie przy okazji tego jubileuszu 25 lecia Państwo to wyróżnienie mogli otrzymać. Bardzo
dziękujemy. Pozwolicie Państwo teraz, że poprosimy Panią Dyrektor Piaseczyńskiego Centrum
Kultury i jednocześnie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, ale także poprosimy władze
samorządowe Gminy Piaseczno. Witam wobec tego bardzo serdecznie przedstawicieli władz
samorządowych na czele z Panem Sekretarzem Arkadiuszem Czapskim. Bardzo nam miło, że
przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Witamy również Panią Wiceprzewodniczącą Rady Miasta i
Gminy Piaseczno, Panią Hannę Krzyżewską, witamy bardzo serdecznie. Jest także z nami Pan
Zbigniew Mucha – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – witamy bardzo serdecznie Panie
Przewodniczący. Zapraszamy Państwa tutaj do nas, bo chcielibyśmy teraz dokonać dekoracji naszej
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drogiej koleżanki, naszej współpracowniczki, naszego dobrego ducha kultury na terenie Piaseczna –
Pani Ewa Dudek, także odznaczeniem rangi państwowej „Zasłużony dla kultury Polskiej”. Jest to
odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Starosta Jan Dąbek dokonał odznaczenia./
Sekretarz Gminy Piaseczno Arkadiusz Czapski odczytał treść Dyplomu Gratulacyjnego:
„Dyplom Gratulacyjny dla szanownej Pani Ewy Dudek, Dyrektora Centrum Kultury w Piasecznie,
ambasadora kultury, wyrazy uznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum Kultury w Piasecznie jest niezastąpionym
ambasadorem Małej Ojczyzny oraz wybitnym twórcą kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
Jako inicjator i organizator imprez kulturalnych i historycznych przyczyniła się do kształtowania
tożsamości kulturowej oraz promocji Miasta i Powiatu. Gratulujemy dotychczasowego dorobku
oraz życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie twórczości oraz animowaniu i promowaniu rozwoju
życia kulturalnego. Z wyrazami najwyższego szacunku Przewodnicząca Rady Powiatu
Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska oraz Starosta Piaseczyński Jan Adam Dąbek. Piaseczno 18
czerwca 2014 roku. I jeszcze kolejny dyplom gratulacyjny dla Szanownej Pani Ewy Dudek
Dyrektora Centrum Kultury w Piasecznie, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, Ambasadora
Kultury z okazji przyznania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Za wybitne zasługi na rzecz tworzenia i upowszechniania i ochrony
kultury oraz promocji Piaseczna i Powiatu Piaseczyńskiego. Z wyrazami najwyższego szacunku
Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska oraz Starosta Piaseczyński
Jan Adam Dąbek. Piaseczno 18 czerwca 2014 roku. Gratulujemy serdecznie.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, „Pani Dyrektor, jesteśmy
zaszczyceni współpracą z Panią. Mam tę okazję przez ostatnie ponad 3 lata częściej Panią widywać
i współpracować przy okazji organizacji wspólnych imprez patriotycznych i kulturalnych.
Naprawdę jestem pełna szacunku i uznania, i dziękuję za tę współpracę. Serdecznie dziękuję i
gorąco gratuluję. Zamiast kwiatów, książka, która może Panią zainspiruje do podróży.”
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Pan Zbigniew Mucha powiedział, „Szanowni
Państwo, ja nie jestem dobrym mówcą, tak jak moi wspaniali poprzednicy, ale wszyscy znamy
Panią Ewę i cóż powiedzieć. Jej działalność świadczy o tym, że Miejskie i Gminne Centrum
Kultury nie jest tylko gminne. Jest powiatowe, swoim zasięgiem dociera jeszcze do większego
obszaru nawet niż Powiat. Świadczy to o dobrej współpracy, i za to serdecznie dziękujemy i
prosimy o jeszcze.”
Pani Ewa Dudek powiedziała, „jestem ogromnie wzruszona. Bardzo serdecznie dziękuję Pani
Przewodniczącej, Panu Staroście, Państwu Radnym, moim najbliższym współpracownikom z
gminy Piaseczno. Muszę powiedzieć, że to dla mnie ogromne wyróżnienie. Serdecznie dziękuję
Pani Joli Koszadzie, z którą mam zaszczyt współpracować już od wielu lat właśnie przy organizacji
różnorodnych uroczystości. Proszę Państwa, cała tajemnica to ludzie, których udało mi się przez te
długie lata, bo ja troszkę dłużej niż Pani Bożenka przed chwilą powiedziała, kilkanaście lat. Ja
trochę dłużej tu w Piasecznie pracuję w Centrum Kultury, i staram się jakoś w miarę możliwości,
jak najlepiej pełnić tę rolę. Cała tajemnica to ludzie, udało mi się dobrać znakomitych ludzi, w tej
instytucji bardzo zaangażowanych, cudownych, po prostu wyjątkowych. I dlatego dzięki nim mam
łatwiejszą sytuację, po prostu rozumiemy się bez słów i wszystkie sprawy związane z
upowszechnianiem kultury, z edukacją kulturalną, są znakomicie prowadzone. Dlatego jest to dla
mnie zaszczyt, że mogę kierować taką znakomitą grupą ludzi. Chcę serdecznie pogratulować
wszystkim Państwu, którzy dzisiaj są wyróżnienie podobnie jak ja. Serdecznie pogratulować, bo
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gdyby nie znakomita współpraca z władzami Starostwa i Gminy Piaseczno, która przez lata trwa, to
nie udało by się „Przystanku Kultura” otworzyć 3 lata temu, nie udało by się „Muzeum
regionalnemu” 10 lat temu, i wielu, wielu innych miejsc związanych z działalnością kulturalnych,
placówek w terenie, klubów kultury. W tym roku staramy się o Józefosław, żeby nam się udało
nowe miejsce, ponieważ mieszka tam bardzo dużo ludzi. Staramy się jak najlepiej wypełniać swoje
powołanie, a działalność kulturalna jest zwyczajnie pasją, i temu się oddaję. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, „teraz proszę Państwa
wracamy do Święta na chwilę, do Święta Góry Kalwarii, które miało miejsce kilka dni temu.
Przepiękna impreza, pięknie zorganizowana, i my przy okazji tego święta, władze Góry Kalwarii
wyróżniły swoich mieszkańców, swoich obywateli, swoich społeczników, swoich przyjaciół taką
wspaniałą odznaką „Zasłużony dla Góry Kalwarii”. Wśród wyróżnionych tą odznaką, Państwo
pozwolą, że zacznę od kobiety, naszej drogiej koleżanki, Pani Marianny Kurek. Pragniemy przy tej
okazji złożyć bardzo serdeczne gratulacje naszej drogiej koleżance, my wiemy, jak ona kocha to
miejsce, jak kocha Górę Kalwarię, jak zabiega o to miejsce, i jest naszym takim typowym
przykładem kogoś, kto otacza miłością to miejsce i tę ziemie na której żyje i pracuje. Gratulujemy
bardzo serdecznie.”
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin odczytał treść Dyplomu Gratulacyjnego „Dyplom
Gratulacyjny dla Szanownej Pani Marianny Kurek, Radnej Powiatu Piaseczyńskiego z okazji
nadania przez Radę Miejską Góry Kalwarii tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”. Za szczególne
zasługi i działalność na rzecz społeczności lokalnej, wieloletni wkład w rozwój samorządu Miasta i
Gminy Góra Kalwaria oraz Powiatu Piaseczyńskiego. Z wyrazami najwyższego szacunku
Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska oraz Starosta Piaseczyński
Jan Adam Dąbek.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, „gdybyśmy chcieli mówić o
pracy Pani Marianny Kurek, o jej działaniu i zasługach, to naprawdę trzeba by było kilka godzin. 42
lata pracy na rzecz Góry Kalwarii, począwszy od pracy w Sobikowie, potem w Radzie Narodowej i
w nowożytnym samorządzie. Bardzo dziękujemy za tę pracę, dziękujemy za oddanie,
zaangażowanie, gratulujemy. Cieszymy się, że jest wśród nas trzy kadencje jako Radna Powiatu
Piaseczyńskiego.”
Radna Marianna Kurek dziękując za uznanie powiedziała, „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto,
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Nasza Pani Przewodnicząca to chyba dzisiaj zauważyłaby
nawet niewielką mróweczkę, która wyniosła słomkę na plecach, jest taką właśnie osobą.
Oczywiście z wielką przyjemnością, wyróżnieniem i zaszczytem przyjmuję moje dzisiejsze
gratulacje. Ja myślę, że to jest zasługa naszego Pana Burmistrza, który moją osobę zauważył. Tak
jest właśnie, że pracuję 42 lata w administracji myślę, że to rzadko się zdarza, że pracownik
administracji, tym bardziej zaszczytnie traktuję swoją pracę w samorządzie. Jestem dumna z tego,
że pracuję dla Góry Kalwarii, dla moich mieszkańców, bo taka jest prawda. Ja to miasto
pokochałam w momencie, kiedy w nim zamieszkałam. Tak jak powiedziałam o Górze Kalwarii, tam
jest moje miejsce i tam jest mój dom. Dlatego jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, że „teraz proszę Państwa
kolejni wyróżnieni laureaci. Władze samorządowe Góry Kalwarii z okazji Święta Góry Kalwarii
przyznały odznaczenie „Zasłużony dla Góry Kalwarii” Domowi Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii. Jest dzisiaj z nami Pani Dyrektor Dorota Pyszyńską ze swoją zastępczynią, z gronem
pracowników i pensjonariuszy, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
Zapraszamy Panią Dyrektor ze swoimi przyjaciółmi, bo wiemy, że tak jesteście Państwo traktowani.
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To jest z kolei wasz Dom, to jest wasze miejsce. Największy Dom w Europie, 500-set
pensjonariuszy, większość z nich to ludzie z różnymi psychicznymi problemami, część to są sprawy
somatyczne. Pani Dyrektor Dorota Pyszyńska uporządkowała ten Dom tak po matczynemu, po
gospodarsku. Zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jego wygląd i standard, jak też gdy chodzi o
traktowanie i stosunki międzyludzkie. Traktowanie pacjenta jako przyjaciela, jako kogoś drogiego i
bliskiego, i cały zespół w tym kierunku też pracuje. Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy.”
Starosta Jan Dąbek odczytał treść Dyplomu Gratulacyjnego składając go na ręce Pani Doroty
Pyszyńskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. „Z okazji nadania przez
Radę Miejską Góry Kalwarii tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”, za wybitne zasługi i wkład w
działalność społeczną, profilaktyczno – zdrowotną, gospodarczą i kulturalną na rzecz
pensjonariuszy oraz mieszkańców Gminy Góra Kalwaria i Powiatu Piaseczyńskiego. Dodam
jeszcze, że nasz Dom Pomocy Społecznej jest chyba największym Zakładem Pracy w Górze
Kalwarii. Dlatego cieszymy się, że Pan Burmistrz zauważył jednostkę u siebie, ale jednocześnie
jednostkę Powiatu Piaseczyńskiego. Serdecznie gratulujemy.”
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dorota Pyszyńska zwracając się do zebranych powiedziała,
„jest mi niezmiernie miło, a nie ukrywam, że to co usłyszałam od moich poprzedników, od Pani
Marii Kurek, która powiedziała o Górze Kalwarii, że to jest jej dom. I my staramy się z naszymi
pracownikami i mieszkańcami ten dom tworzyć na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że mogę reprezentować mieszkańców Domu, i
gorąco Państwu podziękować. To jest zasługa nas wszystkich. Dzięki Państwa pomocy, wsparciu i
ogromnemu zaufaniu Dom osiągnął standard, i ma bardzo dobrą opinię w całej Polsce. Tego
przykładów jest bardzo dużo, także za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję, Panu Staroście,
Członkom Zarządu, Radzie Powiatu, a także moim pracownikom, którzy na co dzień borykają się z
różnymi problemami, a także mieszkańcom, których mamy na tę chwilę 500 osób zaburzonych
psychicznie, osób które pomagają nam też w wykonywaniu tego trudnego zadania jakim jest pomoc
drugiemu człowiekowi. Dziękuję za docenienie Panu Burmistrzowi Zielińskiemu, dziękowałam
tydzień temu, ale dziękuję też, że możemy dzisiaj tutaj z Państwem się spotkać.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska podziękowała serdecznie Pani Dyrektor i
zaprosiła młodzież Zespołu Szkół Nr 2 z Panią Dyrektor Małgorzatą Zamoyską oraz Panią Profesor,
która przygotowywała młodzież. Zwracając się do Dyrektor Małgorzaty Zamoyskiej poprosiła o
przedstawienie osoby Pani Profesor.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Małgorzata Zamoyska powiedziała, „chciałam Państwa
poinformować, że uczniowie naszej szkoły wygrali XIV Mazowiecki Festiwal Teatrów
Amatorskich, który odbył się w tym roku w Siedlcach. Oprócz zaszczytnej nagrody Grand Prix nasi
uczniowie zdobyli również dla Powiatu Piaseczyńskiego możliwość i zaszczyt zorganizowania 15 –
tego jubileuszowego Festiwalu Teatrów Amatorskich, więc wydaje mi się, że jest to taki sukces
podwójny. Całym motorem wszystkich działań teatralnych w naszej szkole jest Pani Małgorzata
Mardas, która wszystkie spektakle reżyseruje, adaptuje scenariusze, dobiera aktorów, dba o
wszystkie szczegóły. Dzisiaj reprezentuje szkołę mała garstka uczniów, tegorocznych absolwentów
i mamy jednego absolwenta sprzed wielu lat, który stale z naszym teatrem szkolnym współpracuje.
I jeżeli jeszcze Państwo pozwolą, to chciałabym do naszego grona, bo też przyczyniła się do
naszego sukcesu, poprosić Panią Magdalenę Boniecką – Duchna, która zawsze pomaga nam przy
organizacji spektakli teatralnych. Zapraszam Pani Magdaleno. A teraz oddaję głos, bo powiedziałam
co żeśmy zdobyli.”
Starosta Jan Dąbek odczytał List Gratulacyjny: „List Gratulacyjny dla Pani Angeliki Grzegrzółki
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za udział w spektaklu „Blue”, który otrzymał Grand Prix XIV – go Mazowieckiego Festiwalu
Teatrów Amatorskich w Siedlcach. Serdeczne gratulacje i podziękowania za reprezentowanie
wysokiego poziomu artystycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.”
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Leniec odczytał List Gratulacyjny dla Pani Dyrektor.
„Dla Szanownej Pani Małgorzaty Łukasiak Zamoyskiej Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii
Plater w Piasecznie, z okazji otrzymania przez szkołę Grand Prix XIV–go Mazowieckiego
Festiwalu Teatrów Amatorskich w Siedlcach. Serdeczne podziękowania za sukcesy w
dotychczasowej pracy dydaktycznej dla dobra młodego pokolenia, obywateli Powiatu
Piaseczyńskiego składają Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska oraz Starosta
Piaseczyński Jan Adam Dąbek.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska odczytała kolejny List Gratulacyjny, „Dla
Pani Profesor Małgorzaty Mardas za adaptację i reżyserię spektaklu „Blue”, który otrzymał Grand
Prix XIV – go Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Siedlcach. Przewodnicząca
dodała, że tutaj jest jeszcze formuła jak zwykle gratulacje, podziękowanie za promocję Zespołu
Szkół oraz wzór kształcenia ponadgimnazjalnego na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego. Bardzo
dziękujemy.”
Profesor Małgorzata Mardas dziękując powiedziała, „dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie,
wszyscy dziękujemy, jesteśmy zaszczyceni. Zapraszamy na nasze spektakle. Premiera jest raz w
roku w naszej szkole. Szkoła ma pierwszeństwo, a potem dopiero jeździmy na festiwale. Mam
nadzieję, że uda nam się zorganizować Panie Starosto i Szanowni Państwo ten festiwal mazowiecki
we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury, bo Mazowieckie Centrum Kultury jest głównym
organizatorem tego Festiwalu. I jeszcze bardzo chciałabym podziękować i złożyć ukłon moim
uczniom, moim wspaniałym aktorom. Nie ma ich tutaj dzisiaj wszystkich, bo to są już absolwenci,
jak Państwo słyszeli w większości. Mamy dwie dziewczyny z drugiej klasy, reszta to absolwenci.
Jedna z nich zdaje egzaminy właśnie do Akademii Teatralnej w Warszawie. Także bardzo im
dziękuję, bo bez nich wszystkie moje pomysły i chęci spełzłyby na niczym. Jestem im bardzo za to
wdzięczna, są bardzo utalentowani i można na nich zawsze liczyć. Bardzo wam dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwracając się do zebranych powiedziała,
„widzicie Państwo jak to cudownie, jakich wspaniałych mamy młodych mieszkańców naszych,
młodych obywateli i nieco starszych, a właściwie to w kwiecie wieku. Jeszcze proszę Państwa
przedstawiciele jednej szkoły, Ważnej dla nas szkoły, szkoły w Górze Kalwarii – Zespołu Szkół im.
Marszałka Franciszka Bielińskiego z Panem Dyrektorem Jarosławem Adwentem na czele.
Zapraszamy Pana Dyrektora z szefem wojskowym klasy granicznej Panem płk Henrykiem Mrozem.
Za chwilę dowiemy się jakie osiągnięcie Panowie uzyskali.”
Członek Zarządu Stefan Dunin odczytał treść Listu: „List Gratulacyjny dla Szanownego Pana
Jarosława Adwenta Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Franciszka Bielińskiego w Górze
Kalwarii za przygotowanie drużyny strzeleckiej kadetów do sportowej rywalizacji o Laur
Zwycięzcy w Mistrzostwach Mazowsza 2014 roku. Wyrazy podziękowania i wdzięczności za
szlachetną służbę nauczyciela i wychowawcy oraz życzenia kolejnych sukcesów składają
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska i Starosta Piaseczyński Jan Adam Dąbek.”
„Gratuluję. Podobny List Gratulacyjny dla Szanownego Pana płk Henryka Mroza nauczyciela, z
taką samą dedykacją. Panie Pułkowniku dziękujemy i gratulujemy. Szanowni Państwo, a teraz nasi
strzelcy wyborowi. List Gratulacyjny dla Wojciecha Sasanki kadeta Zespołu Szkół Zawodowych
im. Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii za zdobycie I-go miejsca w Mistrzostwach
Mazowsza, Strzeleckich Mistrzostwach Mazowsza 2014 roku. Życzenia kolejnych sukcesów
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sportowych oraz wzorowych wyników w nauce składają Przewodnicząca Rady Powiatu Maria
Mioduszewska i Starosta Piaseczyński Jan Adam Dąbek. Taki sam List Gratulacyjny dla Pana
Macieja Adamka, dla Daniela Bieniasza i dla Janusza Stasiaka kadeta, zapraszamy.”
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiegio w Górze
Kalwarii Jarosław Adwent powiedział, „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowna Rado, w
imieniu całego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, również w
imieniu wyróżnionych kadetów, którzy brali udział w Mistrzostwach Mazowsza. Pierwsze
Mistrzostwach Mazowsza Szkół Mundurowych w strzelaniu zajęli pierwsze miejsce drużynowo, ale
muszę podkreślić, że trzech startujących zawodników zajęło miejsca w pierwszej piątce. Także
wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem – drugie, czwarte i piąte. W sumie do tych zawodów
było zaproszone 25 szkół z całego Mazowsza, przyjechało 9 w tym nasza. Jesteśmy zobligowani do
obrony tytułu, na pewno będziemy go w przyszłym roku bronili, mam nadzieję, że z sukcesem.
Chciałem podziękować, Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji za
wsparcie wszystkich naszych działań. Bez Państwa wsparcia praca i służba, dlatego, ze zawód
nauczyciela to jest służba bardzo specyficzna, wpływamy na młodych ludzi, których kształtujemy,
kształtujemy ich postawy, kształtujemy szacunek dla tradycji, dla Państwa. Nie byłoby to możliwe
bez wsparcia i zrozumienia z Państwa strony. Także w imieniu wszystkich uczniów, całego grona
pedagogicznego, rodziców, bardzo dziękuję. Spotykamy się z olbrzymim sercem, z podejściem
bardzo serdecznym, ze zrozumieniem. Z każdym problemem, z którym się zwracamy, jest on
zawsze pozytywnie rozwiązany. Dziękuję bardzo.”
Pułkownik Henryk Mróz powiedział, „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo
Radni i szanowni zebrani. Dla nas to honor i zaszczyt być tutaj w tak zwanym towarzystwie i
dziękujemy za zaproszenie. Jeżeli chodzi o zawody sportowe, były to zawody organizowane pod
patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji, Kuratora Oświaty w Warszawie oraz Dowódcy
Sztabu Wojewódzkiego. Udało się nam, pojechaliśmy i przywieźliśmy Puchar. Puchar –
Mistrzostwo Mazowsza – proszę o zaprezentowanie. Tu już Pan Dyrektor był uprzejmy wskazać,
które miejsca zajęliśmy, i te miejsce 2,4 i 5 to dosłownie, jak to mówią, milimetry zdecydowały, że
nie trzecie, nie pierwsze i nie czwarte, bo liczba dziesiątek była taka sama, tylko odległość od
centrum była różna. I to też jest sukces, że udało się. Chciałbym Panu Staroście przekazać taką
informację, że posiadając takich strzelców, jako przedstawiciel władzy rządowej i odpowiedzialny
za sprawy obronne, może czuć się bezpiecznie. Strzelectwo to jeden z kierunków naszego działania.
1 marca Państwo mogliście zaobserwować innego rodzaju umiejętności, które wraz z pozostałymi
uczniami byliśmy w stanie zaprezentować w Dniu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed nami
jeszcze wiele wyzwań. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i za te, które w perspektywie
nastąpi. Inwestujemy naprawdę w dobrych ludzi, ludzi którzy w perspektywie będą musieli nas
wszystkich zastąpić, i do tego ich dzisiaj przygotowujemy. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.”
Dyrektor Jarosław Adwent uzupełniając wypowiedź przedmówcy powiedział, „nasza szkoła w
2010 roku, Liceum Ogólnokształcące przystępując do innowacji pedagogicznej, nawiązując
współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem była najmłodszą szkołą, a teraz już jesteśmy najlepszą
szkołą, nie tyle najmłodszą co najlepszą szkołą, i to w ocenie naszych partnerów. Jesteśmy marką
rozpoznawalną nie tylko na terenie Góry Kalwarii, Powiatu Piaseczyńskiego, ale również na terenie
Warszawy, a nawet całej Polski. Słyszeli o Górze Kalwarii i słyszeli o Liceum Ogólnokształcącym o
obronie granicy państwowej. Także godnie reprezentujemy Panie Starosto, Pani Przewodnicząca,
godnie reprezentujemy Powiat Piaseczyński, nie tylko w zawodach, ale wszędzie gdzie mamy
okazję być na zaproszenie i brać udział w różnych uroczystościach. Tutaj Pan Stefan Dunin
podpowiada o Mistrzostwach Polski Szkół Budowlanych w piłce nożnej, które są organizowane już
od kilkunastu lat przez naszą szkołę i Uczniowski Klub Sportowy przy naszej szkole. W tamtym
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roku zajęliśmy na cztery drużyny z całej Polski I miejsce, w tym roku startowało 8 drużyn od
Elbląga i Stargardu Szczecińskiego aż po Lublin, w tym nasza szkoła. Zajęliśmy 4 miejsce i drugi
nasz Zespół złożony z naszych uczniów i gimnazjalistów, bo zaprosiliśmy zawodników z
gimnazjum, zajął miejsce 7. Wszystkie nasze działania są prowadzone dla naszych uczniów i dla
chwały Powiatu Piaseczyńskiego. Bardzo dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska na zakończenie powiedziała „bardzo
Państwu dziękujemy. Dziękujemy naszej młodzieży, naszym dzielnym strzelcom. Piękny Puchar
Panowie dostali, i szkoła dostała kolejny Puchar do kolekcji. Jesteśmy zaszczyceni waszymi
osiągnięciami, bardzo się z nich cieszymy, dlatego proszę darować, że nieco nasza dzisiejsza sesja
się przedłużyła. Ten wstęp był bardzo piękny, trochę się przedłużył, ale chcieliśmy ten nasz ukłon,
nasze gorące podziękowania, złożyć przed wakacjami, bo za chwilę będzie przerwa wakacyjna
zarówno dla państwa jak i dla nas, i dopiero będziemy się spotykać tuż przed wrześniem. W
związku z tym chcieliśmy, aby przed wakacjami dokonać tych wszystkich wyróżnień, gratulacji,
życzeń, aby spotkać się z Państwem choć na chwilę i cieszyć się waszymi osiągnięciami. Bardzo
dziękujemy.”
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że listę
obecności podpisało 24 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 ?
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk w imieniu Zarządu zawnioskował o wprowadzenie punktu
dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zapytała, „czy są jeszcze wnioski
dotyczące zmian w porządku obrad? Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie wniesionych poprawek
do porządku obrad. Proszę o przegłosowanie wprowadzonej do porządku dziennego uchwały w
sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.”
Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, wprowadziła do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
piaseczyńskiego. W głosowaniu nie brało udziału 5 radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zaproponowała, aby przegłosowana
uchwała była umieszczona w punkcie 5 porządku obrad, po rozpatrzeniu projektu uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, „kolejnym projektem uchwały jest uchwała
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria. Kto z Państwa jest za
wprowadzeniem tego projektu uchwały do prządku dziennego?”
Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, wprowadziła do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria. W głosowaniu nie
brało udziału 6 radnych.
1
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Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zaproponowała, aby przegłosowany
projekt uchwały został wprowadzony w punkcie 9 porządku obrad, „a zatem nowy porządek
obrad do punktu 4 nie zmienia się, punkt 5 będzie – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.
Dotychczasowy pkt 5 będzie pkt. 6, dotychczasowy pkt. 6 będzie pkt. 7, dotychczasowy pkt. 7
będzie pkt. 8, natomiast w pkt. 9 będzie dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria. Wobec tego dotychczasowy pkt. 9
zostanie pkt. 10, a pkt. 10 pkt. 11 itd. Chcę zatem prosić Państwa o przegłosowanie nowego
porządku obrad.”
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła zaproponowany porządek
obrad. W głosowaniu nie brało udziału 3 radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwracając się do radnych
powiedziała, „pragnę Państwa przeprosić, tak jak na jednej z poprzednich sesji, za to, ze
dzisiaj nie mamy protokołu z poprzedniej sesji. Będziemy ten protokół przygotowywać
łącznie z protokołem z dzisiejszej sesji, i chciałam prosić o zrozumienie i przyjęcie tych
protokołów dwóch łącznie na sesji sierpniowej. Jest w tej chwili trudna sytuacja kadrowa,
jedna z koleżanek w Biurze Rady jest w zaawansowanej ciąży, przeszła chyba już na urlop
macierzyński, albo na zwolnienie tuż przed urlopem, i skład trochę się zmniejszył. Przez kilka
dni Panie pracowały we dwie, w zasadzie jedna pracowała, dzisiaj dostaliśmy nową Panią
stażystkę, która jest przygotowywana do pracy w Biurze Rady, a to jeszcze trochę potrwa
takie przygotowanie. Mam nadzieję, że przez te niespełna dwa letnie miesiące, uda nam się
sprostać wszystkim wyzwaniom i wymaganiom, i na sesji sierpniowej pozwolimy sobie
przedłożyć Państwu dwa protokoły. Dlatego dzisiejszy porządek nie zawiera tego punktu.
Ad. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego
za 2013 rok
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego
za 2013 rok2 oraz zapoznał Radnych z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Rady Powiatu
Piaseczyńskiego i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego wraz z Raportem z badania sprawozdania
finansowego jednostki Starostwo Powiatowe w Piasecznie3.
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk przedstawił uchwałę nr Wa.149.2014 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2014 roku w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego sprawozdaniu z wykonania
budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2013 rok4.
Radny Arkadiusz Strzyżewski powiedział, „usłyszeliśmy przed chwilą, że przychody majątkowe
zostały zrealizowane w 48%. Chciałem zaznaczyć, że plan pierwotny zakładał przychody
majątkowe w wysokości 67 mln zł. Jeśli sobie przypomnimy tę kwotę, i realizację w wysokości 7
mln zł, to realizacja tak naprawdę jest na poziomie 10%, a więc wydaje mi się, że założenia były z
góry mało realistyczne i wydaje mi się, że to było takim niepoważnym założeniem do budżetu, że
uda się zrealizować tyle przychodów majątkowych, tym bardziej, że wiedzieliśmy jaka jest sytuacja
2
3
4
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z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Góra Kalwaria. Będę dlatego
głosował przeciw.”
Starosta Jan Dąbek powiedział, myślę, że dyskusja nad budżetem polega na tym, że przynajmniej,
zanim Pan deklaruje jak będzie głosował, zadał pytanie jak to się stało. Pani Przewodnicząca
odpowiem na następne pytania, bo nie ma tu na co odpowiadać. Będziemy w trakcie dyskusji
mówili dalej.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, „nie wiem, czy uda mi się zadać jakieś sensowne
pytanie, takie pytania próbowałem zadać na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ale wtedy nie było to
możliwe. Chciałbym, zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy, a mianowicie, w całej procedurze
budżetowej dotyczącej wniosku absolutoryjnego, rozumiem, że mamy dwie części i takie też mamy
projekty uchwał. A mianowicie, jedna dotyczy sprawozdania finansowego, i to jest oczywista
kwestia, trudno by było w tej sprawie podnosić jakąkolwiek dyskusję, bo to sprawozdanie uzyskało
bardzo wysoką ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, także opinia Biegłego Rewidenta
księgowego dotycząca tego sprawozdania, nie pozostawia żadnej wątpliwości co do jakości
przygotowanego sprawozdania. Tu kwestia pozostaje całkowicie poza dyskusją, i w tej sprawie
będę głosował „za”, bo to jest oczywiste. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa, i tę opinię
odczytał Pan Dariusz Malarczyk, w swoim ostatnim akapicie jednoznacznie zwraca uwagę na to, co
należy do naszej kompetencji jako organu kontrolnego samorządu powiatowego, a takim jest Rada
Powiatu. Ja mimo wszystko przytoczę jeszcze raz to zdanie: „(...) Wskazać przy tym należy, że
wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego
zgodności z prawem.” Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby Zarząd przygotował sprawozdanie,
które by nie było zgodne z prawem, i żeby Rada Powiatu w ciągu 12 miesięcy, i Rada Powiatu
działała by podobnie tzn. podejmowała uchwały, który były by niezgodne z prawem. Nie ma
wątpliwości, że Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdziła tę część funkcjonowania finansów
powiatowych pod względem formalnym. I druga część tego akapitu: „Natomiast ocena działań
Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy
wykonywaniu budżetu, należy do organu stanowiącego Powiatu. (...)” Moim zdaniem, podkreślam,
moim zdaniem Rada Powiatu taką częścią kontroli budżetu nie zajęła się. Jestem od pewnego czasu
incydentalnym, epizodycznym członkiem Komisji Rewizyjnej, nie chcę opowiadać o samej
technice przygotowywania tego wniosku, ale w mojej ocenie Komisja Rewizyjna tym się nie zajęła.
W naszej opinii, mimo wszystko, taki passus dotyczący tego, że Komisja uznaje celowość,
zasadność, pojawił się. Tego rodzaju dyskusji nie było. Ustawa powiatowa, nasz Statut wyraźnie
wskazuje, jaką częścią Komisja Rewizyjna, która jest częścią Rady Powiatu i wykonuje w imieniu
Rady Powiatu, szczególnie w przypadku budżetu działania kontrolne, powinna się zająć. I te
przymiotniki, jakie są kryteria działania Rady dotyczące wykonania budżetu, w moim pojęciu nie
zostały wykonane. Jakie są tego powody? Nietrudno odpowiedzieć, mogę tego rodzaju pytanie
zadać. Na takie wewnętrzne przekonanie co do tego, dlaczego tak się dzieje mam, ale nie wypada tu
publicznie mówić. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę także na to, że w rezultacie, to nie jest, że
tak powiem, sytuacja tylko charakterystyczna dla naszego Powiatu, tylko jak sądzę i słyszę dla
wszystkich samorządów w Polsce. Mianowicie mamy do czynienia z taką praktyką, co do której ja
mogę uznać, że sama mechanika funkcjonowania samorządów jest w tym przypadku bardzo
czytelna, a mianowicie w grudniu wszystkie samorządy przygotowują taką uchwałę budżetową,
która od początku do końca czyści budżet, i w taki sposób ustala wielkości środków, które są
wykonane, my taką uchwałę podjęliśmy, o ile dobrze pamiętam 20 grudnia 2013 roku. W rezultacie
zostawiamy Zarządowi 11 dni na wykonanie tego, co 20 grudnia postanawiamy, każdy z nas wie, ze
to musi być w taki sposób uchwalone, żeby wszystko zgadzało się co do joty. Tak naprawdę, my
jako Rada Powiatu i Komisja Rewizyjna analizujemy uchwałę z 20 grudnia. I ta uchwała jest
poddana ocenie tak Regionalne Izby Obrachunkowej jak i ocenie Komisji Rewizyjnej. Ja się mogę
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nad taką praktyką zżymać, ale to dotyczy pewnego sposobu funkcjonowania samorządów, bo w
moim pojęciu jeżeli uchwalamy budżet rok wcześniej, 20 grudnia to powinniśmy starać się te
zadania, które wtedy zostały wskazane mimo wszystko wykonać. Natomiast nasza Rada jest
niezwykle spolegliwa, tak to oceniam. Niezwykle spolegliwa, w związku z tym wskaźniki
wykonania budżetu z 20 grudnia 2013 roku są dopięte nie do „z” tylko do „ź”, tak bym to
powiedział. Jeżeli patrzę na przykład na inwestycje, remonty które mieliśmy wykonać, to ja widzę,
że w ciągu 2014 roku podjęliśmy szereg uchwał, które skutkują tym, że te inwestycje nie zostały
wykonane, znaczy zgodziliśmy się na to, że nie będą wykonane, zgodziliśmy się jako Rada
Powiatu, że nie będą wykonane w 2014 roku, chociaż sobie to w 2013 roku zakładaliśmy, i
przesunęliśmy ich wykonanie na 2015 nawet na 2016 rok. Za każdym razem to mają być czynniki
obiektywne, ale czy to są czynniki obiektywne, to w moim pojęciu my jako Rada Powiatu
powinniśmy to sprawdzić, tak się nie stało. Zastanawiam się jeszcze, skoro trzeba zakończyć w taki
sposób tę wypowiedź, zastanawiam się, czy będę głosował przeciwko czy będę się wstrzymywał
się, ponieważ nie uzyskałem jako członek Komisji Rewizyjnej możliwości zdobycia wiedzy w tych
sprawach, które mnie w istotny sposób nurtowały, i które dotyczyły oceny, tu mamy wyraźnie w
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej napisane: „Ocena działań Zarządu Powiatu.” I to powinno
być moim zdaniem przez Radę Powiatu wykonane, a nie zostało wykonane i dlatego na pewno nie
będę głosował za przyjęciem.”
Radna Marianna Kurek powiedziała, „ rozumiem, Pani Przewodnicząca, że dyskutujemy nad
wykonanie budżetu za rok 2013. Ja również chciałabym się ustosunkować do materiałów, jakie
otrzymaliśmy dotyczących wykonania budżetu za rok 2013. Moje spostrzeżenie jest takie, że
jesteśmy współtwórcami właśnie i budżetu, który zakładaliśmy w roku 2012 na rok 2013, byliśmy
bardzo świadomi tego, że wykonanie 53 mln zł to wiadomo, że taki był czas i tak trzeba było budżet
przygotować, nie było innej możliwości. Tak nam rząd przedstawił takie prawo i my musieliśmy
wybrnąć tylko z trudnej sytuacji. Wiadomo było, że założenia były znacznie wyższe, ale też myślę,
że każdy z nas realnie zdawał sobie sprawę, że jest sprzedaż gruntów na terenie Gminy Góra
Kalwaria niemożliwe. Ja skupiam się na dwóch cyfrach generalnie, to co było takim głównym
dochodem do dyspozycji Rady Powiatu i Zarządu oczywiście przede wszystkim, to właśnie wpływy
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, było to 72 688 zł i druga cyferka, która nam
mówi, jaką kwotę musieliśmy z tego natychmiast odprowadzić do Skarbu Państwa, czyli
obligatoryjne wpływy do budżetu Państwa, to była kwota 37 474 tys. zł. Wiemy doskonale, z tej
kwoty pozostałej, jakie kwoty musimy dokładać do zadań Skarbu Państwa. Przede wszystkim
zadania nam zlecone, to są środki, które chyba w ¼ nie wystarczają na potrzeby bieżące, aby można
było zaspokoić wymogi naszych mieszkańców w tym zakresie. Mówimy o nadzorze budowlanym,
do którego również dokładamy, oświata – też mamy procentowo podane, znaczna część środków.
To są środki znaczone, ale tych środków znaczonych również nie wystarcza na to, aby oświata
prowadzona był w sposób taki, jakim się dzisiaj szczycimy. Nasze słynne Liceum, gdzie możemy
dumni, zresztą z każdej szkoły, z każde\j szkoły, myślę, że na terenie Powiatu i Zarząd i Rada
Powiatu może się tym poszczycić, że udało się przez wiele lat doprowadzić do takiego stanu, jaki
mamy na dzień dzisiejszy. Również chcę zwrócić uwagę na to, że pomimo tego trudnego okresu,
pomimo tego, że wiadomym było, że nie uda nam się zrealizować dochodów z tytułu sprzedaży
nieruchomości, oczywiście była to tylko nadwyżka budżetowa, to tylko była zaplanowana
nadwyżka. Gdyby się udało, na pewno w każdym momencie zadanie byśmy wprowadzali. Nie
mniej jednak zwracam szczególnie uwagę sobie, oczywiście jako radnej z Góry Kalwarii na to, że
udało nam się pobudować halę sportową w Górze Kalwarii w takim trudnym okresie, kiedy
wydawało się, że będą cięcia w płacach. Ja jestem za to bardzo wdzięczna w imieniu mieszkańców
naszej Gminy, w imieniu Rady nawet z Góry Kalwarii ośmielę się tak powiedzieć, że to zadanie
właśnie zostało praktycznie zakończone w tym roku. Jest to wielkie dzieło, myślę, że nie tylko dla
Gminy Góry Kalwaria, ale będzie to na pewno służyło szkołom z całego naszego Powiatu. Chcę też
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zwrócić uwagę, że chyba jesteśmy Radą, czy Radą budowniczych mostów, proszę zwrócić uwagę,
że każdego roku, w każdej kadencji oddajemy jeden most, i również jest to chyba bardzo ważne dla
naszego społeczeństwa, nie korzysta z tego tylko Gmina Piaseczno, ale korzystają mieszkańcy całej
Polski, to jest most w Głoskowie. I oczywiście dla mnie również, pamiętamy, bo tych radnych
którzy są od kilku kadencji, jak bardzo mocno zwracaliśmy uwagę na dzieci w Domu Dziecka w
Konstancinie, o tych warunkach w jakich one tam znajdują. Były przeróżne plany i pomysły, ale to
właśnie ten Zarząd we współpracy z Radą przyczynił się do tego, może w trudnych warunkach ta
inwestycja powstawała i przebiegała, nie mniej jednak ona również jest już na ukończeniu i miejmy
nadzieję, że w tym roku zostanie zrealizowana, że właśnie udało nam się to dzieło wykonać, tak
żeby te dzieci przez moment poczuły się jak we własnym domu. Doskonale pamiętam, że nawet
kiedyś bardzo mocno się zdenerwowałam, kiedy ktoś powiedział, że dzieci z Konstancina
należałoby do koszarowców w Górze Kalwarii przenieść, no było to dla mnie takie troszeczkę, aż
wtedy musiałam przepraszać, bo się mocno uniosłam, więc pamiętam to do dnia dzisiejszego. Ja
myślę, że Pan Starosta Gieleciński również pamięta, ale to jest taki delikatny wyrzut sumienia, i
cieszę się, że właśnie dzisiaj to jest, że właśnie w tym trudnym okresie, miejmy nadzieję, że to jest
ostatni rok, że to już ten przełom, że następne kadencje, że następna Rada będzie już miała tak
dogodne warunki jak my mieliśmy wcześniejsze dwie kadencje. Bo proszę zwrócić uwagę, że
byliśmy pierwszym powiatem w Polsce, który właśnie realizował, który miał najkorzystniejsze
dochody i wydatki w zakresie finansów. Dlatego też ja, pomimo, tak jak powiedziałam, pomimo
tych trudności, jakie napotykaliśmy w przeciągu roku 2013, to my podnosiliśmy ręce, to my
większością akceptowaliśmy zmiany w budżecie, dlatego też w ten sposób staram się jako radna z
Góry Kalwarii, w ten sposób oceniam ten budżet, wykonanie tego budżetu.”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak nawiązując do wypowiedzi Radnego Waldemara
Kosakowskiego powiedziała, „uważam, że nie można mieć żadnych uwag do strony merytorycznej
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego,
ponieważ te sprawozdania pod względem legalności zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. Jednak tutaj przyłączę się do opinii Radnego Waldemara Kosakowskiego, bo
brakuje mi rzetelnej oceny działań Zarządu pod względem gospodarności i celowości. Takiej oceny,
która pozwoliłaby mi z pełnym przekonaniem powiedzieć, że żadne środki publiczne nie zostały
wydatkowane w sposób bezcelowy czy niegospodarny. Ja zastanawiałam się nad realizacją budżetu
w 2013 roku, w zasadzie zwróciłam uwagę na dwie, trzy a właściwie na cztery rzeczy. Dwie rzeczy
negatywne. Po pierwsze, ręczne, takie ad hoc sterowanie polityką zadłużenia Powiatu, które
objawiło się najpierw zapisaniem planu gigantycznej sprzedaży majątku Powiatu, wiedzieliśmy, że
nierealną i też bezcelową prawdopodobnie, bo nikt nie chce z nas wyprzedawać majątku gdy ceny
na rynku nieruchomości są niskie, a zakończyło się emisją i sprzedażą obligacji komunalnych i
restrukturyzacją długu Powiatu, która podniosła koszt obsługi długu w perspektywie wszystkich lat
o 2,8 mln zł. I druga rzecz także negatywna w realizacji według mnie oczywiście budżetu w 2013
roku, niepełna realizacja i tak niewielu inwestycji Powiatu. Tych głównych inwestycji było 10, bo
było jeszcze sporo takich drobnych inwestycji głównie w sprzęt w Wydziale Geodezji Starostwa a
także w Domu Pomocy Społecznej, ale powiedzmy te główne 10. Zgodnie z planem zrealizowano 6
z nich, pozostałe zostały zrealizowane tylko w części. Sprawiło to, iż udział wydatków
inwestycyjnych, czyli wydatków rozwojowych, które i tak zaplanowane były na bardzo skromnym
poziomie wyniósł, jak już mówił Skarbnik – 6% całości wydatków Powiatu Piaseczyńskiego, 94%
naszych wydatków to były wydatki bieżące. Nie znalazłam danych za 2013 rok skumulowanych dla
wszystkich Powiatów, ale w 2012 roku wszystkie powiaty w Polsce inwestowały, czyli te wydatki
majątkowe wyniosły 12,5%. Zatem nasz poziom, no wiem, ale załóżmy, że w 2013 one nie będą też
na zbliżonym poziomie 12%, to my inwestowaliśmy dużo mniej, a jeszcze zakładaliśmy wydatki na
poziomie 13 mln a zrealizowaliśmy na poziomie 10 mln w związku z niezrealizowaniem tych
inwestycji, nasze wydatki były jeszcze niższe. Co do roku 2013 to ja uważam za bardzo istotne w
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perspektywie działalności Zarządu, jakby naszego odbioru Rady, w ogóle Powiatu Piaseczyńskiego,
samorządu, społeczności mieszkańców, bardzo istotne znaczenie miał konflikt społeczny który
wybuchł wobec kwestii przeniesienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego za ul.
Szpitalnej 12 w Piasecznie do Konstancina – Jeziorny. W mojej ocenie Zarząd Powiatu
Piaseczyńskiego wykazał się w sprawie tego Ośrodka wieloletnim takim lekceważeniem jego
potrzeb remontowych, a w zeszłym roku nieumiejętnością dialogu społecznego. Na plus uważam
realizację zeszłorocznego budżetu osiągniętą nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 7,6 mln zł,
tylko jednocześnie należy pamiętać, że pozostałe 3,5 mln zł są to oszczędności z planowanych
inwestycji.”
Radna Magdalena Latoszek – Lubach powiedziała, „ja też się bardzo zastanawiałam nad tym
zdaniem, które zostało zamieszczone na końcu oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja jednak
dochodzę do wniosku, że nasz Zarząd posiada umiejętność planowania strategicznego, która musi
być zawsze alternatywna w stosunku do możliwości i przewidywanych trudności. Jak wiemy
doskonale nie możemy się oprzeć nigdy o to, że mamy stałe obowiązki narzucone nam ze strony
organów rządowych i że one się nie powiększą. Jak wiemy każdy rok daje jeszcze więcej niż było
to zaplanowane. I teraz jeżeli Zarząd nie miałby tej umiejętności gospodarowania i umiejętności
celowego zarządzania funduszami, które mało że są ograniczone, to jeszcze są jakby to powiedzieć,
umniejszane w sposób właśnie celowy przez czynniki nadrzędne, to byłaby po prostu niemożliwość
wykonania jakiegokolwiek budżetu. Za umiejętności działań i umiejętności przewidywania
trudności oraz umiejętność znalezienia się w sytuacjach trudnych, część Radnych uważa, że Zarząd
należy skarcić. Ja uważam, że należy im się za to podziękowanie.”
Radny Józef Zalewski powiedział „przysłuchując się tej dyskusji, wypowiedzi Pana Radnego
Waldemara Kosakowskiego, Pani Katarzynie Obłąkowskiej – Kubiak, mam takie wrażenie że Rada
to jest coś innego, która nie jest w stanie dokonać oceny. Pani Katarzyna Obłąkowska – Kubiak
przedstawiła dwa aspekty oceny Zarządu. Ale to przecież nikt inny tej rzetelnej oceny nie może
dokonać tylko poszczególni radni. Panie Radny Kosakowski, przecież Pan będąc Radnym ma
możliwość oceny Zarządu na każdej sesji, na każdym etapie działania tego Zarządu. Bo ogólne
wywody to można snuć godzinami, ogólne wątki oceny takiej quasi politycznej to można jakby
rozwijać nie dotykając problematyki bieżącego działania samorządu powiatowego. Myślę, że jeżeli
mamy uwagi, a takie uwagi co sesja są zgłaszane na różnych poziomach i w różnych aspektach do
pracy Zarządu, to przecież można te wszystkie uwagi zebrać i przedłożyć Zarządowi, ale to powinni
dokonać myślę, że sami radni oceniając funkcjonowanie Zarządu na różnych aspektach jego
działalności zarówno finansowej jak i też gospodarczej. Chciałbym tutaj odnieść się do takiej
głębszej analizy dotyczącej inwestycji, oczywiście to boli, że brakuje środków na inwestycje i takie
inwestycje rozwojowe w Powiecie. Ale jeżeli sobie uświadomimy, że w ciągu tej kadencji
wydaliśmy do budżetu z powrotem ponad 160 mln zł, to mamy odpowiedź. To jest ta odpowiedź, że
tych środków niestety Powiat nie jest w stanie zagospodarować, bo je przekazuje innym powiatom
właśnie też na rozwój, bo inne powiaty z tej puli tych kilku powiatów w Polsce, które tworzą ten
budżet Janosikowy pobiera, są donatorami powiedzmy tych środków, które m. in. mieszkańcy
Powiatu Piaseczyńskiego wypracowali. Jeżeli byśmy część tych środków zatrzymali na inwestycje,
to naprawdę połowę powiedzmy 50% z tych ponad 160 mln zł w ciągu tej kadencji, to byłoby
ponad 80 mln zł, które można by było spokojnie zainwestować w różne elementy infrastruktury
technicznej, społecznej i nie byłoby problemów i przepychanek co do kolejności i zasadności
realizacji tych zadań. Mamy pełną świadomość, i myślę, że również Państwo mają tę świadomość,
tylko kwestia powiedzmy spojrzenia na to co się dzieje. By nie przedłużać powiem w kwestii
gospodarowania - sprzedaży tych składników majątkowych. Tutaj przedmówcy moi powiedzieli, że
łatwo jest sprzedać tym nie mniej trudniej jest później to odzyskać. To nie cel i zadanie główne było
wprowadzenie do budżetu tej pozycji dotyczącej sprzedaży, czy uzyskania dochodów majątkowych,
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a tu była planowana jakby nadwyżka, którą można było by zaangażować później te środki w różne
inne zadania. Myślę, że tutaj są różnorakie oceny funkcjonowania Zarządu, ale myślę, że bardziej
spójrzmy na to tak od strony funkcjonowania wszystkich samorządów w tej trudnej sytuacji
gospodarczej w Polsce. Bo samorządy gminne mają również te same problemy, i też mają problemy
do rozwiązania, i nie wszystkie są tak bogate powiedzmy jak te samorządy wokół wielkich
metropolii, wokół dużych miast jak Piaseczno czy Lesznowola, te które są jakby płatnikami
Janosikowego. Bo reszta naprawdę ma problemy ze stworzeniem takiej puli środków, żeby
ewentualnie mogli skorzystać ze środków Unii Europejskiej, bo nie są w stanie. Na Mazowszu
tylko jest ponad 2 mld zł do wykorzystania jeszcze, bo wiele samorządów nie było w stanie w tym
roku zabezpieczyć własnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach co jest wymagalne
przepisami. Naprawdę są problemy, o których my nie chcemy wiedzieć, albo uważamy, że ich nie
ma.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przypomniała, że „dyskutujemy w tej
chwili nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu. Usłyszałam tu prawie ze wszystkich stron pozytywne opinie,
ale już wchodzimy jakby w kolejną uchwałę, bo mówimy o celowości, rzetelności, gospodarności
Zarządu. Jeżeli chcą Państwo razem dyskutować te uchwały, to będziemy dyskutować razem, a
potem już tylko będziemy głosować, jeżeli tak Państwo sobie życzą. Natomiast zwracam Państwa
uwagę na to, że jesteśmy przy pierwszej uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.”
Radny Piotr Kandyba powiedział „ja chciałbym spojrzeć oczyma mieszkańców na ocenę działań
Zarządu Powiatu. Według mnie zawsze są plusy i minusy. To nie jest tak, że to był zły rok, bo tak
jak tutaj Pani wspomniała, mieliśmy most, mamy halę sportową itd. Natomiast nie wszystkie
rzeczy, takie drobne, zostały zrobione, i tutaj mam pewne zastrzeżenia, jeszcze raz podkreślam,
oczami mieszkańców. Na przykład, drobna sprawa, która nic nas nie kosztuje, przejazd kolejowy.
Naprawdę mieszkańcy mają bardzo poważne problemy z przejazdem Jesówka Żabieniec, drobna
rzecz, ale nie możemy takiej drobnej rzeczy załatwić, a to są proste sprawy pojechać na rozmowy
do PKP, nikt z tego co wiem, nie pojechał. Kolejna rzecz to jest Orężna, to już chyba 8 lat, to znowu
PKP jest, tutaj też według mnie powinniśmy już dawno, to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze
PKP. Bezpieczeństwo mieszkańców i ich komfort, mimo wszystko nie potrafimy tego zrobić.
Kolejna sprawa to jest szkoła przy ul. Szpitalnej. Zgadzam się, że tutaj nie popisaliśmy się, ja
mówię jako cała Rada. Nie było współpracy i to niestety spowodowało pół roku strasznego
zamieszania, i to każdy z nas czuje. I park, z tym parkiem to już trzy lata wraca, to też nie chodzi o
to, kto jest właścicielem czego, ale żeby czuć było gospodarza, żeby był porządek. I oczywiście
chodnik w Siedliskach, nadal rozmowa chyba dwuletnia, już sam się pogubiłem nie wiem o co
chodzi w tym wszystkim. No i zamieszanie w temacie Spółki, tam też nie było transparentności,
tam też żeśmy walczyli, tam też nie było tej umiejętności rozmów, otwartości z Radą i
przejrzystości. I w związku z tym mam poważny problem, żeby pod kątem ocen działań,
podkreślam, że to nie były same minusy, też jako Rada możemy mieć do siebie o to żal, ale tu będę
raczej głosował i wstrzymywał się od głosowania.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, „widzę, że cały czas ocena
gospodarności, celowości i rzetelności, jednak wracamy do uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Czy ktoś jeszcze
chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania.”
Rada w głosowaniu imiennym5 głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 1, przyjęła uchwałę
5
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Piaseczyńskiego za 2013 rok6.
Ad. 4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za rok
20137.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Magdalena Latoszek – Lubach przedstawiła Stanowisko
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok8.
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk przedstawił Uchwałę Nr Wa.219.2014 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 czerwca 2014 roku w
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego za 2013 rok9.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Leniec powiedział, „jestem zaniepokojony jeżeli
chodzi o dystrybucję finansową, jeżeli chodzi o dział edukacji. Tutaj mam zastrzeżenia dosyć
poważne co do prowadzenia ilości szkoleń i ich jakości. Te wątpliwości powodują, że będę
głosował przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, „określiliście moje wystąpienie jako wywód, może tak
być. W moim pojęciu ja kilka pytań tam zadałem, choć większość z nich była zawieszona w
powietrzu, bo większość z nas zna odpowiedzi na te pytania. Ja powtórzę tylko swoją tezę. W moim
pojęciu Rada Powiatu nie wykonuje funkcji kontrolnych w stosunku do Zarządu Powiatu w tej
części wykonania budżetu, który dotyczy rzetelności, celowości, gospodarności i tego rodzaju
kryteriów, które wskazuje ustawa powiatowa i nasz statut. To jest moja teza, nie jest ona pytaniem.
Ale jeżeli słyszę to o gospodarności, to moje pytanie brzmi na przykład tak, czy jest gospodarnym
sytuacja, w której, mówiąc o Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, podejmujemy decyzje, mówię
„podejmujemy” jako samorząd, nie oddzielam Zarząd, Rada, o przeniesieniu tego Ośrodka nie
mając rzetelnej informacji na temat tego, ile to będzie kosztowało, bo pierwotna informacja mówiła
o 500 tys zł, teraz mamy 1,5 mln zł. Czy to jest gospodarne? W moim pojęciu to jest pytanie.
Następna kwestia. Rozmawialiśmy na poprzedniej sesji o moście w Tarczynie. Jeżeli został on
wykonany 2 lata temu i zapłaciliśmy zań odpowiednia kwotę, to w takim razie, czy gospodarnym
będzie dokładanie kolejnych pieniędzy po to, żeby ten most poprawić i wykonać go w lepszym
standardzie? To jest pytanie o gospodarność. Ja wiem, że Zarząd jest w takiej fazie, że być może
będzie się procesował z projektodawcą itd., ale pojawia się pytanie, kto dał założenia w takim razie
do tego rodzaju projektu?, no bo to jest wtedy czyjaś ocena. Państwo możecie mówić, że, Pan Józef
powiedział, że moje wystąpienie miało charakter polityczny (głos sali) acha, w kontekście
politycznym. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, nie ma dla mnie znaczenia to jaki jest Zarząd i z
jakiej opcji politycznej się składa. Ja bym chciał, żeby ten Zarząd działał jak najlepiej, żebyśmy
wszyscy byli z tego zadowoleni, ale jednocześnie, żeby Rada wykonywała takie funkcje, jakie
ustawa na nią nakłada. Ja nie będę pytał o to, czy mamy w uzasadnieniu do wniosku
6
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absolutoryjnego, np. zdanie: „Komisja oceniła pozytywnie informację o stanie mienia Powiatu na
dzień 31 grudnia (...)”. Co to znaczy „oceniła pozytywnie”? To, że ona w ogóle została złożona?
Czy, że dokonaliśmy analizy tych nieruchomości, czy przynoszą dochody, w jakiej części, czy mogą
przynosić większe, jakie czynności Zarząd podjął w sprawie tych nieruchomości aby te dochody
były mniejsze lub większe? Na koniec mamy tylko informację, że dochody z tytułu dzierżaw itd.
operacji na mieniu wyniosły tyle i tyle, ale nie odnieśliśmy się do tych nieruchomości. Uznaliśmy,
że jest informacja, to znaczy, że jest OK. No ale tego też wymaga ustawa, więc ja jeszcze raz
powtarzam, Komisja Rewizyjna zajęła się wyłącznie formalną częścią dotyczącą sprawozdania
budżetu, nie zajęła się częścią merytoryczną. Ja pozostaję w mniejszości w składzie Komisji, ale
taka jest rzetelna prawda.”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak powiedziała „bardzo bym chciała, aby samorząd
Powiatu Piaseczyńskiego był postrzegany przez mieszkańców jako nowoczesny, przejrzysty,
przyjazny i sprawny. Wizerunek Powiatu budujemy my wszyscy, ale w największej mierze Zarząd
Powiatu i jego działania. Naprawdę muszę z przykrością stwierdzić, że mieszkańcy nasz samorząd
postrzegają jako nieprzejrzysty, jako nienowoczesny, jako niesprawnie prowadzący inwestycje,
cieszą się z każdej inwestycji, ale widzą, że to nie przebiega tak, jak powinno przebiegać, a także
jako zajmujący się sam sobą, a nie sprawami mieszkańców. Mam naprawdę nadzieję, i uważam że
mieszkańcy naszego Powiatu zasługują na samorząd nowoczesny, przejrzysty, przyjazny i sprawny,
i mam nadzieję, że po tegorocznych wyborach samorządowych, będzie szansa aby taki był.”
Radny Józef Zalewski powiedział „rzeczywiście możemy tutaj odnosić się do tej oceny Zarządu w
różnych aspektach. Pamiętam parę miesięcy temu gdzie na tej sali w ubiegłym roku żeśmy
dyskutowali na temat prowadzonych inwestycji i oceny tych inwestycji. Mam nadzieję, że Pan
Starosta odniesie się do tych inwestycji drogowych co były tzw. wielkimi przekrętami i wielkimi
kryminalnymi jakby zdarzeniami kreowanymi przez członków Zarządu Powiatu. Myślę, że też tutaj
padnie ocena o funkcjonowaniu czy kontroli Agencji Bezpieczeństwa Publicznego, bo co niektórzy
radni byli tak podekscytowani w tamtym czasie tymi wszystkim działaniami, i kreowali w mediach
już wyroki. Rzeczywistość okazuje się trochę odmienna od tych ferowanych wyroków i skazywania
Zarządu na niebyt polityczny i społeczny w środowisku. Odniosłem się tutaj do wypowiedzi Pana
Jerzego, Wiceprzewodniczącego Rady, trudno oceniać za 2013 Zarząd, że środki na działalność, na
funkcjonowanie oświaty są nie wydawane, czy były wydawane niecelowo, jeżeli to zdarzenie miało
miejsce w tym roku. Jakie konotacje ma całe odium, zdarzenie w Łbiskach do oceny budżetu za
2013 rok, bo to zdarzenie nie miało miejsca w 2013 roku tylko w tym roku. Bo jeżeli były takie
szkodliwe szkolenia, to myślę, że byłoby też działanie mieszkańców w ubiegłym roku, ale nie było,
wobec tego uznajemy, że ten incydent, który zaistniał był jednostkowy i chyba raczej nie rzutuje na
funkcjonowanie oświaty i wydatkowanie środków na oświatę w Powiecie. Tyle, Pani
Przewodniczącą, myślę że każdy z nas ma właściwą ocenę funkcjonowania Zarządu,
funkcjonowania Rady. Jeszcze raz się odniosę, Panie Waldemarze, jeżeli mamy wątpliwości co do
właściwego wykorzystania mienia, to jest możliwość zgłoszenia takiego wniosku na sesji, żeby
ewentualnie tą problematyką zajęła się Komisja Rewizyjna Rady. Bo jeżeli mamy wątpliwości, że
te składniki majątkowe nie są właściwie zabezpieczone, czy one nie pracują na rzecz budżetu, czy
na rzecz Powiatu, to wchodzi Komisja, i można na sesji przegłosować, przedstawić to na komisjach
kolejny temat do kontroli szczegółowej. Można przegłosować to, na pewno taki wniosek byłby,
gdyby się pojawił, bo ja też mam wiele wątpliwości co do wzajemnych relacji między samorządem
Powiatu Piaseczyńskiego a samorządem Góry Kalwarii w odniesieniu do wykorzystania i
zagospodarowania tych składników majątkowych, jest Komisja może się tym zająć. Wiele też z
działań Powiatu mnie też może z jakichś względów nie odpowiadać, ale przyjmujemy pełną
odpowiedzialność za to co się dzieje. Jeżeli są wątpliwości, zgłaszajmy. Po to jest Rada, po to są
komisje, że jeżeli są jakieś pytania, to na komisjach, proszę bardzo, formułujemy wnioski, pytamy
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Zarząd w tej czy innej kwestii prosimy o złożenie wyjaśnień, czy podjęcie takich czy innych
działań. Sądzę, że każdy z nas ze swojego punktu widzenia będzie oceniał funkcjonowanie Zarządu,
ale myślę, że patrząc w perspektywie swojego doświadczenia, to te dyskusje były, są i będą, i każdy
z nas będzie w różnoraki sposób oceniał. Pani Katarzyna odniosła się, że nowe wybory coś zmienią.
Ja bym proponował, żeby Pani pozostała przy tym dobrym mniemaniu i tym zakończmy tę
dyskusję.”
Starosta Jan Dąbek odnosząc się do wypowiedzi przedmówców powiedział, „jeszcze 10 minut
temu zastanawiałem się, dlaczego nasza dyskusja absolutoryjna jest tak wyjątkowo mało
merytoryczna, ale Pani Kasia w ostatnim swoim oświadczeniu wyjaśniła, zbliżają się wybory,
potrzeba zmian, i do polityki będę się odnosił w tym wypadku bardzo krótko. Muszę się odnieść z
dwóch powodów, polityki naszej gospodarczej, a nie istniejącej polityki jako polityki. Pozwolicie
Państwo, że najpierw odpowiem Panu Piotrowi Kandybie, bo Pan starał się najbardziej
merytoryczne pytania zadać i od nich zacznę. Wszystko co Pan powiedział miał Pan rację,
natomiast to nie są nasze zadania. Nie można nas rozliczać za coś, co nie należy do nas. Do PKP
pisaliśmy, sam osobiście pisałem chyba miesiąc temu ostatnie pismo. Dzisiaj mamy efekt, chyba w
gazecie Nad Wisłą, ktoś mi przekazał informację, że PKP w końcu wykona to własne zadanie, tym
bardziej, że w naszych pismach pisaliśmy, że albo niech nam pozwolą to wykonać, albo niech sami
wykonają. Natomiast w kwestii Parku dobrze Pan wie, żeby pewne rzeczy się zadziały to dwie
strony muszą chcieć tego samego, jaka jest sytuacja, to też Pan historię zna. Szkoła na Szpitalnej
Proszę Państwa, szkoła na Szpitalnej jest w stanie takim jakim jest. Konstancin – Jeziorna
gwarantował nam jedną podstawową rzecz, że w przypadku pewnych potrzeb, które tam jeszcze są
nie mamy ryzyka zamknięcia tej szkoły. Pan Waldemar Kosakowski stwierdził, że źle żeśmy
policzyli, nie, myśmy policzyli dobrze, bo co poszli tam, posprawdzali to wszystko, i kwoty były
podobne. Przyjęliśmy z Zarządem inną wersję, że skoro przenosimy dzieci specjalnej troski w jedno
miejsce, to postarajmy się dołożyć trochę pieniędzy i roboty zrobić tak, żeby przynajmniej przez 10,
15 lat drugi raz tam nie wchodzić, żeby nie zakłócać tym dzieciakom porządku. To, że jeszcze tam
nie jesteśmy są dwa podstawowe argumenty. Pierwszy argument to jest to, że nie mamy gdzie
przenieść klas maturalnych, które mają być zakończone w przyszłym roku, ponieważ dzięki temu,
że nasze szkoły zaczynają mieć coraz lepszy poziom i w pozostałych szkołach jest tak dużo
uczniów, że nie było miejsc, żeby przenieść tej szkoły. Tym bardziej, ze to był specyficzny układ
przy szkole na ul. Mirkowskiej, gdzie Dyrekcja nie ma stałych pracowników, ze względu na to, ze
jest wygaszana potrzebowała sal nie chwilowo, tylko na cały okres nauki. Następnie – Spółka.
Oczywiście, Panie Piotrze, Pan miał inną wizję Spółki. My żeśmy się spierali, ale proszę mi
pokazać jakieś inne zadanie, z którym się tu na sesji rady nie spieramy. Raz z Panem, raz z kimś
innym. Spółka działa. Też delikatność tu Zarządu polegała na tym, że chcąc zapewnić pracownikom
pewność pracy, bardzo ostrożnie żeśmy do tego podchodzili. Negocjacje trwały długo, po to, żeby
spokojnie przejść do pracy. W tej chwili jest to wszystko unormowane, zlecenia są robione, prace
wykonywane. Akurat tu Panu dziękuję, Panie Piotrze, że to były konkretne, merytoryczne pytania,
do których mogę się odnieść. Jeśli chodzi o następne pytania, to już pod koniec Pan Kosakowski
zadał oczywiście w miarę konkretne pytania, które mniej więcej też już uzyskały odpowiedź.
Natomiast jeżeli chodzi o to zadanie, co Państwo, przynajmniej część z opozycji, ja sobie specjalnie
podkreśliłem to zdanie, co napisało RIO jeśli chodzi o ocenę celowości przy wykonaniu budżetu itd.
Proszę Państwa, powiedzieliście coś w stylu Pana Krawczyńskiego, w związku z tym postaram się,
skoro jemu nie mogę, odpowiedzieć na te pytania. To co się stało to ta gospodarność i celowość
zrobiona została za was. Te informacje Pana Krawczyńskiego o tym, że zabierają nam wszystkie
środki unijne doprowadziły do wielu kontroli. Dzisiaj z satysfakcją mogę Państwu powiedzieć, że
dobrze, że nie poddaliśmy się takiemu osobnikowi jak Pan Krawczyński, kiedy namawiał nas do
zwrotu środków, które byłyby dopiero wielką stratą dla Powiatu. Po tej kontroli na dzień dzisiejszy
mamy wynik prosty, w rozliczeniu tej kontroli do Powiatu wpłynie dodatkowa kwota ponad 600 tys.
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zł, czyli ta kontrola o tyle nam się przydała, że jeszcze 600 tys. zł Powiat jest na plusie. Natomiast
wrócę jeszcze do Pani Kasi. Pani Kasia mówi, że mieszkańcy nas źle postrzegają. Oczywiście
zależy którzy. Ja Państwu powiem, bo można to łatwo wyliczyć, które samorządy ile wydają na
promocję. My na promocję wydajemy bardzo mało pieniędzy, natomiast tego typu zawirowania, że
pojawia się CBA, o którym pisze prasa, że pojawia się kontrola taka czy taka, buduje w części
mieszkańców może tej części, z którą Pani ma kontakt niepokój, bo czytają gazety i nie sięgają
głębiej, bo nie mają czasu. I jest druga grupa ludzi, którzy głębiej żyją w samorządzie i mówią, że
akurat w samorządzie powiatowym jest bardzo dobrze, może nie tak jakby sobie życzyli, ale bardzo
dobrze. Teraz odpowiem Państwu, dlaczego nie ma inwestycji, bo nie podejrzewam Państwa, że nie
macie Państwo pojęcia o budżecie, o uchwalaniu budżetu, bo tu Pani Kasia, czy Pan Waldemar,
który już od wielu lat jest radnym, budżet zna. To, że jesteśmy po drugiej stronie, może nie
politycznej ale powiedzmy wizji gospodarki, to po to są takie dyskusje. Natomiast nie wykonuje
odpowiedzialny samorząd inwestycji za pieniądze wirtualne. Pani Kasiu, Pani zadała mi kiedyś
pytanie, Panie Starosto, czy jest realna sprzedaż nieruchomości, czy Pan ma inne z Zarządem
rozwiązania? Tak, mieliśmy. Mieliśmy warianty, i te warianty doprowadziły do tego, że bez
większego zamieszania, bez straszenia, to co było też straszone przez naszego kolegę Łukasza, że
bankrutuje Powiat, za chwilę wejdzie Komisarz, to wszystko były propagandowe chwyty, które
powodowały to, że wśród mieszkańców robiło się ferment, dzisiaj mamy sytuacje uspokojoną. Nasi
pracownicy od 1 sierpnia dostaną podwyżki, tylko dlatego, że przez kilka lat nie mieli. A
odpowiedzialność za finanse polegała na tym, że Pani czy Państwo z opozycji nie wierzą w to,
wyciągną wywiad pierwszy jaki dawałem w tej kadencji, że idą czasy trudne dla samorządów,
będziemy musieli zaciskać pasa. Zaciskanie pasa to także wasza myśl, bo co się stało? Zarząd nie
podnosił sobie pensji, obniżył sobie pensje, a Państwo jako Rada także przystąpiliście do tego, że
należało sobie diety obniżyć. Czyli razem żeśmy zapracowali na to, że Powiat Piaseczyński
przeszedł przez ten kryzys w sposób właściwy i godny. Wiele rzeczy robiliśmy w środku, skoro nie
mogliśmy robić inwestycji, żeby przyspieszyć pozwolenie na budowę, żeby przeorganizować
geodezję, żeby zrobić wiele w tych zadaniach, które są tzw. „służalczymi” zadaniami dla potrzeb
mieszkańców, i tu jest się czym pochwalić. Proszę spojrzeć na geodezję jak działa, jak było kiedyś,
jak jest dzisiaj. Architektura, w której w tej chwili jesteśmy w końcówce programu, i od września
będziemy wydawać pozwolenia na budowę najpóźniej w 35 lub 40 dni, bo pewne rzeczy zaistniały.
Pamiętajmy, że różnie się mówi o zatrudnieniu. Zatrudnienie w Powiecie nie zmienia się od kilku
lat mimo że zadań przybywa. Między innymi dlatego dzisiaj nas stać na podwyżki, bo
zaoszczędziliśmy na tym, że nie doładowywaliśmy etatów, nie robiliśmy podwyżek, nasi
pracownicy pracują coraz lepiej. Oczywiście można powiedzieć, że nie wszyscy, ale to samo życie,
różni pracownicy się zdarzają. Natomiast wrócę do tego punktu gospodarności i celowości. Proszę
Państwa, za Pana, Panie Waldemarze i za wszystkich zrobiły służby. CBA trwało tutaj 9 miesięcy,
drugie CBA trwało następne 9 miesięcy. Wierzcie mi Państwo, że takie donosiki i inne rzeczy, było
wszystko sprawdzane, gospodarność i celowość itd., itd. Nie będę wymieniał tego wszystkiego,
protokół jest, ponad 100 prawie 200 stron samego protokołu. Zostaliśmy przelustrowani bardzo
dokładnie, więc ta gospodarność i celowość została zrobiona za was. Natomiast Panie Waldemarze,
Pan nie może obciążać Zarządu, że jako przedstawiciel Rady nie miał Pan chęci albo możliwości
sprawdzania w ciągu całego roku tej celowości i gospodarności. Jest Pan Radnym i nie ma takiej
możliwości, żeby Pan przyszedł i poprosił o taką czy taką informację, i żeby Pan nie dostał ode
mnie czy członków Zarządu. Tu próba gospodarności i celowości jest próbą stworzenia do swojej
filozofii argumentu. Tu nie daje Pan argumentu. Daje Pan tylko, ze nie było czasu posprawdzać, czy
ktoś nie chciał to sprawdzać. Nie przyjmuję tego, tym bardziej, że gospodarność i celowość nie
wymyślono w tym roku. Gospodarność i celowość jest w kompetencji Rady od samego początku
ustawy samorządowej. Nikt przez te wszystkie lata, a już trochę żyję na tym świecie, tego nie
podnosił. Dzisiaj jest szczególny moment, dzisiaj jest ostatnie absolutorium przed wyborami,
rozumiem tę grę, wchodzę, bo sam jestem samorządowcem, i pewnie gdybym był w opozycji, może
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nie tak ostro, także bym wykorzystywał potknięcia Zarządu i drugiej strony, więc z punktu widzenia
tego, to rozumiem. Natomiast wyjaśniam, że Powiat Piaseczyński nie ma się czego wstydzić. To, co
mówił Pan Józef Zalewski, czy Pani Marianna Kurek – Janosikowe nas naprawdę zżera. Powiat
Legionowski, Jan Grabiec na którejś konferencji prasowej mówi – ja płacę 7 czy 9 mln zł
Janosikowego i też padnę mimo że płacę 7 czy 9 razy mniej niż Powiat Piaseczyński. Bo system
finansów publicznych pod tym względem jest bardzo niespójny. Państwo wymienili jako osoby to,
co nie udało nam się zrobić i wam na tym bardzo zależało, zgadza się. Ale jakbym poprosił każdego
radnego, który miałby wymienić co chciał i mu się nie udało, to każdy by miał wiele do
powiedzenia. Ale także myślę, że przez te lata współpracy tutaj co robimy i zwłaszcza w przyszłym
roku, to co się udało, zrobiliśmy. Bo problem nie polega na tym, że mamy robić wszystko, bo wtedy
wszystkie samorządy, by w ciągu jednej kadencji wszystko zrobiły, tylko odpowiedzialność za
finanse. Te finanse polegały na tym, sprzedamy nieruchomości, robimy inwestycje. My nadal mamy
nadzieję, że w tym roku te nieruchomości zostaną sprzedane i pewne założenia jeszcze wykonamy.
Natomiast nie żądajcie od Zarządu, żeby podejmował zobowiązania nawet zgodne z uchwałą Rady,
uchwałą budżetową, ale bez odpowiedzialności tego, że na koniec roku nie będziemy czyści jako
Zarząd, ale odpowiedzialność nasza za mieszkańców i za to, co się będzie działo dalej trwa. My
musimy w ten sposób myśleć. Wątpię, żeby ktoś z Państwa co roku zmieniał sobie samochód
wtedy, kiedy trzeba kupić wyprawki dla dzieci, na dwie rzeczy nie wystarcza. I my jesteśmy
niestety, albo już, mam nadzieję, że po tym okresie, gdzie mamy na te buty, mamy na bieżące
utrzymanie i będziemy powoli wracać do tych większych inwestycji na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego. Pamiętajmy jeszcze skąd się wzięły zobowiązania finansowe Powiatu, bo
poprzednia kadencja, którą możemy się jeszcze chwalić przez wiele, wiele pokoleń, to chociażby
181 km przebudowanych dróg, ale dlaczego to się wzięło? Bo mieliśmy pieniądze i mieliśmy
pieniądze unijne, i wykorzystaliśmy wszelkie nasze możliwości nadwyżek finansowych po to, żeby
wykorzystać pieniądze unijne, i żeby przyszły do nas. Dzisiaj, choćbyśmy nie wiem ile pieniędzy
mieli, to bez pieniędzy unijnych już tego typu boom-u inwestycyjnego nie przeprowadzimy, ale
dzięki temu mamy na 181 kilometrach dróg spokój. Jesteśmy pierwszym Powiatem w Polsce w tej
chwili, który co roku bierze dotacje na mosty. Budujemy siódmy albo ósmy most i niezależnie czy
jest kryzys czy nie, to są pieniądze rządowe. Przygotowujemy się z roku na rok po to, żeby te 50%
uzyskać, i to uzyskujemy. Nie będę mówił jakie inwestycje udało nam się zrobić, bo Państwo
powiedzą, bardziej to jest sesja, która ma wyjaśnić, a czego nie zrobiliśmy i dlaczego źle. Natomiast
na tego typu pytania jestem cały czas gotów.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, „już nie w dyskusji, bo w gruncie rzeczy musiałbym
się odnieść do kilku wątków, które Pan Starosta poruszył. Ja mogę tylko spróbować odpowiedzieć
na jedno pytanie, ponieważ odczytałem to jako bezpośrednią, personalną sugestię. Czy istnieje
możliwość pozyskiwania rzetelnej informacji? W moim pojęciu w wielu sytuacjach ona nie istnieje,
dlatego że jakość odpowiedzi udzielanych na interpelacje w moim pojęciu, jest bardzo niska. Ja
sobie przypominam interpelację, którą złożyłem na samym początku kadencji dotyczącą właśnie
powiązania między liczbą członków Zarządu a zadaniami, które zostały nowe nałożone na Zarząd.
To Państwo wyjaśniliście wtedy w odpowiedzi, nie odnosząc się do meritum pytania, że liczba
członków Zarządu musi być większa, dlatego że budżet jest większy. Tam o zadaniach nie było ani
jednego zdania. No to jeżeli ja otrzymuję taka odpowiedź, to zastanawiam się po co mam pisać po
raz drugi interpelację w tej samej sprawie. Następna kwestia, no to już tytułem tylko prawdy.
Bardzo chwalebnie, że Zarząd w taki sposób podszedł do wysokości swoich uposażeń, ale o ile
pamiętam to było na wniosek Pani Przewodniczącej, to po pierwsze, a po drugie, indywidualne
obniżenia tak, ale globalnie zwiększenia istotne, bo było trzech a jest czterech członków zarządu,
więc jeżeli patrzymy na sumy globalne, to koszty utrzymania Zarządu są większe aniżeli na
początku kadencji. Panowie, to jest sprawa oczywista, nie ma wątpliwości co do tego, ze koszty
utrzymania Zarządu są większe niż w listopadzie 2010 roku. Co do pytań już ostatnich myślę, to
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bardziej chyba wewnętrzna sprawa Komisji Rewizyjnej, w jaki sposób, co prawda zostało bardzo
niewiele czasu na to, żeby jakąś współpracę ułożyć, ale doświadczenia związane z badaniem
sprawozdania wskazują na to, Pan Wicestarosta był obecny na tym spotkaniu Komisji Rewizyjnej,
to może będzie w stanie Panu, Panie Starosto wytłumaczyć, dlaczego uzyskanie odpowiedzi na
pytania i rozszerzenie pytań w moim pojęciu rzetelne podejście do sprawozdania z wykonania
budżetu w 2013 roku nie było możliwe, ale to myślę, że Pan Marek dokładnie Panu Staroście
wytłumaczy,. Ja dziękuję już w tej sprawie nie będę zabierał głosu.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zaproponowała przystąpienie do
głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z
tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
Rada w głosowaniu imiennym10 głosami: za – 17, przeciw – 3, wstrzymało się – 3, przyjęła
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu
wykonania budżetu za rok 201311 .W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.
Starosta Jan Dąbek zabierając głos serdecznie podziękował za udzielenie absolutorium zwłaszcza
w tak trudnym okresie jaki wszystkich nas czeka przed wyborami. Dodał, „natomiast chcę Państwu
powiedzieć, że te finanse, które prowadzimy będziemy prowadzili w tym kierunku, żeby było jak
najwięcej inwestycji, natomiast w pierwszym rzędzie będziemy musieli zabezpieczać zawsze te
bieżące wydatki, które służą bieżącemu życiu i załatwianiu spraw naszych mieszkańców. Jeszcze
raz bardzo dziękuję wszystkim.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, „gratuluję także Zarządowi uzyskania tego wyniku, ale
ponieważ w czasie tej dyskusji Pan Starosta kilkakrotnie poruszał wątki natury polityczne, to myślę,
że wynik tego głosowania Panie Starosto jest odpowiedzią na to pytanie. Po stronie opozycji były
głosy wstrzymujące się, przeciw, po stronie koalicji – za, przepraszam jeden przeciw.”
Starosta Jan Dąbek w odpowiedzi stwierdził, że koalicja częściej przychodziła i sprawdzała
dokumenty, i może jest lepiej poinformowana.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała, „chciałam przede wszystkim
podziękować naszemu drogiemu koledze Panu Tadeuszowi Waśkiewiczowi naszemu Skarbnikowi,
który czuwa nad finansami Powiatu Piaseczyńskiego, który naprawdę jest niezwykłą siłą, jeśli
chodzi o finanse samorządowe. Gratulujemy Panie Tadeuszu, i dziękujemy za to, że Pan nam
podpowiada drogi rozwiązań, za to, że Pan chodzi do banków, że negocjuje możliwości spłaty
kredytów i obligacji komunalnych, za to, że Pan przygotował rekonstrukcję naszego budżetu we
wrześniu ubiegłego roku. Dla Pana należą się wielkie podziękowania. Do Zarządu też mam wiele
uwag, nie zabierałam głosu, słuchałam Państwa, zarówno tych krytycznych głosów, które są w
wielu przypadkach słuszne, jak i też tych głosów pozytywnych dlatego, że tak jest w ocenach. Są
dobre i złe elementy naszych działań. Troszkę zarzucam naszym kolegom, a szczególnie Panu
Staroście takie szałapuctwo, czyli tak w ostatniej chwili wszystko bierzemy, załatwiamy, trochę to
mnie, która jestem z zasady legalistką nie bardzo odpowiada, ale są jednak tego efekty i muszę to
przyznać. Natomiast w stosunku do wypowiedzi Pana Waldemara Kosakowskiego na temat obniżki
wynagrodzeń i naszych diet – muszę się do tego odnieść. Oczywiście ja to proponowałam,
postawiłam to jako warunek, aby w ogóle pretendować do wyboru na funkcję Przewodniczącej
Rady, bo uznałam, że jesteśmy w takim trudnym czasie i w takich trudnych warunkach
finansowych, że nie możemy w tej chwili walczyć o wynagrodzenia tylko mamy walczyć o
10 Załącznik do protokołu
11 Załącznik do protokołu
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przetrwanie, zachowanie budżetu, zachowanie powiatu i realizację zadań. Dlatego też
zaproponowałam Państwu obniżenie diet. Jak Państwo pamiętacie też były różne głosowania.
Myślę, że niewiele straciliśmy na tym obniżeniu diet, ale za to udało nam się wspomóc
Międzyszkolny Powiatowy Związek Sportowy naprawdę znaczną sumą. Widzieliśmy dzisiaj naszą
utalentowaną młodzież, której też możemy pomóc w taki sposób, i której możemy pogratulować.
Dziękuję Państwu jeszcze raz za ten rok.”
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz powiedział „konieczność wprowadzenia zmiany w
uchwale Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego
wynika
z
aktualizacji
wytycznych
dotyczących
założeń
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu
terytorialnego, która została opublikowana przez Ministra Finansów już po przygotowaniu przez
Zarząd Powiatu w dniu 10 czerwca projektu uchwał Rady, stąd został ten projekt uchwały
dodatkowo zgłoszony. Jeżeli chodzi o aktualizację zmianie uległy wskaźniki, wskaźnik dynamiki
realnej PKB w latach 2019-2021. Przypomnę, że ten wskaźnik jest użyty do określenia
prognozowanych dochodów, zmiany wskaźnika dotyczą 2019-2021, zmianie uległy również
wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji CPI w latach 2015-2021 i ten wskaźnik był użyty i jest
używany w dalszym ciągu do określenia wysokości prognozowanych wydatków bieżących. W
wieloletnie prognozie finansowej Powiatu Piaseczyńskiego skorygowane zostały prognozowane na
przyszłe lata kwoty dochodów i wydatków bieżących natomiast w projekcie zostały uwzględnione
wszystkie zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na rok 2014, łącznie z prowadzonymi przez Zarząd poprawkami w dniu 16
czerwca tego roku. W związku, że Państwo otrzymali wcześniej projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem przedstawię tylko poprawki, aby to tworzyło całość. Zarząd dodatkowo proponuje
zwiększenie o 13 628 zł w planowanym dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów wydatków bieżących i dochodów z tytułu dotacji z
budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymaną 13
czerwca informacją od Wojewody Mazowieckiego. Dokonanie na wniosek Gminy Góra Kalwaria
zmiany przeznaczenia pomocy finansowej dla tej Gminy ujęte w budżecie 50 tys. zł z
dofinansowania budowy chodnika wzdłuż ul. Marianki w Górze Kalwarii na dofinansowanie
budowy chodnika wzdłuż ul. Budowlanych w Górze Kalwarii na odcinku stanowiącym drogę
gminną. Trzecia propozycja Zarządu Powiatu całkowicie techniczna w oparciu o kolejne
uzgodnienia z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie to zmiana w planie wydatków w
dziale 600 transport i łączność w rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe czwartej cyfry w § 456
9 z cyfry 9 na cyfrę 0, czwarta cyfra określa przeznaczenie wydatków, 9 oznacza finansowanie
środkami własnymi wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii
Europejskiej, a § dotyczy odsetek od zwróconej dotacji, 0 natomiast oznacza wydatki finansowane
środkami własnymi bez udziału źródeł zagranicznych, ponieważ moje stanowisko było takie, że
odsetki tak naprawdę nie dotyczą stricte realizacji projektu w związku z tym powinno być 0 i
Regionalna Izba Obrachunkowa również stanęła na tym stanowisku. Wprowadzenie przez Zarząd
Powiatu wszystkich zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 spowoduje zwiększenie planowanych
dochodów i wydatków o 423 706 zł. Dochody po zmianach wyniosą 185 677 155 zł, a wydatki
186 345 882 zł”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Radna Marianna Kurek poinformowała, że
21

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w
uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada w głosowaniu imiennym12 głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła
uchwałę w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego. 13 W głosowaniu nie brało udziału 5 radnych.
Ad. 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz powiedział „do tego co powiedziałem wcześniej dodam,
że zwiększenie o te 423 706 zł łącznej kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetowych
dotyczy dochodów i wydatków bieżących”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Radna Marianna Kurek poinformowała, że
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
Rada w głosowaniu imiennym 14 głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła
uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 15 W głosowaniu nie brało
udziału 5 radnych.
Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w
Piasecznie. 16
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Radny
Józef Zalewski poinformował, że Komisja jednogłośnie rekomenduje przyjęcie tego projektu
uchwały.
Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20
w Piasecznie 17 . W głosowaniu nie brało udziału 6 radnych.
Ad 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14, ul. Czajewicza 1a i ul. Czajewicza 20 w
Piasecznie
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ponowne wynajęcie lokali w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14, ul. Czajewicza 1a i
ul. Czajewicza 20 w Piasecznie 18.
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Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja jednogłośnie rekomenduje przyjęcie tego
projektu uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym 19 głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokali w budynku przy ul.
Chyliczkowskiej 14, ul. Czajewicza 1a i ul. Czajewicza 20 w Piasecznie 20.W głosowaniu nie
brało udziału 4 radnych.
Ad 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Gminie Góra
Kalwaria
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy Gminie Góra Kalwaria 21.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Radna Marianna Kurek poinformowała, że
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy Gminie Góra Kalwaria.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała „zanim przystąpimy do
głosowania to miałaby ogromną prośbę przy tej okazji, będziemy robić chodnik wspólnie z
Gminą Góra Kalwaria do naszej Szkoły, a tam przy wejściu do Szkoły jest w bardzo złym
stanie dziedziniec na którym młodzież odbywa tam apele, spotkania więc może jakby się
udało szanowni koledzy wymienić tam te płyty na tym kawałku po pierwsze, że jest to
wejście do budynku, a po drugie chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ płyty te są bardzo
nierówne. Prosimy pamiętać o tej bardzo drobnej sprawie”.
Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy Gminie Góra Kalwaria 22 . W głosowaniu nie brało udziału 6 radnych.
Ad 10 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
Starosta Jan Dąbek przedstawił informacje dot. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów oraz emisji obligacji komunalnych 23. Poprosił o pytania odnośnie informacji dot.
wykonania uchwał Rady Powiatu Piaseczyńskiego i działalności Zarządu Powiatu.
Ad 11 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres
między XXXVI a XXXVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła sprawozdanie z prac
Rady za okres między XXXVI a XXXVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego 24. Wspomniała
o zorganizowanej konferencji przez Pana Stefana Dunina i Panią Dyrektor Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
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w Piasecznie. Jest to bardzo ciekawa konferencja, na którą zjechało się 40-50 przedstawicieli
z całego kraju, nawet z bardzo odległych terenów, Zakopanego, Nowego Sącza, Krakowa,
dyrektorzy ośrodków interwencji kryzysowej. Bardzo ciekawy był program, wystąpienia
specjalistów, fachowców, ludzi zajmujących się generalnie sytuacjami kryzysowymi, ciekawy
wykład na temat handlu ludźmi w XXI wieku, nieprawdopodobne sytuacje przedstawiane
tutaj przez specjalistów z fundacji, które wspomagają tych ludzi poszkodowanych w takich
sytuacjach, wystąpienia lekarza psychiatrii, który również wspomaga i współpracuje z
ośrodkiem, wystąpienia prawnika, bardzo dobrze przygotowana i ciekawa konferencja, dla
tych którzy przyjechali ciekawe doświadczenie, usłyszeliśmy wiele miłych słów na temat
naszego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na temat współpracy w Polsce, to nas
bardzo cieszy, że młoda osoba Pani Aneta Czernek, która tam objęła dyrektorowanie w
trudnych warunkach poradziła sobie i nawet zorganizowała ogólnopolską konferencję przy
pomocy kolegów. Było nam tylko niezmiernie przykro, że nie było przedstawicieli
zaproszonych na konferencję z tak bliska z Piaseczna, Konstancina, z ośrodków pomocy
społecznej”.
Członek Zarządu Stefan Dunin podziękował Pani Dyrektor Anecie Czernek za
zorganizowanie profesjonalnej konferencji pod patronatem Pana Starosty i przewodnictwem
Pani Przewodniczącej za profesjonalizm i za olbrzymie zaangażowanie. Ocena
funkcjonowania ośrodka, w którym byli dyrektorzy z całej Polski od tatr do morza była
bardzo dobra. Sprostował, że przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej z Piaseczna byli
także, niestety przedstawiciele naszego powiatu, panowie burmistrzowie, którzy byli
zaproszeni imiennie nie znaleźli czasu. Konferencja była bardzo potrzebna, dyrektorzy byli
zafascynowani pracą i prelekcjami, zwiedzili troszkę nasz Powiat, zwiedzili Dom Pomocy
Aktora w Skolimowie, zapoznali się ze specyfiką pracy w tej placówce”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że wspólnie z Panem
Starostą Janem Dąbkiem podjęli decyzje o odwiedzeniu Pani Dyrektor. Janiny Opoczyńskiej
w Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach po przygotowaniu wszystkich dokumentów
związanych z treścią stanowiska, pismo które podpisała w imieniu Rady Powiatu do Rady
Pedagogicznej jak i do Rady Rodziców także do trojga rodziców, którzy tutaj zgłosili swój
protest na ręce Pana Wiceprzewodniczącego Jerzego Leńca także do Pani Dr. Izabelli
Fornalik, która prowadziła wykład, także do Komisji Etyki, która zajęła stanowisko w tej
sprawie. Był to ogromny plik dokumentów, które zostały skierowane z pismami przewodnimi
pocztą a do Pani Dyrektor Janiny Opoczyńskiej wybraliśmy się osobiście z Panem Starostą
oraz Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Panią Magdaleną Boniecką Duchna. Odbyliśmy tam
rozmowę bardzo rzeczową, która pomogła wyjaśnić do końca tę sprawę, celowo czekaliśmy
na tę rozmowę na koniec ponieważ Pani Dyrektor przyjęła takie stanowisko, że nie
wychodziła przed szereg, a starała się przekazywać dokumenty i reakcje swoich pedagogów i
rodziców. Po tej rozmowie uważamy sprawę na dzisiaj z naszej strony za zakończoną i
przekazuję Państwu podziękowania od Pani Dyrektor i od zespołu.
Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak poprosiła o szczegółową informację jakie działania
podjął Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego w celu budowy chodnika na ul. Orężnej w Piasecznie od
przejazdu kolejowego do drugiego zakrętu czyli tego miejsca w którym nawierzchnia tej ulicy jest
już wyremontowana, a chodnik wybudowany.
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Radny Arkadiusz Strzyżewski zapytał o teren strzelnicy w Górze Kalwarii, czy było tam
wydawane pozwolenie na użytkowanie, ponieważ półtora roku temu była informacja, że będzie ten
teren pilnowany, że krosowcy nie mają możliwości korzystania, że nikt takiego zapotrzebowania
nie zgłaszał. „Czy coś się zmieniło w tej sprawie i jak wygląda sytuacja, czy tam można sobie
jeździć tak sobie, czy nie można, czy należy się zwracać, czy jest samowola, ponieważ wygląda na
to, że każdy kto chce to sobie jeździ nie wiadomo kto za to odpowiada, za tych ludzi i za ten teren?”
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk odpowiedział „teren dawnej strzelnicy ma pow.
24ha, możemy to ogrodzić i pilnować tylko to są takie środki finansowe na które Powiatu nie stać.
Dokładaliśmy wszelkich starań wysyłaliśmy pisma do Straży Miejskiej, Policji o przypilnowanie
tego terenu, my nikomu nie wydajemy zgody na użytkowanie tego terenu jako tor motokrosowy, są
tam tabliczki już przybite na wysokości 6 metrów nad ziemią, ponieważ niżej zrywali co chwilę,
które zakazują takich czynności ale niestety sam Pan wie, że krosowca na motorze na piechotę czy
samochodem dorwać jest bardzo trudno, czyli jest to walka z wiatrakami. Póki nie powstanie
obwodnica Góry Kalwarii, która odetnie ten teren od stadionu i zostanie kawałeczek lasu z samą
strzelnicą niestety nie będzie tam spokoju, a nikt do tej pory nie zwracał się do nas po to aby
zorganizować coś profesjonalnego na tym terenie”.
Radny Arkadiusz Strzyżewski nadmienił „tam pojawiła się taka reklama na jednej ze ścian dawnej
strzelnicy, która by wskazywała na to, że wydaliśmy zgodę dlatego proszę o informacje w tej
sprawie, a skoro ten teren cieszy się takim zainteresowaniem krosowców, quadowców i podobnych
fanów sportów ekstremalnych czy nie wynająć komuś i nie czerpać z tego korzyści, niech ktoś się
tym opiekuje i weźmie odpowiedzialność i dostosuje nawet odpowiednią kubaturę terenu czy
ukształtowanie i moglibyśmy przez jakiś okres do czasu powstania obwodnicy mieć fajne miejsce,
dziś wiemy, że to co najmniej dwa lata kiedy powstanie, na ten rok można byłoby coś zrobić”.
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk „tam jest problem tego typu, że ta reklama, o
której Pan mówi jest tak skonstruowana, że nie ma wprost, że ten który podaje się za człowieka do
kontaktu z kimkolwiek ma coś podpisanego albo cokolwiek prowadzi. To jest człowiek, który
naprawia motocykle motokrosowe między innymi quady i on za każdym razem potrafi wyłgać się
od jakichkolwiek związków z tymi rajdami. Niestety próbowaliśmy przez Policję, znajomych,
którzy jego również znają, ze względu na luki prawne w przepisach śmieje nam się tak jak Frok z
BMW.”
Radny Arkadiusz Strzyżewski „skoro nie płaci to ja proponuję abyśmy zdjęli chociaż tą reklamę,
żeby nie było, że jest to powierzchnia reklamowa do wynajęcia”.
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk „oczywiście to już było trzy razy zdejmowane, a
jeżeli pojawiło się znowu to wyślemy ludzi, aby zdjęli”.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zapytał o tereny w Lininie, czy ktoś z Państwa był tam ostatnio i
widział jak to wszystko wygląda po tym jak ta Firma się wyniosła?
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk odpowiedział twierdząco mówiąc „do końca tego
miesiąca dzierżawca ma uprzątnąć teren i przekazać, zgodnie z warunkami umowy ma na to czas do
30 czerwca”.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała jak wygląda kwestia budowy budynków
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łbiskach i kwestia przeprowadzki dzieci z Konstancina
oraz czy udało się poprawić stan boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Piasecznie?
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Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk odpowiedział „z boiskiem nic na razie nie
zrobiliśmy ze względu na to, że jesteśmy w opracowaniu projektu przebudowy, tam jest asfaltowe
boisko na podbudowie betonowej, chcemy zlikwidować ten beton jako podbudowę i asfalt i zrobić
tam ziemne boisko trawiaste z odwodnieniem spełniające minimalne warunki dla boisk szkolnych,
bo teraz gdybyśmy cokolwiek zrobili na tym asfalcie nie będzie spełniało norm i nikt nam tego nie
odbierze, a jakiekolwiek uszkodzenia ciała, a wiadomo, że na asfalcie mogą być - będą nas
obciążały i z tym może być problem. Jeśli chodzi o domki w Łbiskach na dzień dzisiejszy instalacja
elektryczna jest rozłożona w każdym z obiektów, tynki wewnętrzne są wykonane, przewody do
centralnego ogrzewania, od dzisiaj robione są wylewki pod podłogi. W przyszłym tygodniu
jesteśmy umówieni z Panią Dyr. Lach na posiedzenie Komisji wstępnej w Łbiskach, będziemy
ustalali w każdym budynku, pokoju kolory ścian i dodatkowo będziemy doprecyzowywali
wyposażenie, tam ze specyfikacji będzie wynikało dostosowanie części urządzeń do tych
mniejszych dzieci, chodzi o to aby np. brodzik był ten trochę wyższy zamiast wanny aby małe
dzieci nie były zagrożone w jakiś sposób. W przyszłym tygodniu będziemy omawiali szczegóły i
prawdopodobnie w lipcu będzie ogłoszony przetarg na wyposażenie; w sierpniu prace
wykończeniowe i najpóźniej od 1 września dzieci powinny być w tych budynkach.”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała czy dzieci mają zapewnione miejsca w
szkołach tu w tej okolicy w której będą teraz mieszkały?
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk odpowiedział twierdząco „dzieci zgodnie ze
swoim wiekiem będą w szkołach gminnych na terenie najbliżej leżącym, tym bardziej że dzieci tam
są dowożone do szkół dlatego nie będzie z tym problemu”.
Radny Waldemar Kosakowski zapytał: „czy Powiat brał udział w kongresie regionów w Świdnicy
, który w ostatnim tygodniu miał miejsce, na którym uczestniczyły persony bardzo poważne np.
Pan Ryszard Grobelny Prezydent miast Poznania, Prezydent Nowego Jorku, wójtowie różnych
gmin np. z Prażmowa także starostowie wspomniany tu Pan Grabiec z Legionowa? Poprosił o
przygotowanie zestawienia z 2013 i 2014 ile pieniędzy my jako Powiat kierowaliśmy do innych
gmin ile one do nas wspólnie, jak to wyglądało, czy istnieje tu jakaś równowaga jeśli chodzi o
zakres współpracy finansowej z poszczególnymi gminami?
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk zapytał: czy chodzi o wspólne inwestycje?
Radny Waldemar Kosakowski odpowiedział twierdząco.
Ad 13 Wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny Paweł Płoski oznajmił „w dniach 21, 25 maja odbyły się Mistrzostwa Świata w tańcu
sportowym w Chorwacji. Wynikiem tych zawodów 19 osób, które zdobyły złoty medal, łącznie 35
medali GRAWITACJA” nam przywiozła. Myślę, że jest to świetna okazja, aby dwójkę głównych
trenerów Panią Ulę Strzeszek i Szymona Kowalewskiego na Sesji wrześniowej żeby ich ugościć i
podziękować za tytuły.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała „jak najbardziej naszych
wyróżnionych ambasadorów, kultury, sportu, tańca sportowego będziemy tutaj przyjmować. Bardzo
proszę Panie Pawle, aby pan był orędownikiem w tej sprawie, przygotował informację na Sesję
wrześniową.
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Radny Waldemar Kosakowski „proszę Panią Przewodniczącą i Zarząd Powiatu aby Pana Wójta
Prażmowa w szczególny sposób wyróżnić tym bardziej, że to wyróżnienie dla lokalnej społeczności
zdobył w okresie niezwykle trudnym o czym dziś była mowa, cała ta czteroletnia kadencja była
trudna, a Pan Wójt Prażmowa znakomicie sobie z tym poradził więc czasami zmiana na stanowisku
głównodowodzącego jest potrzebna. Świetne miejsce także w rankingu uzyskała także Gmina
Lesznowola to już tradycyjnie jako Gmina przyjazna biznesowi. Piaseczno znalazło się jako Gmina
na 5 miejscu, może warto byłoby tych szefów samorządu zauważyć i na naszej Sesji w ramach
korzystnej współpracy także wyróżnić”.
Radny Józef Zalewski powiedział „ja już kilkakrotnie na posiedzeniach komisji zwracałem się z
prośbą z taką sugestią do Zarządu Powiatu, aby uporządkować kwestię związane ze służbą zdrowia
Gminy Piaseczno, a mianowicie skończone zostały sprawy dot. regulowania własnościowych
nieruchomości w Głoskowie i przy ul. Fabrycznej. Myślę, że tak jak to było zwyczajowo w
poprzednich latach podjecie uchwały o przekazanie tych nieruchomości Gminie Piaseczno, żeby
samodzielny zespół publicznych zakładów lecznictwa otwartego mógł normalnie funkcjonować tak
jak to było zrobione w pozostałych gminach. Wiem, że wiejski ośrodek zdrowia w Głoskowie ma
wszystkie kwestie własnościowe uporządkowane i myślę, że dobrze było by, aby w najbliższym
czasie pojawiła się uchwała Rady Powiatu o przekazaniu nieodpłatnie na rzecz Gminy Piaseczno
tejże nieruchomości również druga nieruchomość przy ul. Fabrycznej sądzę, że są tam na
ukończeniu prace związane z uzyskaniem akceptacji Pana Wojewody i również ten obiekt
przekazać Gminie Piaseczno tak jak pozostałym to zostało w poprzednich latach zrobione gminom.
Te dwa ośrodki zdrowia są niezbędne do właściwego funkcjonowania ZOZ- u w Piasedcznie w
odniesieniu do kontraktowania usług dla naszych mieszkańców przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Miejmy świadomość, że Przychodnia Nr 1 na ul. Fabrycznej obsługuje nie tylko mieszkańców
Gminy Piaseczno ale również Gminy Lesznowola, część północno-wschodnią. Ta sprawa jest nie
załatwiona miej więcej od 1998 roku od chwili powstania samorządów powiatowych, tam były
decyzje podejmowane 1999-2000 roku natomiast te kwestie własności ciągnęły się tyle lat i
wreszcie są zakończone sprawy spadkowe, własnościowe, chociażby do Fabrycznej prośba o
zamknięcie tych tematów i formalnie przekazanie samorządowi gminnemu w Piasecznie”.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin poinformował „zakończyły się prace modernizacyjne w
Szpitalu, prace nad rozbudową Przychodni specjalistycznej, w tych pomieszczeniach zostało
udostępnione przez Szpital miejsce na Kaplicę dla Szpitala tak jak obiecywał Pan Dyrektor przy
sprawozdaniu, to miejsce znalazło się, będzie to wyłącznie na potrzeby kultu i kaplicy. Szpital
przeznaczył tylko i wyłącznie pomieszczenie. Wyposażeniem tego pomieszczenia zajmie się
Parafia, która ma Kapelana czyli Parafia Św. Anny, były rozmowy z Ks. Proboszczem. Po
wstępnych projektach będzie kaplica dostosowana i uruchomiona. Poświęcenie planuję Ks.
Proboszcz na połowę września. Sytuacja już została definitywnie rozwiązana jest miejsce dostępne
całą dobę na parterze, to nas cieszy. W tej chwili trwa rozbudowa Szpitala w technologii tradycyjnej
o następne 40-50 łóżek to jest dobudowanie całego skrzydła, ono jest w stanie surowym już
skończone, około października będzie zamknięty stan i będą trwały wykończenia. Docelowo ma
być tam przeniesiony w pierwszej części oddział internistyczny, aby wyremontować i doprowadzić
do kultury stary budynek, ma być rozszerzona działalność oddziału chirurgicznego, który jest
potrzebny i oddział ginekologiczno-położniczy. Szpital w Piasecznie cieszy się bardzo dobrą
renomą wśród osób, które rodzą dzieci. Już 4000 dzieci urodziło się w naszym Szpitalu, myślę, że
to jest powstrzymywane i to jest bardzo radosna informacja”.
Przewodnicząca Maria Mioduszewska powiedziała, że „skoro jesteśmy przy służbie zdrowia to
ja korzystając z okazji chciałam na tym forum, może dotrze ta informacja, może nie, może postaram
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się w sposób publiczny podziękować koordynatorowi Falka i Nocnej Pomocy Lekarskiej Panu
Doktorowi, który w niedzielę w godzinach rannych zareagował w sposób niezwykle profesjonalny i
serdeczny, na mój telefon wykonany tam, skąd ja w ogóle się domyśliłam i znalazłam ten telefon to
tez palec Boży, zgłosił się do mnie sąsiad samotny człowiek, że nie widzi na oczy w godzinach
rannych, że nie może chodzić, że nie widzi na oczy, w ciągu godziny miałam reakcje z Pomorskiej z
nocnej pomocy, przyjechała karetka z lekarzem, który dokonał wstępnej diagnozy, skierował do
Szpitala na Szaserów gdzie go przewieziono. Okazało się, że dokonał się udar pnia mózgu, jest w
tej chwili hospitalizowany i leczony dlatego przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie
podziękować, że ze strony naszych służb wyjątkowo spotkałam się z życzliwością oraz z
profesjonalną obsługą i pomocą”.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak poprosiła, aby na naszej stronie internetowej Starostwa
umieścić spis kąpielisk, które są umieszczone do użytkowania na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
ponieważ zbliża się okres wakacyjny, upały ludzie będą szukali miejsca gdzie będą mogli się kąpać,
co ma nadzieje wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców w ciągu tych dwóch miesięcy.
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk odpowiedział, że jeżeli takie informacje są na
stronach gminnych to my je powielimy na stronach również. Poinformował, że dozwolone jest
kąpielisko na części Zalesia Górnego oraz pod fontanną Zalewskiego. Przytoczył „ na placu
Piłsudskiego jest fontanna Zalewskiego”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak powiedziała, że możemy się zwrócić do sanepidu, który
może mieć takie informacje.
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk powiedział, że teraz miasta występują do
operatorów, którzy się zajmują tymi zbiornikami wodnymi i operator ma uzyskać taka opinię z
sanepidu. To jest problem, ponieważ my tak naprawdę możemy się posiłkować tylko danymi tymi,
które ma Gmina, to co gminy mają to my oczywiście na naszej stronie umieścimy. Wystąpimy do
gmin o podanie wszystkich kąpielisk i tam gdzie to jest możliwe będziemy to przedstawiali.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska podziękowała Pani Katarzynie
Obłąkowskiej - Kubiak za ten wniosek mówiąc „przyznam się Państwu szczerze, że na pewno
Państwo pamiętają o tym ja o tym bardzo dobrze pamiętam i chcę Państwa przeprosić, że jeden z
tematów merytorycznych, który myślałam że będziemy omawiać przed wakacjami stan na dzień
dzisiejszy Ośrodka Wisła, nie udało nam się ze względu na trochę przyśpieszoną dzisiejszą Sesję.
Może spróbujemy na ostatniej Sesji sierpniowej jeśli Państwo to zaakceptują, nawet był taki
pomysł gdybyśmy nie mieli zbyt obszernego programu, aby spotkać się tutaj rano, a potem
pojechać do Ośrodka Wisła aby porozmawiać z dzierżawcą i przejść się tam na spacer. Poprosiła
panów z Zarządu o takie rozwiązanie.
Ad. 14 Wystąpienia osób niebędących radnymi
Mieszkaniec Gminy Lesznowola Kamil Myszyński powiedział „pytania drogowe tradycyjnie to
co leży w gestii Powiatu co zostało. Mam prośbę ul. Łączności ona w Łazach jest podzielona w
kompetencjach na Gminę i na Powiat. Strona od Walendowa leży po stronie Powiatu i tu prośba jest
o znaki poziome, w ogóle wszystko się wytarło łącznie z przejściami dla pieszych z oznakowaniem
leżących policjantów, właściwie te znaki nie istnieją. Jeżeli byłaby okazja jeszcze teraz w okresie
kiedy te prace można wykonać kiedy jest odpowiednia temperatura żeby tego dokonać to Łazy
Łączności. Gorąca prośba ul. Szkolną jeżeli chodzi od Nowej Woli w stronę Lesznowoli, niestety
od strony Nowej Woli już porobiły się takie dziury, zwłaszcza po poboczu jeżeli jedzie drugi
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samochód naprzeciwko nie jesteśmy wstanie wyminąć się musimy stanąć aby nie naruszyć swoich
amortyzatorów, swojego zawieszenia. Wiem, że ul. Szkolna była planowana, nie wiadomo kiedy
będzie, ponieważ nie ma finansów ale chociaż żeby te pobocza poprawić tam gdzie jest możliwość
nałożenia nakładek asfaltowych byłoby bardzo miło, ul. Wojska Polskiego i Władysławów to jest
jedna z przerwanych inwestycji o których dzisiaj mówiła Pani Katarzyna Obłąkowska - Kubiak,
która została wykonana w ⅓ planu, pytanie kiedy ⅔ powstanie dalsze w stronę Woli Gołkowskiej i
Kuleszówki. Już nie chcę mówić ul. Ułanów Kolonii Warszawskiej, która się zapada również jest
po stronie Powiatu, a tam właściwie trzeba remontować cała drogę. W kwestii Domu Dziecka
dzisiaj padło Pani Marianna Kurek podnosiła powołaliśmy komitet założycielski „Kultura dla
młodzieży”, chcemy pomóc domowi dziecka będzie to sprzęt sportowy taka padła propozycja”.
Poinformował mówiąc „28 czerwca organizujemy mecz towarzyski na stadionie w Piasecznie o
godz. 14:00 także będzie szansa dołożenia się do naszej zbiórki. Prawdopodobnie 5 lipca wiele
wskazuje, że będziemy mogli również zorganizować autorski turniej piłki nożnej na stadionie w
parku chyliczkowskim gdzie również te środki pójdą na ten cel także zachęcamy Państwa i na
pewno te środki, które zbierzemy poprzez odpowiednią listę z Domu Dziecka zakupimy rzeczy
także taka pomoc dolna, społeczna dla Domu Dziecka w Konstancinie”.
Wicestarosta Marek Gieleciński odpowiedział w części „zgodnie z harmonogramem jeśli chodzi o
utrzymaniowe prace typu malowanie znaków poziomych, uzupełnianie pionowych, koszenie
poboczy na pewno do końca czerwca jeśli mówimy o Łazach te prace zostaną wykonane. Jeśli
chodzi o ul. Wojska Polskiego tą część, która pozostawała by do wykonania w tej chwili Zarząd
Dróg Powiatowych ma nam przedstawić jakie szacunkowe koszty byłyby na dalszy odcinek, my
jako Powiat w tej chwili nie mamy środków na to zadanie tak jak tutaj mówiliśmy i inne zadania ale
jesteśmy przed rozstrzygnięciami, mamy nadzieje jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, które
mamy w planie. Jeżeli uda się sprzedać nieruchomości to Rada Powiatu będzie analizowała i
zastanawiała się jakie zadania z tytułu wpływów potencjalnych ze sprzedaży moglibyśmy w tym
roku rozpocząć czy realizować, a więc z tym musimy poczekać”.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział jako nie Radny „moja pamięć jest zawodna ale mam
nadzieję, że Pana Wicestarosty nie dlatego przypomniało mi się dopiero teraz jak Pan Wicestarosta
na posiedzeniu Komisji w kwietniu obiecał, że dokona do końca czerwca realizacji chodnika
wzdłuż ul. Sielskiej, uzyska swój właściwy wyraz, ale co to oznacza nie wiem”.
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk powiedział „odpowiem Panu Panie Waldemarze
jako mieszkańcowi, proces wykonawstwa tego chodnika jest trój etapowy. Pierwszy etap to był
wykupienie gruntów te grunty są na etapie wykupowania, chodzi o odcinek od. Starochylickiej do
Świstaka. Jak to wykonamy możemy wykonać to w tym roku to jest 450 tys. zł dlatego na następną
część jest tylko projekt wykonawczy zrobiony w sumie 50 tys. zł czyli 500 tys. zł to
prawdopodobnie będą to jedyne pieniądze, które będziemy mogli przeznaczyć w tym roku, a w
przyszłym roku mamy zaplanowane wykonawstwo już tego chodnika na całej długości. Najgorszy
problem był z wykupem dlatego, że Gmina Piaseczno od Spółki Lazarski wykupywała grunt po 260
zł za m² nam się udało zbić tą cenę do 170 zł za m² także zdecydowaliśmy, że niżej i tak i tak się nie
zgodzą, a jednak są to kwoty duże ponieważ tego terenu jest sporo. Wolimy najpierw uporządkować
sprawy własnościowe żeby później nie mieć problemu i na swoim gruncie to robić”.
Wicestarosta Marek Gieleciński dodał „negocjacje trwały dłużej dlatego żebyśmy mogli uzyskać
optymalnie jak najniższą cenę, nie chcę wracać ale tu jest ten drobny przykład rzetelności ,
racjonalności gospodarowania środkami publicznymi, ponieważ mamy bardzo dużo jako Powiat
fragmentów nieruchomości pod drogi przeznaczonych gdzie w wyniku decyzji podziałowych
musimy wypłacić odszkodowanie, tych negocjacji jest bardzo dużo, a ponieważ sytuacja generalnie
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nie jest dobra również dla osób fizycznych, którzy jak najszybciej chcą pieniążki,bardzo często nie
chcą czekać żeby te negocjacje trwały nie wiadomo ile, chcą szybkiego rozwiązania, do tego
jesteśmy zobligowani, nie możemy od tego uciec, nie możemy powiedzieć nie mamy pieniędzy za
dwa lata będziemy rozmawiali o wypłacie odszkodowania tu są przepisy nieubłagane dlatego też
staramy się te negocjacje prowadzić z jednej strony w miarę szybko próbując osiągnąć ten efekt o
którym powiedziałem, negocjacje najczęściej są bardzo trudne i na ten temat nie muszę nic więcej
dodawać”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że wybiera się na urlop w
najbliższą niedzielę, nie będzie jej do 7 lipca br, Pan Przewodniczący Wacław Bąk będzie kierował
pracami Rady. Zaprosiła oraz poinformowała, że pogrzeb Barbary Makowskiej odbędzie się w
piątek o godz. 11:00 w Magdalence. Nadmieniła, „ jeżeli ktoś z Państwa może, proszę kolegów z
Zarządu o 11:00 w Magdalence w piątek po Święcie Bożego Ciała, jeżeli ktoś z Państwa może
uczestniczyć w ceremonii w uroczystościach pogrzebowych bardzo o to prosimy kolegów z
Zarządu o przygotowanie kondolencji o przedstawienie tych kondolencji w prasie i zorganizowanie
wieńca. Jeżeli byłby jakiś problemy z dojazdem to prosimy również się tym zająć, można się
umówić przed Starostwem. Bardzo, bardzo proszę tych, którzy mogą wziąć udział o obecność na
tej uroczystości”.
Mieszkanka Siedlisk Maria Bernacka Rheims powiedziała „ Sielska od dawna temat ćwiczony,
ruch coraz większy. Dziękujemy za pieniądze na projekt pomnika natomiast uśmiechamy się w
dalszym ciągu o pieniądze ok 50 tys. zł na realizację projektu, który lada chwila o ile wiem
wystąpiono o pozwolenie na budowę do ciągu pieszo-rowerowego od Chylic do zakrętu. Mam
ustne przyrzeczenie myślę, że tu nie nadużywam zaufania od Burmistrza Miasta i Gminy Pana
Zdzisława Lisa w Piasecznie, że jeżeli Powiat wyasygnuje 50 tys. zł to on również postara się te
50 tys. zł, tak aby tą inwestycję rozpocząć i kontynuować w latach następnych. Od strony
finansowej jest to możliwe dlatego mam nadzieję, że Rada tutaj się przychyli, biorąc pod uwagę
ryzyko zdrowia, życia dzieci, które tamtędy podążają do szkoły, rowerzystach, pieszych. Swego
czasu wspominałam, że ten ciąg pieszo rowerowy byłby pierwszą trasą rowerową pomiędzy
Konstancinem, a lasem chojnowskim poprzez Siedliska Żabieniec, jest to realna szansa normalnej
drogi dla rowerzystów, pieszych i zapewnienia bezpieczeństwa. Jesteście Państwo tak przekonani o
słuszności tej inwestycji, że nie będę zabierała cennego czasu i na następnej Sesji jeszcze przed
wakacjami spróbuję jeszcze, aby nadać temu stronę formalną, liczę na Państwa przychylność,
zrozumienie w końcu są tu radni z Żabieńca”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska skierowała wypowiedź do Pani Marii
Bernackiej Rheims „pragnę Panią poinformować, że nasza kolejna Sesja Rady Powiatu będzie
miała miejsce w ostatni czwartek sierpnia.
Ad. 15 Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła XXXVII Sesję Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego zakończyła się o godz. 15:30
Protokół sporządziły:
Dorota Zaręba

Hanna Gozdek
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