PROTOKÓŁ Nr XL/2014

z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 23 października 2014 roku
Sesja rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie o godz. 10:00.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powitała wszystkich zaproszonych gości
oraz uczestników XL Sesji Rady Powiatu. Powiedziała „dzisiejsza Sesja jest szczególnie ważna i
uroczysta, ponieważ są z nami dzisiaj nasi znakomici goście, po mojej lewej stronie zacne grono
wspaniałych obywateli Powiatu Piaseczyńskiego, mieszkańców głównie Piaseczna i nie tylko.
Witam bardzo gorąco i serdecznie Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna w niepełnym składzie, bo ono
jest bardzo liczne ale w takim składzie reprezentatywnym i na czele z Panią Przewodniczącą tego
Towarzystwa Prezes Towarzystwa Panią Ewą Dudek, bardzo serdecznie witamy. Pozwolą Państwo,
że nie będę witać i wymieniać wszystkich z Państwa zrobimy to w trakcie dekoracji.
Witam bardzo serdecznie i gorąco dzisiaj w naszym gronie Pana Inżyniera Władysława
Sieradzkiego, który reprezentuje Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Imienia
Porucznika Antka w Piasecznie jest nam ogromnie miło i to wielki honor i zaszczyt, że Pan zechciał
przyjąć to miejsce jako miejsce dzisiejszego Pańskiego wystąpienia, a okoliczności Pan wyjaśni
osobiście. Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna zostało zaproszone przez Radę Powiatu
Piaseczyńskiego i przez Zarząd, ponieważ mamy dzisiaj niecodzienną przyjemność i wielki honor
wręczyć Towarzystwu piękną Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Zapraszamy Państwa do
nas, będziemy tą odznaką, jeśli Państwo pozwolą dekorować Panią Prezes Ewę Dudek jednak kilka
zdań na temat pracy Towarzystwa wcześniej jeszcze zanim Państwo przejdą do nas proszę łaskawie
o przekazanie przez Panią Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Jolantę Koszadę”.
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Jolanta Koszada powitała zgromadzonych
mówiąc „Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna zostało odznaczone nagrodą Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego jak wspomniała Pani Maria Mioduszewska Zasłużony dla Kultury
Polskiej za działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Towarzystwo
Przyjaciół Piaseczna jest ambasadorem swojej małej Ojczyzny oraz twórcą kultury o ochrony
dziedzictwa narodowego. Towarzystwo zostało reaktywowane w 1992 roku i jest kontynuatorem
Towarzystwa mającego 70 letnią historię, może poszczycić się wybitną działalnością na rzecz
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jest twórcą i restauratorem wielu miejsc pamięci
narodowej, ma olbrzymie osiągnięcia w organizowaniu imprez rocznicowych upamiętniających
bohaterów walk o niepodległość oraz w podejmowaniu działań edukacyjno-patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży na terenie Powiatu i Gminy Piaseczno. Prezesem reaktywującym Towarzystwo
wraz z grupą inicjatywną był obecny dzisiaj tutaj Pan Lucjan Moreń, który działał w okresie 1992
-2000 roku, obecnie jest Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, honorowym obywatelem
miasta Piaseczna. Następnie w latach 2000-2004 roku Prezesem Towarzystwa był obecny również
tutaj na sali Pan Bolesław Duch, Witamy Go serdecznie! Prezesem wcześniejszym Towarzystwa
był honorowy obywatel miasta Piaseczna Pan Jerzy Dusza, którego witamy bardzo serdecznie. Od
chwili reaktywowania działalności Towarzystwo jest twórcą i animatorem wielu cennych inicjatyw
kulturalnych w szczególności patriotycznych, położyło wybitne zasługi w zakresie ochrony i
renowacji zabytków oraz tworzenia nowych miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Piaseczno.
Towarzystwo wraz z członkami Komitetu Katyńskiego, stowarzyszeniami kombatanckimi,
doprowadziło do wybudowania i wspierania budowy przez inne organizacje kombatanckie nowych
miejsc pamięci narodowej, między innymi pomnika katyńskiego na cmentarzu parafialnym w
Piasecznie, Pomnika Szaniec Nieugiętych na Zimnym Dole, Tablicy Sybiraków odsłonięcie wraz z
Prezesem Związku Sybiraków w Piasecznie Panią Bożeną Głowacką i Panem Stoczyńskim,

Szaniec Nieugięty wraz z Prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło im.
Porucznika Antka w Piasecznie zmarłym Panem Jerzym Skorupińskim, doprowadziło do
uporządkowania terenu i odrestaurowania zabytkowego cmentarza z 1914 roku w Jesówce zwanego
Ryżanką, renowacji Pomnika Powstańców Styczniowych 1863 roku w Piasecznie, renowacji
kwatery wojennej z 1939 roku i 1944 roku, renowacji i uporządkowania cmentarzyka w Gołkowie
Wólce Pęcherskiej. Towarzystwo współorganizowało oraz uczestniczyło w następujących
obchodach rocznicowych w nowej III Rzeczpospolitej, było niejako inspiratorem organizowania
pierwszych uroczystości, które obecnie są organizowane nadal przez obecnego Prezesa. Od 2004
roku Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna jest Pani Ewa Dudek, która pełni tę funkcję
społecznie z najwyższą starannością o poświęceniem. Pani Ewa Dudek przejęła kierownictwo w
okresie bardzo trudnym, kiedy mogło dojść nawet do zawieszenia działalności Towarzystwa. Okres
prezesury Pani Ewy Dudek to lata rozkwitu i pogłębienie działalności na rzecz kultury, ochrony
dziedzictwa narodowego, napływ nowych aktywnych członków”. Powitała oraz poprosiła Panią
Prezes Ewę Dudek wieloletnią, zasłużoną dla kultury polskiej i powiatu piaseczyńskiego Dyrektor
Centrum Kultury w Piasecznie natomiast funkcje w Towarzystwie pełni zupełnie społecznie. Jest
wieloletnim ambasadorem kultury ochrony dziedzictwa narodowego, twórca i animator
najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Piasecznie i na terenie całego Powiatu. „Została
oznaczona Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, nagrodą Powiatu Piaseczyńskiego w dziedzinie kultury, Odznaką Honorową Związku
Sybiraka, Odznaką za zasługi dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Inwalidów, Odznaką
Honorową Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych, jest
członkiem nadzwyczajnym Koła Nr 5 im. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowym
Gontyń, Odznaką Przyjaciel Niewidomym, ma kilkadziesiąt dyplomów, których nie sposób
Państwu tutaj przytoczyć, za działalność na rzecz kultury ale też jako człowiek, osobowość
otrzymuje podziękowania, bo jej praca wykracza znacznie dalej poza obowiązki zawodowe o czym
świadczy jej udział w Towarzystwie Przyjaciół Piaseczna. Działalność Towarzystwa w latach
2000-2014 za prezesury Pana Bolesława Ducha i Pani Ewy Dudek położyło bardzo szczególne
zasługi na rzecz renowacji i ratowania przed zniszczeniem zabytkowego Cmentarza Parafialnego w
Piasecznie. Należy tu podkreślić, że członkowie tego Komitetu Społecznego Cmentarza są
pierwszymi kwestarzami promocji Cmentarza Parafialnego, kwestowanie odbywa się od kilku lat w
dniu 1 listopada w dniu Św. Zmarłych. Członkowie Komitetu za swą działalność z inicjatywy Pani
Prezes Ewy Dudek zostali odznaczeni odznaką za opiekę nad zabytkami przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z inicjatywy Towarzystwa i przy udziale Społecznego Komitetu Budowy
po raz drugi dokonano renowacji kwatery wojennej z 1939 roku, po raz drugi dokonano renowacji
Cmentarza z 1863 roku, odsłonięto z inicjatywy Towarzystwa Tablicę Pana Wacława Kauna i nowy
Pomnik na Cmentarzu Parafialnym I Burmistrza Piaseczna. Towarzystwo było również
orędownikiem rewitalizacji centrum Piaseczna na rzecz wzmocnienia centrum miasta w ramach
czynnego udziału Prezesa i Członków Zarządu Komisji. Inne znaczące zasługi to: działania i
doprowadzenie do powstania Muzeum Regionalnego. Honorowy Prezes Towarzystwa Pan Jerzy
Dusza Prezes Towarzystwa sprzed 1992 roku, regionalista ziemi piaseczyńskiej przekazał swoje
zbiory na rzecz Muzeum Regionalnego za co tutaj z inicjatywy Rady Powiatu otrzymał również
nagrody w dziedzinie kultury Powiatu Piaseczyńskiego. Nie będę wymieniała wszystkich zasług,
ponieważ trwało by to bardzo długo natomiast dodam, że Towarzystwo jest również inicjatorem i
realizatorem wielu przedsięwzięć nie tylko mających znaczenie dla ochrony dziedzictwa
narodowego ale jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i historycznych na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska „dziękujemy bardzo, jeszcze raz ogromne
brawa dla wszystkich Państwa, którzy skupiają się w Towarzystwie Przyjaciół Piaseczna, którzy
swój wolny czas, swoją wiedzę poświęcają dla tego aby czcić pamięć historie, a także dbać o
przyszłość i o rozwój. Jest nam ogromnie miło, jesteśmy bardzo zaszczyceni, że Pan Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Zarządu i Rady Powiatu Piaseczyńskiego przyznał

właśnie tę znakomitą odznakę zasłużony dla kultury Polskiej”. Poprosiła Panią Prezes Ewę Dudek
oraz poprzednich Prezesów, którzy zostali wymienieni, a także wszystkich Państwa, którzy
zaszczycili swoją obecnością naszą sesję bo chcielibyśmy wszystkim serdecznie podziękować.
Starosta Jan Dąbek powiedział „z wielką przyjemnością odczytam dyplom uznania, szanowna
Pani Prezes Ewa Dudek, szanowni członkowie Towarzystwa z okazji przyznania Towarzystwu
Przyjaciół Piaseczno odznaki honorowej zasłużony dla kultury polskiej Ministra Kultury Polskiej i
Dziedzictwa Narodowego gratulujemy i składamy Pani Prezes i wszystkim członkom Towarzystwa
wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią pracę społeczną na rzecz szerzenia historii
Piaseczna i regionu za wysiłek, zaangażowanie włożone w ochronę zabytków. Towarzystwo jako
inicjator i organizator imprez kulturalnych, historycznych przyczynia się do kształtowania
tożsamości kulturowej oraz promocji miasta i Powiatu. Gratulujemy dotychczasowego dorobku,
życzymy dalszych sukcesów w kultywowaniu tradycji, odkrywaniu historii piękna ziemi
piaseczyńskiej. Z wyrazami szacunku w imieniu Rady Przewodnicząca Rady Powiatu Maria
Mioduszewska w imieniu Zarządu Powiatu starosta Jan Dąbek”.
Nastąpiło wręczenie nagród, gratulacji dla reprezentantów Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna.
Jerzy Dusza I Prezes Towarzystwa powiedział „wysoka Rado, zaproszeni gości, ja jako pierwszy
Prezes całym sercem dziękuje za wyróżnienie nas wszystkich, chciałbym powiedzieć kilka zdań jak
narodziło się Towarzystwo przyjaciół Piaseczna, było to przypadkowe zdarzenie. Popołudnie
sierpień 1968 roku wracam z pracy do domu na ul. Kościuszki zaczepia mnie starszy Pan z laską i
pyta się mnie czy ja mieszkam w Piasecznie, ja mówię z całym sercem, nie tylko mieszkam ale
urodziłem się w Piasecznie, on się przedstawił jako emerytowany profesor Uniwersytetu
Warszawskiego Katedry Historii. Zapytał mnie o historię Piaseczna, mnie zatkało, nic nie
wiedziałem, zawstydziłem się, przeprosiłem jego, a on powiedział, bardzo źle niech Pan weźmie do
serca, że mieszkacie w Piasecznie czy gdzieś indziej, trzeba znać historię, pożegnał się poszedł, ja
jeszcze stałem jak zamurowany, wróciłem do domu, przypomniałem sobie, że ojciec przed wojną
dostał za działalność monografię przedwojenną z 1933 roku, zacząłem szukać, wertowałem,
przeczytałem ją raz, później drugi raz i połknąłem bakcyl historii Piaseczna. Od tamtego czasu
poświęciłem się dla historii, dla zbierania materiałów, wszystkiego co dotyczy Piaseczna ale
jednocześnie doczytałem się, że przed wojną było Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, jakiś nastrój,
przeznaczenie sprawiło aby stworzyć ponownie Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna. Udałem się do
Prezydium Miejskiej Rady Pani Przewodniczącej Mazurowej ona jak najbardziej poparła moją
propozycję, wysłała pisma do zakładów pracy, do szkół, do Cechu powiatowego, zrobiliśmy
pierwsze zebranie organizacyjne w październiku 1968 roku w budynku gdzie dziś jest Centrum
Kultury wtedy był to Klub Pracy-Książki tak zwany RUCH i tam spotkaliśmy się gdzie przybyło
bardzo dużo ludzi, wybraliśmy Zarząd, mnie jednogłośnie wybrano na pierwszego Prezesa
Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna i tak rozpoczęliśmy swoją działalność. Nie było wtedy ani
Ośrodka Kultury, nie było wielkiej działalności kulturalnej, my przejęliśmy to przewodnictwo,
zaczęliśmy organizować różne spotkania, imprezy koncerty i tak się zaczęła działalność
Towarzystwa. W 1970 roku ustaliliśmy, że każdego roku będą tak zwane tygodniowe obchody dni
Piaseczna. W 1969 roku zdobyliśmy się na odwagę i zrobiliśmy olbrzymie obchody, które trwały
prawie pół roku i takim największym wydarzeniem był taki korowód historyczny, który przyszedł
ze stadionu pod ratusz, nauczyciele pojechali do łódzkiej wytwórni filmów do wojska polskiego
przywieźli stroje, mundury, młodzież się przebrała i piękny korowód historyczny przeszedł ulicami
Piaseczna, cała ul. Kościuszki była zaaferowana, orkiestra z ul. Chmielnej grała przed ratuszem, a
na chodnikach wzdłuż całej ul. Kościuszki ludzie tańczyli z Piaseczna, to było takie wydarzenie,
które do dziś starzy mieszkańcy wspominają. Później przyszedł taki czas, że Gierek rozwiązał
Powiaty, powstało 49 województw, ja musiałem odejść z Piaseczna w ramach awansu, poszedłem
do Głównego Urzędu Statystycznego ale tam była taka praca, że byłem gościem w Piasecznie,
jeździłem po całej Polsce, kontrolowałem wojewódzkie urzędy statystyczne, oddziały terenowe,

przeważnie nocowałem w hotelach, a więc musiałem złożyć rezygnację z Prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Piaseczna i po mnie przejął chorągiew Prezesostwo Pan Lucjan Moreń, który tutaj jest,
on później działał, ja jemu to przekazałem, a ja tylko pracowałem w Warszawie, takie to były dzieje
narodzin Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna. To Towarzystwo całym sercem i duszą brało udział w
pracach kulturalnych, wydarzeniach Piaseczna, pisaliśmy kroniki, które do dzisiejszego dnia Pani
Prezes Ewa Dudek posiada i my cały czas łączymy się z tym bo nasze Piaseczno to tak jak jesteśmy
tu wysoka Rada, goście i wszyscy my to nasze miasto to jest przecież naszą kochaną małą ojczyzną,
dziękuję bardzo”.
Lucjan Moreń II Prezes Towarzystwa powiedział „wszystko na tym Bożym świecie jest w
zasadzie kwestią przypadku, przypadkowo znalazłem się w Piasecznie, przypadkowo byłem
profesorem szkoły średniej i przypadkowo w stanie wojennym właściwie prowadziłem grupę
związaną z Solidarnością Podziemną, swego czasu w pewnym momencie podszedł do mnie już nie
żyjący człowiek, który z kolei mówił daj 100 zł abyśmy pojechali z kwiatami pod Pomnik
Katyński, mnie coś podkusiło odpowiedziałem , że ja nie dam tych 100 zł, natomiast on powiedział,
że dobrze nie ma problemu ale ty zbudujesz Pomnik Katyński jako Przewodniczący
tak się zaczęło, pieniędzy nie było w związku z tym Rada Miasta i Gminy tak to się wtedy
nazywało właściwie nie mogła nas finansować. Wówczas jeden z Wiceprzewodniczących Rady
pytał się kto by ewentualnie prowadził uroczystości w Piasecznie. Wytypowano mnie, ja
powiedziałem że się zgodzę pod warunkiem, jeżeli Urząd Miasta i Gminy przeznaczy pieniądze na
Pomnik Katyński to ja się zgadzam, myślę że niektórzy tak jak Pan Józef Zalewski pamięta tę
sprawę. Od tego momentu utworzyliśmy Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, o którym można by
wiele mówić ale należy powiedzieć jedną rzecz odcisnęło duże piętno na społeczności
piaseczyńskiej, myślę że dobrze się przysłużyło i służy dalej interesom miasta. Towarzystwo
Przyjaciół Piaseczna w zasadzie wiele rzeczy robiło między innymi rewaloryzacja cmentarza,
między innymi zajmowała się uroczystościami, pismem które wychodziło w Piasecznie. Okazało
się, że po 10 latach zostałem przez znakomitych ludzi już niektórzy nie żyją odwołany z
Towarzystwa, po mnie przyszli inni, ja jestem członkiem, bardzo miło że o mnie również się
pamięta nie mniej jednak myślę, że jeżeli chodzi o problemy związane z towarzystwami, a w
szczególności z Towarzystwem Przyjaciół Piaseczna z tymi problemami Rada Powiatu i Rada
Gmina powinna w przyszłości wiele czasu poświęcić, warto, jest to kapitał, który właściwie pracuje
za gratis z podziękowaniem, nazywam to nienormalna część społeczności, która właściwie myśli o
sprawach społecznie, a nie finansowo a szkoda bo przydało by nam się trochę finansowo.
Dziękuję Pani Jolancie Koszadzie, która wiele zrobiła dla Towarzystwa oraz Panu Józefowi
Zalewskiemu, który również był czasu, że bardzo sympatycznie pracował w Towarzystwie.
Dziękuję serdecznie za wyróżnienie.
Obecny Prezes Towarzystwa Ewa Dudek „jeśli Państwo pozwolicie to ja tak na koniec chciałam
serdecznie podziękować Pani Przewodniczącej, Panu Staroście, Zarządowi Powiatu, Państwu
Radnym za to, że dostrzegliście Państwo to nasze zaangażowanie społeczne, tu właśnie w tym
mieście i na rzecz tego miasta, ponieważ zebrali się tu ludzie, którzy kochają to miasto i tak jak Pan
Jerzy Dusza przed chwilą powiedział nie szczędzą czasu, uczucia, zaangażowania czasami
własnych środków na to żeby różne inicjatywy w tym mieście związane z działalnością kulturalną z
dziedzictwem kulturalnym były prowadzone i żeby o tym wszystkim nie zapominać. Dziękuję
serdecznie za to, że samorządy zarówno gminy jak i powiat wspierają nasze działania i wcześniej
oraz okresie tych 10 lat, kiedy ja mam zaszczyt reprezentować Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna.
W tym roku w kwietniu mieliśmy kolejne wybory, doszli nowi członkowie między innymi Pan
Piotr Kandyba, Pan Stanisław Hofman, Pani Danuta Samek, Pani Maria Piechota, natomiast są
osoby, które w tym stowarzyszeniu są od wielu lat, pracują społecznie z wielkim zaangażowaniem,
nie szczędząc czasu, tu mam przed sobą Panią Wandę Wasiewicz, Panią Katarzynę Bartosiewicz,
Pana Waldemara Witkowskiego, Pana Zbyszka Muchę, który jest nowym Prezesem Komitetu
Renowacji Cmentarza Parafialnego od kilku lat, Pan Jan Liwiński, ogromne dzięki wszystkim

Państwu za to, że jesteście, że Wam się chce, serdeczne dzięki dla Pani Jolanty Koszady z którą w
Towarzystwie miałam zaszczyt współpracować nadal, tak trzymać proszę Państwa, pracujmy dalej,
dzięki serdeczne”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska „dzisiaj jest to wyjątkowy dzień kiedy
mogliśmy mieć szanse spotkać się z tymi fantastycznymi, znakomitymi ludźmi, pasjonatami,
znawcami i miłośnikami ziemi piaseczyńskiej. Jest nam również miło i jesteśmy dumni z tego, że
są na sali inne znakomite osoby. Proszę mi wybaczyć, że dopiero teraz powitam szanownych
Państwa, a mianowicie Pana Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa, Wiceburmistrz
Panią Honoratę Kalicińską, Pana Wojciecha Adamiaka, I Starostę Powiatu Piaseczyńskiego.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, proszę nam darować, że dopiero teraz jest to przywitanie ale
Państwo tak naprawdę są gośćmi Pana Inżyniera Władysława Sieradzkiego, którego miałam szansę
i okazje powitać na wstępie, który zaproponował, a Państwo przyjęli tę propozycję aby w tym
miejscu i w tym gronie odbyło się wspólne spotkanie. Poproszę Pana Inżyniera Władysława
Sieradzkiego, aby był łaskaw podejść tutaj. Pragnę w imieniu Pana Inżyniera, a także naszym,
moim własnym, Pana Starosty bardzo serdecznie przywitać Księdza Kanonika Wiktora
Ojrzyńskiego jest z nami witamy serdecznie Księdza Kanonika Wiktora Ojrzyńskiego. Pragnę
przywitać Panią Mirosławę Goch, ponownie Panią Ewę Dudek, Panią Bogumiłę Rososzczuk, Panią
Monikę Gielecińską, Pan Józef Zalewski również jest z nami, który także jest zaproszony przez
Pana Sierackiego, z nadleśnictwa Chojnów Pana Sławomira Mydłowskiego, Janusza Cala, Panią
Barbarę Sikorę, witamy bardzo serdecznie naszych przyjaciół z Nadleśnictwa Chojnów, była także
zaproszona grupa rekonstrukcji historycznej, której niestety nie ma. Bardzo dziękujemy Państwu
tym, którzy zechcieli do nas przybyć i są razem z nami pozwolicie, że oddam głos Panu
Inżynierowi Władysławowi Sieradzkiemu”.
Inżynier Władysław Sieradzki powiedział „ witam Radę Powiatu Piaseczyńskiego na czele z
Panią Marią Mioduszewską, Starostą Janem Dąbkiem, Burmistrzem Gminy Piaseczno Panem
Zdzisławem Lisem, byłego Burmistrza Pana Józefa Zalewskiego, witam wszystkich bardzo gorąco
nie wymienionych uczestników dzisiejszej Rady. Jak to się stało, że ja dzisiaj jestem wśród Państwa
otóż my jako kombatanci najbardziej przeżywamy i to nawiążę w niezbyt długim wystąpieniu o
najważniejszej sprawy, że wszystko to co się dzieje w tej chwili związane są z rokiem 2014 - 70
rocznica Powstania Warszawskiego i w związku z tym wszystkie przygotowania, które w tym roku
prowadziliśmy były związane z uroczystościami nie tylko związane z jedną datą. Chciałbym w
krótkich słowach wypowiedzieć słowa podziękowania i praca na przyszłość. Jeśli chodzi o nasze
Koło jestem jego Przewodniczącym im. Porucznika Antka Narodowych Sił Zbrojnych, które ma
siedzibę w Piasecznie przy ul. Szkolnej 6. Skąd się wzięliśmy, wtedy kiedy był napad 1939 roku
Niemców hitlerowskich, powstało państwo polskie podziemne, a we wrześniu już powstawała
armia krajowa, narodowe siły zbrojne jako dwie największe jednostki wojskowe w państwie
podziemnym. My powstaliśmy jako samodzielny batalion im. Brygadiera Mączyńskiego w skład
którego wchodziły trzy kompanie, jedną z nich była kompania III, która stacjonować miała na
terenie Powiatu Piaseczyńskiego i tu od tamtej pory jesteśmy my związani, ja zostałem skierowany
do kompanii III naszych narodowych sił zbrojnych i zostałem zastępcą dowódcy plutonu, w tym
czasie ukończyłem podchorążówkę i prowadziliśmy przeróżne sprawy związane z
przygotowaniami, bo wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że nie może się stać nic innego tylko
kiedyś musimy stanąć przeciwko najeźdźcą to było od czasu kiedy już później skończyło się
powstanie o którym była mowa na Zimnym Dole. My początkowo zaczęliśmy działalność
konspiracyjną po wyzwoleniu dlatego, że w okresie PRL nie było mowy o tym żeby chwalić się i
mówić, że się było w Polsce Podziemnej lub Narodowych Siłach Zbrojnych, które zawsze były
represjonowane. My na terenie Piaseczna po wyzwoleniu zaczęliśmy spokojnie na Zimnym Dole
tam gdzie się odbyła ostatnia nasza walka z Niemcami przygotowywaliśmy skromny pomnik z
brzozy z małą tabliczką upamiętniającą tych, którzy walczyli i zginęli na Zimnym Dole. Tak się
potem złożyło, nastąpił rok 1989 i mogliśmy zacząć działać nie z ukrycia ale właśnie na terenie

Piaseczna, zostało założone Koło im Porucznika Antka, który był pierwszym Przewodniczącym był
Pan Żyro mieszkaniec Piaseczna, mnie jako mieszkańca Piaseczna również tutaj skierowano i
zaczęliśmy działać przez okres następny. Koło stacjonowało na Plebanii, która została
przebudowana i powstało muzeum, początkowo się błąkaliśmy ale czuliśmy opiekę ze strony
Gminy, Powiatu i to działanie w ten sposób się zaczęło. My na początku chcieliśmy uczcić
wszystkich tych którzy walczyli o Polskę, którzy przyczynili się do tego i dlatego powstawały
miejsca pamięci w Piasecznie. Jedno z pierwszych było zawieszenie tablicy pamiątkowej z
podziękowaniem dla Szpitala polowego, który tam był otwarty przy siedzibie Domu Kultury w tej
chwili, potem został przebudowany pomnik poświęcony poległym. Cały czas uczestniczyliśmy w
pracach Powiatu i Gminy. Wracając do uroczystości na Zimnym Dole w podziękowaniach
wręczaliśmy dyplomy dla poszczególnych instytucji i było to podsumowanie naszej działalności do
chwili obecnej natomiast dzisiaj prosiliśmy abyśmy spotkali się z radnymi, przedstawicielami
władz naszego Powiatu, żeby byli obecni Ci których chcielibyśmy wyróżnić za współpracę, pomoc
w naszej działalności naszego Koła. Serdecznie dziękuję władzom Powiatu, władzom Gminy,
przedstawicielom Nadleśnictwa, dzięki nim mogliśmy dbać o pomnik, który powstał jako pomnik
wybudowany na Zimnym Dole w lesie chojnowskim, możemy dbać o inne miejsca pamięci
narodowej”.
Inżynier Władysław Sieradzki następnie rozpoczął wręczanie odznak, zapraszając:
I Księdza Kanonika – „któremu dziękujemy za wsparcie duchowe, za to, że Ksiądz nas prowadził
przez wiele lat, pomagał nam zawsze żebyśmy się dobrze sprawowali”,
Przewodniczącą Panią Marię Mioduszewską „ której za wszystko serdecznie dziękujemy”,
Starostę Pana Adama Jana Dąbka „ któremu dziękujemy bardzo za opiekę”,
Wicestarostę Pana Marka Gielecńskiego „ który mam nadzieję, że jeszcze przez 10 lat będzie się
nami opiekowali”,
„byłego Starostę Pana Wojciecha Adamiaka tradycja oraz nasza i jego praca rozpoczęła się 1993
roku i trwa do dzisiaj, obchodziliśmy 10-lecie w 2003 roku, dzięki staraniom wtedy byłego
Burmistrza Pana Józefa Zalewskiego, teraz wspominamy ten okres kiedy Pan był Starostą”.
Pan Wojciech Adamiak serdecznie podziękował mówiąc „jest mi ogromnie miło, że Przedstawiciel
Powstania Warszawskiego pamięta o mnie, jestem bardzo zaszczycony jednocześnie chciałbym
wyrazić wielką radość, że władze Piaseczna pamiętają o bohaterach z Piaseczna, którzy brali
udział w Powstaniu Warszawskim, pamięć ich czynu inspirowała kolejne pokolenia Polaków w
walce o wolność, którą możemy się cieszyć, jeszcze raz dziękujemy bardzo”.
„Panią Jolantę Koszadę,, której dziękujemy za opiekę, ciągłe wspomaganie w naszych działaniach
pod względem organizacyjnym”.
„Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa oraz Wiceburmistrz Honoratę
Kalicińską „którym za wszystko dziękujemy”.
„byłego Burmistrza Józefa Zalewskiego, który w tym okresie kiedy był Burmistrzem, bardzo nas
wspomagał, działo się bardzo dużo, była rozbudowywana kwatera wojenna, było wiele różnych
uroczystości przy których Pan Józef był obecny.”
Pan Józef Zalewski podziękował serdecznie za pamięć Związkowi Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych, „ja pamiętam jak tworzyliśmy i budowaliśmy w połowie lat 90 tą kwaterę na Zimnym

Dole, rzeczywiście to był trud wysiłek, wtedy nie było takich łatwych podejmowanych decyzji tak
jak teraz, zdecydowanie trudniej było pozyskać środki ale wspólnie ze środowiskiem Narodowych
Sił Zbrojnych ten szaniec nam powstał i służy do dzisiaj jako pamiątka ale też jako przypomnienie
tych tragicznych zdarzeń, które miały miejsce w 1944 roku, przypomnienie kawałek historii
związanej z miastem z ludźmi tego miasta, tej Gminy, tego Powiatu, wszystkiego dobrego, dziękuję
serdecznie”.
„Panią Mirosławę Goch, która opiekuje się nami jako Naczelnik Wydziału Społecznego
dziękujemy za taką opiekę, rady przeróżnego rodzaju, życzymy wszystkiego dobrego”.
„Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów Pana Sławomira Mydłowskiego któremu życzymy
wszystkiego najlepszego, żebyście nami się tak opiekowali jak dotychczas”,
Pan Sławomir Mydłowski podziękował za wyróżnienie, które traktuje jako wyróżnienie dla
wszystkich leśników, którzy pracują dla dobra tej organizacji
„Pana Janusza Cala najbardziej aktywnemu człowiekowi w Nadleśnictwie po Panu
Nadleśniczym, bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i działania w zakresie kultywowania
wszystkich tych spraw, które były ”,
„Panią Barbarę Sikorę, której dziękujemy za tamten okres współpracy razem”,
„Panią Dyrektor Centrum Kultury Ewę Dudek, której również serdecznie dziękujemy za opiekę,
za rady, za wskazania”,
„Panią Kierownik Przystanku Kultura Bogumiła Rososzczuk, która w tamtym okresie bardzo
nam pomagała, przytuliła nas do siebie wtedy kiedy był remont naszej siedziby na ul. Szkolnej 6”,
„Panią Monikę Gielcińską kustosza muzeum, dziękujemy serdecznie i prosimy o dalszą opiekę”.
Kontynuując Inżynier Władysław Sieradzki powiedział „ tak dobiliśmy do końca, teraz
chciałbym wszystkim podziękować wszystkim tu obecnym za obecność wszystkim, którzy nas
wspomagali i mam nadzieję, że to nie było jakieś podsumowanie, że my chcemy rezygnować, nie
my będziemy trwali jak najdłużej dla dobra Ojczyzny, pamięci historycznej dlatego aby młodzi na
terenie Powiatu Piaseczyńskiego wiedzieli, znali historię, wiedzieli że jednak warto się poświęcać
dla Ojczyzny. Pozdrawiając wszystkich tu obecnych, dziękuję za wszystko i tak jak powiedziałem
na początku najwięcej słów dziękuję w stosunku do Powiatu, Gminy Piaseczno, Nadleśnictwa i do
wszystkich osób którzy przyczynili się do naszej pracy, dziękuje bardzo”.
Starosta Jan Dąbek skierował słowa do Inżyniera Władysława Sieradzkiego „bardzo dziękujemy
za to co Pan cały czas robi i przede wszystkim za to co Pan zrobił w dalekiej przyszłości.
Chcielibyśmy w imieniu Rady Powiatu i Zarządu przekazać Panu dyplom uznania, który pozwolę
sobie odczytać. Dyplom uznania dla szanownego Pana Władysława Sieradzkiego Prezesa Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło im. Porucznika Antka w Piasecznie. Dziękujemy za
uroczyste obchody 70 rocznicy Powstania Warszawskiego przy Pomniku Szaniec Nieugiętych i
Pomniku Leśników Mazowieckich za zorganizowanie imprez rocznicowych upamiętniających
bohaterów walk o niepodległość oraz za działalność edukacyjno-patriotyczną na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy przede wszystkim dużo, dużo zdrówka
żeby ta edukacja była prowadzona przez osoby, które pamiętają tamte czasy naocznie”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała „szanowny Panie Inżynierze,
drogi Kordianie to pseudonim Pana Władysława Sieradzkiego z tamtych czasów, ja jestem

niezwykle zaszczycona i niegodna takiego cudownego, wspaniałego, pamiątkowego krzyża, to jest
krzyż proszę Państwa i jeszcze napis w dodatku Pani Marii Mioduszewskiej Odznaką Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w dowód uznania Koło im. Porucznika Antka w Piasecznie z
datą. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni i wzruszeni, że ta pamiątka znajdzie
najwspanialsze i najbardziej poczesne miejsce wśród naszych pamiątek domowych, rodzinnych,
które będziemy przekazywać następnym pokoleniom. Bardzo Panu serdecznie dziękujemy i
gratulujemy tego co Pan dotychczas dokonał i bardzo prosimy o dalsze działania i będziemy na
pewno jeśli nie my to nasi następcy zawsze otwarci na współpracę. Wszystkiego dobrego i bardzo
dziękujemy
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska „jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim
Państwu, którzy zechcieli dzisiaj z nami świętować, potraktujemy to jako wielkie święto Powiatu i
Gminy. Pozwolicie Państwo, że w imieniu Pana Starosty i Rady zaproszę Państwa do sali na górze
na skromny poczęstunek, na kawę, herbatę. Pan Starosta Państwa poprowadzi, a my pozostaniemy
w naszym gronie, ponieważ musimy kontynuować Sesję Rady Powiatu Piaseczyńskiego, jeszcze
raz Państwu serdecznie dziękujemy za waszą obecność. Zapraszamy do sali na górze na słodki
poczęstunek, a Państwa radnych proszę o dwie minuty cierpliwości, za chwilkę już będziemy
kontynuować obrady”. Wyjaśniła „proszę wybaczyć ale taka była konieczność i potrzeba, Pan
Inżynier Sieradzki zwrócił się do nas dużo wcześniej z taką prośbą żeby to zrobić na Sesji,
początkowo uzgadniał to z władzami Miasta i Gminy, czy być może na Sesji w Gminie Piaseczno
wystąpi Pan Inżynier Sieradzki ale jednak Pan Burmistrz i tutaj władze zdecydowali, że odbędzie
się ta uroczystość u nas wobec tego nieco się przedłużyło. Mamy jeszcze do dekoracji Odznaką
Powiatu Piaseczyńskiego, którą nadała szanowana Rada Parafię Rzymskokatolicką Pod
Wezwaniem Św. Anny w Piasecznie i to już widzę, że delegacja się przygotowuje, dlatego teraz
zaproponuję Państwu, że rozpoczniemy Sesję, abyśmy przyjęli te pierwsze punkty po czym
zaprosimy Państwa na przerwę. Bardzo przepraszam za niecodzienny i nietypowy program ale taka
była konieczność i tak podzieliliśmy Odznaki Honorowe na dwie sesje.
Po chwili Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska otworzyła XL sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego, informując, 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
propozycje do porządku obrad2?

zapytaniem czy są

Rada głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 przyjęła porządek obrad. W głosowaniu nie
brało udziału 7 radnych.
Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zapytała czy są uwagi do treści protokołu?
Nie było uwag.
Rada głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 przyjęła protokół z XXXIX sesji Rady
Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 25 września 2014 roku. W głosowaniu nie brało udziału 7 radnych.
Ad. 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
1

załącznik do protokołu

2

załącznik do protokołu

Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego.3
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Marianna Kurek poinformowała, że Komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego.
Radny Józef Zalewski zwrócił uwagę na jeden aspekt dzisiejszych zmian w uchwale
budżetowej dotyczącej budżetu na ten rok, wprowadzono nowe zadanie o którym
dyskutowaliśmy dość długo rozbudowa i przebudowa budowa sali gimnastycznej z częścią
dydaktyczną w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie. „Pamiętam jakie były dyskusje
związane z tą inwestycją, całe szczęście, że udało się przekonać Zarząd i te zadanie zostało
wprowadzone, na razie wykonanie ponownie dokumentacji związanej z przebudową tej
placówki oświatowej, jak Państwo pamiętają dokumentacja była opracowana ale przy tym
przekazywaniu z jednego samorządu do drugiego zapomniano w Gminie Piaseczno przekazać
we właściwym czasie dokumentacje techniczną wykonaną na zlecenie Gminy Piaseczno. Jak
pamiętamy to zadanie jest ujęte i trzeba się cieszyć, że odpowiedzieliśmy na apel środowiska
oświatowego w tej placówce oświatowej”.
Rada w głosowaniu imiennym 4: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła uchwałę w
sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego 5. W głosowaniu nie brało udziału 6 radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska nadmieniła, „cieszymy się z tego, że
mamy w perspektywie budowę sali dla niezwykle ważnej szkoły Powiatu Piaseczyńskiego,
można powiedzieć, że jest to Szkoła number one. Bardzo dziękujemy”.
Ad. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2014.6
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Marianna Kurek poinformowała, że Komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
rok 2014. Podkreśliła „Komisja Budżetu i Finansów zwracała uwagę na wprowadzenie nowego
zadania budowę hali sportowej przy Liceum jednogłośnie akceptując”.
Rada w głosowaniu imiennym 7: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, przyjęła uchwałę w
sprawie zmian w uchwale w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 8 W głosowaniu
nie brało udziału 7 radnych.
Ad. 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projektu uchwały w sprawie ustalenia na
rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz
3
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wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 9W głosowaniu nie brało
udziału 2 radnych.
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 uchwałę w sprawie ustalenia
na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 10W głosowaniu nie brało
udziału 6 radnych.
W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.
Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zadania powiatu Gminie
Tarczyn
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania
zadania powiatu Gminie Tarczyn. 11
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja Strategii po dyskusji i wyjaśnieniach
składanych przez członków zarządu powiatu rekomenduje Radzie Powiatu przyjęcie tego
projektu uchwały głosami: za – 10, przeciw – 1, wstrzymała się – 1.
Radny Wojciech Ołdakowski zapytał „czy ktoś się opamiętał i będzie sprzeciwiał się temu
czy dalej będzie podtrzymywane zdanie, że należy to przegłosować pozytywnie? Ja jestem
jedyny przeciwny, ponieważ uważam, że narażamy tutaj naszą spółkę powiatową, która ma
zarabiać a może zarabiać na odśnieżaniu, cały czas tak samo uważam”.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odpowiedział „szanowny Panie Wojciechu na
posiedzeniu Komisji Strategii również rozmawialiśmy na ten temat Pan zgłaszał swoje
wątpliwości i dwoje radnych z Tarczyna stwierdziło, że wolą, aby Gmina Tarczyn zajmowała
się tymi drogami gdyż nie ma sensu z Piaseczna gnać sprzętu drogami akurat wojewódzkimi i
pustymi przelotami. To jest Pana zdanie, ja uważam, że nie opłacalne by było przekazanie
tego zadania spółce, gdyż spółka więcej by straciła na dojazdy niż na prace związane z
zimowym utrzymaniem tych dróg”.
Radny Wojciech Ołdakowski skomentował „po pierwsze liczyłem, że się Państwo
opamiętają, a po drugie jak Pan może zauważył stanowimy tutaj wszyscy Radę Powiatu
Piaseczyńskiego, a nie przedstawicieli Rady danej Gminy, wszyscy odpowiadamy za cały
Powiat, dlatego czy ktoś jest z Tarczyna, Lesznowoli czy Piaseczna nie widzę tutaj podstawy
do tego żeby dawać mu większą mądrość w rozeznaniu tej sprawy”.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk podkreślił „to są osoby mieszkające w Gminie
Tarczyn i bardziej znające realia tamtego terenu, na pewno Pan rzadziej jeździ w kierunku
Suchodołu i dalej w kierunku dawnego Skierniewickiego niż mieszkańcy, którzy są radnymi
tej Gminy w naszej Radzie”.
Radny Wojciech Ołdakowski „oby tak było, a ja bywam tam często”.
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Radny Waldemar Kosakowski zapytał „czy w umowie o współpracy z Gminą Tarczyn, ten
zapis o przekazywaniu pieniędzy będzie miał charakter fakultatywny czy zapisany w sposób
ostateczny, zdeterminowany, mogę założyć, że do 15 grudnia śnieg nie spadnie”.
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odpowiedział, „w umowie będzie zapisane do 15
grudnia przekazujemy transzę 20 tys., a dalsza kwota będzie uzależniona od wykorzystania tej
pierwszej kwoty, czyli to co będziemy przekazywali do 1 lutego, będzie uzależniona od tego
ile dni i na jaką kwotę faktura będzie wystawiona przez Urząd Miasta i Gminy Tarczyn
uwzględniając te dni kiedy utrzymanie było niezbędne. Jeżeli w tym okresie nie będzie
zimowego utrzymania to ta kwota nie będzie wypłacona tylko rozliczona z tych 20 tys.
przekazanych wcześniej”.
Radny Paweł Płoski zapytał jaka to była konstrukcja w zeszłym roku?
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk odpowiedział twierdząco mówiąc „w zeszłym roku
przekazaliśmy do 15 grudnia większą kwotę ze względu na to, że z historii sądziliśmy, że
będzie początek mocniejszy niż koniec dlatego później był problem z rozliczeniem, dlatego
teraz przekazujemy niższą kwotę mając prognozy łagodnej zimy do końca grudnia, a jeżeli już
to zima może przyjść na nasz teren dopiero w styczniu wówczas będziemy mogli
zweryfikować listopad i grudzień i na tej podstawie dopłacić lub nie kwotę wymaganą przez
Gminę Tarczyn na utrzymanie”.
Rada głosami: za – 17, przeciw – 1, wstrzymało się – 1, przyjęła uchwałę w sprawie
przekazania zadania powiatu Gminie Tarczyn. 12W głosowaniu nie brało udziału 5 radnych.
Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu
użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie lokalu użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej
w Górze Kalwarii . 13
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Radny Józef Zalewski poinformował, że Komisja jednogłośnie rekomenduje przyjęcie tego
projektu uchwały.
Rada głosami: za – 17, przeciw – 1, wstrzymało się – 1, przyjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy
Społecznej w Górze Kalwarii . 14W głosowaniu nie brało udziału 5 radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powitała oraz poprosiła Księdza
Andrzeja Krynickiego Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod Wezwaniem Św Anny w
Piasecznie i przedstawicieli akcji katolickiej, która działa przy Parafii Św. Anny w Piasecznie
na czele z Panem Prezesem Stanisławem Podkowińskim. Zapraszamy Państwa bardzo
serdecznie ze sztandarem, proszę o powstanie. Powiedziała „ szanowni Państwo, czcigodny
Księże Proboszczu, drodzy przyjaciele z akcji katolickiej działającej przy Parafii
Rzymskokatolickiej pod Wezwaniem Św. Anny w Piasecznie. Wolą tego grona, Rady Powiatu
Piaseczyńskiego wyrażona w uchwale, która została podjęta na poprzedniej Sesji Rady
Powiatu w dniu 25 września 2014 roku było nadanie Rzymskokatolickiej Parafii pod
Wezwaniem Św. Anny w Piasecznie Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego. Szanowni
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Państwo to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy dzisiaj, tutaj w tym miejscu na tej sali
powiedzieć, że ta uchwała w § 1 powiada za szczególne zasługi dla rozwoju Powiatu
Piaseczyńskiego w dziedzinie działalności społecznej i edukacyjno-kulturalnej nadaje się
Rzymskokatolickiej Parafii pod Wezwaniem Św. Anny w Piasecznie Odznakę Honorową
Powiatu Piaseczyńskiego. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu i
właśnie dzisiaj tę uchwałę pragniemy wykonać szanowni Państwo, zaprosiliśmy poza
gospodarzem tej parafii, czcigodnym Księdzem Proboszczem Andrzejem Krynickim także
tutaj zespół działający przy Parafii, który przyszedł ze sztandarem. Proszę Państwa to nie jest
żadna demonstracja, to jest świadectwo wiary i współpracy, tak mamy podane w naszych
uzgodnieniach i regulaminach, że jeżeli odznakę nadaje się osobie prawnej, stowarzyszeniu,
towarzystwu, to jest ona przypinana do sztandaru, dlatego pozwoliliśmy sobie zaprosić ze
sztandarem przedstawicieli Parafii i przedstawicieli Piaseczna”. Poprosiła Pana Starostę o
udekorowanie sztandaru Odznaką, którą to grono Powiatu Piaseczyńskiego na wniosek
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nadała Rzymskokatolickiej Parafii pod Wezwaniem Św.
Anny w Piasecznie. Dodała „jest to pierwszy medal, Odznaka Nr 1 i legitymacja również jest
z Nr 1, bardzo z tego powodu się cieszymy, jest to dla nas ogromny zaszczyt”.
Starosta Jan Dąbek powiedział „współpraca z Parafią jest od wielu lat, pamiętamy, że były
takie czasy kiedy Powiat miał stolicę kulturalną Mazowsza, do tego czasu tak naprawdę na
terenie Powiatu Piaseczyńskiego nie było żadnych sal z prawdziwego zdarzenia, to wtedy
przede wszystkim mogliśmy się pochwalić swoim potencjałem kulturalnym na całe
województwo mazowieckie, na całą Polskę, dzięki temu, że korzystaliśmy z Domu
Parafialnego. Oczywiście to nie jest jedyny powód przyznania tej Odznaki Honorowej, ta
praca od podstaw, praca z młodzieżą, dorosłymi trwa w Parafii od bardzo wielu, wielu lat. Też
nie przypadkowo jest to, że Parafia Św. Anny ma legitymację z nr 1, to jest symbol, że ta
instytucja współpracuje z naszym społeczeństwem od dawna”. Odczytał dyplom
„ Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Anny w Piasecznie otrzymuje Odznakę
Honorową Powiatu Piaseczyńskiego, ta Odznaka została uznana przez Uchwałę Rady, Pani
Przewodnicząca o tej Uchwale mówiła. W imieniu Rady Powiatu Przewodnicząca Rady
Powiatu Maria Mioduszewska, w imieniu Zarządu Powiatu Jan Dąbek”.
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod Wezwaniem Św. Anny w Piasecznie Andrzej
Krynicki powiedział „bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie naszej Parafii, za tę
legitymację z Nr 1, to duże wyróżnienie i ogromny zaszczyt. Współpraca od dwóch lat tyle
jestem w tym miejscu układa się bardzo dobrze, jak zdążyłem wejść troszkę w Parafię to co
Pan Starosta wspominał kiedy Piaseczno było stolicą tego regionu, stolica kulturalną
rzeczywiście wiele się działo na naszym terenie przy Placu Piłsudskiego 10. za to wszystko
serdecznie dziękuję, że ta współpraca się układa. Czasem mnie pytają jak ci jest w
Piasecznie? Ja mówię jest bardzo dobrze nie dlatego, że jest dużo pracy tylko dlatego, że się
dobrze z ludźmi współpracuje, zarówno na Plebanii jak i z tymi środowiskami, które są tutaj
na tym terenie i to jest najważniejsze, praca zawsze będzie ale najistotniejsze jest to
żeby była relacja zdrowa między ludźmi, wtedy naprawdę można wiele ciekawych rzeczy
robić, wspólnie dla ludzi, dla społeczności i za to bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie to jest
początek, drugi rok dopiero, mam nadzieję, że będzie tak dobrze, albo jeszcze lepiej w
niedalekiej przyszłości, dziękuje serdecznie”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska złożyła dyplom gratulacyjny na ręce
Księdza Proboszcza Parafii czcigodnego Kanonika Andrzeja Krynickiego oraz serdeczne
słowa wdzięczności za pracę duszpasterską i posługę ewangelizacyjną na rzecz wspólnoty
parafialnej na rzecz Piaseczna i społeczności lokalnej Powiatu Piaseczyńskiego w podpisie
Pan Starosta Piaseczyński Jan Adam Dąbek i jej skromna osoba. Nadmieniła „przekazujemy
dyplom do dokumentów Parafii, chcę przy tej okazji powiedzieć bo Ksiądz był tak łaskaw
wspomnieć, że jest tutaj dopiero dwa lata, dla nas te dwa lata były bardzo owocnej

współpracy, a wcześniejsi księża proboszczowie byli przez nas zaproszeni na dzisiejsze
święto to dzisiejsze spotkanie, ale niestety okazuje się, że każdy już tkwi w swoich
obowiązkach i troszeczkę w innej rzeczywistości, Ksiądz Dziekan każdego czwartku
wyjeżdża na Jasna Górę do Częstochowy, wobec tego to jest dla niego najświętszy dzień i nie
zmienia tego od lat. Księża Proboszczowie Darek Gas, Tadeusz Sowa byli przez nas
zapraszani, nawet były osobiste rozmowy, powiedzieli że będą się starać ale widać, że
obowiązki niestety były tutaj ważniejsze. My to rozumiemy, niemniej takie dyplomy
gratulacyjne, podziękowania będziemy przekazywać proboszczom Dariuszowi Gasowi i
Tadeuszowi Sowie. Jeszcze raz bardzo pięknie dziękujemy naszym drogim duszpasterzom,
kłaniamy się nisko Świętej Annie”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska ogłosiła przerwę.

Ad. 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w
skład: Zespołu Szkół im. Wł.St.Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Mirkowskiej 39, Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10, Zespołu
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C.Plater-Zyberkówny w
Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka
F.Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul.Budowlanych 14, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarczynie przy ul. Ks. Cz. Oszkiela 1B
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk przedstawił projektu uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład: Zespołu Szkół im. Wł.St.Reymonta w
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39, Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul.
Szpitalnej 10, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C.PlaterZyberkówny w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, Zespołu Szkół Zawodowych im.
Marszałka F.Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul.Budowlanych 14, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarczynie przy ul. Ks. Cz. Oszkiela 1B 15
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Joanna
Pająkiewicz poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska powiedziała „miałam taką okazję,
jeśli chodzi o szkołę, smutne zresztą doświadczenie jeśli chodzi o szkołę im. Wł. St.
Reymonta w Konstancinie i o te decyzje, które podjęliśmy w ostatnim czasie, mówił taki
człowiek z terenu Konstancina, publicznie, w środku lokomocji - „nie pójdę na wybory, bo
Powiat zlikwidował szkołę, i co oni tam w ogóle robią. Taka wspaniała szkoła, zlikwidowali
szkołę i Konstancin w tej chwili nie ma żadnej szkoły średniej. Takie duże miasto, taka duża
gmina z tradycjami, zawsze była szkoła średnia.” Powiem Państwu, że bardzo mnie to
zabolało, to nie było miejsce ani czas na dyskusje, ale zamierzam się do tego ustosunkować
być może w publicznym wystąpieniu w prasie, bardzo jest mi z tego powodu przykro. Ludzie
nie rozumieją tej decyzji, nie wiedzą tak naprawdę, ci którzy bliżej są w sprawach samorządu
to wiedzą, ale ci którzy tylko czytają prasę, w której się mówi, że Powiat zlikwidował szkołę,
czy wygasił, nie podając jednocześnie istotnych argumentów, i tych lat, które tutaj były
włożone, i tych pieniędzy.”
Rada głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, podjęła uchwałę w sprawie zamiaru
likwidacji szkół wchodzących w skład: Zespołu Szkół im. Wł.St.Reymonta w KonstancinieJeziornie przy ul. Mirkowskiej 39, Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10,
15
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Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C.Plater-Zyberkówny w
Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka
F.Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarczynie przy ul. Ks. Cz. Oszkiela 1B 16. W głosowaniu nie brało
udziału 9 radnych

Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terenu działania Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie 17.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Joanna
Pająkiewicz poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przypomniała, że „na jednym z
posiedzeń komisji przedstawiciela zwłaszcza pani Dyrektor Poradni zwracała się do nas z
prośbą poszerzenia powierzchni Poradni, niestety nie udało nam się tego zrobić bo PINB stoi
na stanowisku, że tamte pokoje także są mu potrzebne, i niestety nie mamy w tej chwili
takiego rozwiązania, które mogłoby wyjść naprzeciw pewnym wnioskom i prośbom Pani
Dyrektor i całego zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wiem, że w ostatnich
tygodniach miało tam miejsce ocena, ewaluacja, podobno nie wyszło to najlepiej, oni pracują
w trudnych warunkach a jednocześnie orzekają i podejmują ważne decyzje dla przyszłości
młodych ludzi z tego terenu. Myślę, że to będzie też wyzwanie dla przyszłej Rady żeby coś z
tym zrobić, żeby poprawić te warunki.”
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk dodał, że „tu nie chodzi o ich działalność, że
została gorzej oceniona, tylko działalność wysoko oceniona, a tylko i wyłącznie warunki
lokalowe były oceniane. Chciałem podkreślić, bo Państwo radni mogą zrozumieć, że całość
działalności została inaczej oceniona.”
Naczelnik Wydziału Edukacji Magdalena Boniecka dodała, że „rzeczywiście działalność
Poradni została bardzo wysoko oceniona, bo na literkę B. W tej chwili jest to mało osiągalne,
żeby dostać literkę A, a literka C została przyznana tylko ze względu na warunki lokalowe
oraz na małą dostępność do pewnego rodzaju usług, ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie
przeskoczyć, natomiast sama działalność Poradni, jakość świadczonych usług, sposób
prowadzenia, cała administracja, sekretariat, została oceniona bardzo dobrze i bardzo
wysoko.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska była zdania, że jest to wyzwanie dla
przyszłej Rady i władz Powiatu, żeby pochylić się nad tematem tej placówki.
Rada głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, podjęła uchwałę w sprawie
określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie 18.
W głosowaniu nie brało udziału 7 radnych.
Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
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uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2015
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2015 19.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Joanna
Pająkiewicz poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały
Rada głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 20.
W głosowaniu nie brało udziału 7 radnych.
Ad .12 Realizacja zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej,
a) funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej,
b) instytucjonalna piecza zastępcza
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła uwagę, że jest to temat
merytoryczny, który został ustalony na początku bieżącego roku w planie pracy Rady, i który
zamyka wszystkie tematy, które zostały ustalone do rozpoznania przez Radę.
Radny Waldemar Kosakowski zwracając się do całej Rady powiedział „ponieważ jest to
ostatni moment, w którym uczestniczę w sesji rady, na następnej sesji rady nie będę obecny,
będzie to nieobecność nieusprawiedliwiona, ponieważ wyjeżdżam ze względów prywatnych, a
z tej sesji muszę się usprawiedliwić, ponieważ względy zawodowe wzywają mnie do mojej
szkoły. Dlatego chciałem Państwu podziękować za 4 lata współpracy, wszystkim którzy
kandydują życzę sukcesu w nowych wyborach 16 listopada, życzę jak najwięcej autonomii w
decyzjach Rady. Bardzo dziękuję za te 4 lata.”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska zapoznała
zebranych z tematem dotyczącym realizacji zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej.
Powiedziała, że „piecza zastępcza to nowe określenie, które funkcjonuje i zostało
wprowadzone ustawą 1 stycznia 2012 roku i poniekąd zagadnienie to związane jest z
wyjęciem, tak naprawdę, rodzin zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej ze sfery
pomocy społecznej ogólnie pojmowanej. Nowa ustawa nakładała na nas obowiązek
przeorganizowania całego systemu pomocy dziecku i rodzinie na terenie naszego Powiatu.
Pozwolę sobie przytoczyć Państwu preambułę do wspomnianej ustawy, bo ona jest bardzo
wymowna w aspekcie tego, o czym chciałabym dalej opowiadać. „Powstała dla dobra dzieci,
dla dobra rodziny w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w
opiekowaniu się i wychowaniu dziećmi oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może
być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób i instytucji i organizacji pracujących z
dziećmi i ich rodzinami.” Nowe rozwiązania systemowe, które ta ustawa wprowadziła, to
przede wszystkim zadbanie o profilaktykę, profilaktykę, która jest realizowana na poziomie
gmin, i która ma służyć wspieraniu tych rodzin, które są zagrożone ich rozpadem, czyli
rodzin, z których za chwile zostaną zabrane dzieci z uwagi na ich sytuację finansową, z uwagi
na ich sytuację materialną, z uwagi na różnego rodzaju inne dysfunkcje. Ta profilaktyka
została bardzo sformalizowana w tej ustawie, i my widzimy dzisiaj już namacalne efekty
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współpracy z gminami, jeśli chodzi o tę dziedzinę. Całkowicie zmieniony został system
rodzinnej pieczy zastępczej, ale również zupełnie zmienione zostały zasady i sposób
funkcjonowania pieczy instytucjonalnej, czyli tzw. domów dziecka ładnie nazywanych
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Również zmieniła się sytuacja pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych, różnego rodzaju placówek, a także procedur adopcyjnych,
zmieniły się też zasady finansowania. Najpierw podział kompetencji. Gmina, tak jak
powiedziałam, profilaktyka, praca z rodziną, niedopuszczenie do wyjęcia dziecka z rodziny,
mówiąc bardzo kolokwialnie. Samorząd powiatowy, czyli my, Rodzinna piecza zastępcza,
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze, i samorząd województwa do
którego z powiatu zostały wyjęte zadania związane z adopcją. Zostaliśmy tylko na etapie
współpracy z ośrodkami adopcyjnymi w ramach dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Nowa
struktura rodzinnych form opieki. Rodziny zastępcze zostały poniekąd zakwalifikowane w
pewnych dziedzinach, i tak naprawdę do czego w ogóle zmierza rodzina zastępcza? Jeśli
przypatrzymy się temu wszystkiemu bardzo dokładnie, to coraz bardziej widzimy, że ta piecza
zastępcza rodzinna zaczyna zmierzać w kierunku zawodu. Mamy kwalifikacje, mamy
szkolenia, o których też będę mówiła w dalszej części, i tak naprawdę wszystkie wymogi,
które są stawiane szczególnie przed kandydatami na rodziców zastępczych, zmierzają do tego,
aby sformalizować te rodziny, jako rodziny, które w taki sposób wypełniają swoją rolę jako
rolę zawodową. Rodziny zastępcze spokrewnione, czyli te, które najbliżej związane, na ogół
są to rodziny bardzo bliskie rodzicom dzieci. Rodziny niezawodowe, czyli rodziny w sensie
dalej spowinowacone, bądź rodziny zupełnie obce, i rodziny zawodowe, czyli to, o czym
powiedziałam, ten zawód, który się rozwija, gdzie mówimy o rodzinach o charakterze
pogotowia rodzinnego, czyli tzw interwencji, której nam na terenie Powiatu bardzo brakuje,
dlatego że my myślimy o tych rodzinach w kategorii rodzin przyjmujących najmłodsze dzieci,
czyli takich, które nie mogą być absolutnie umieszczane w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, a jednocześnie takich, które musimy wysyłać gdzieś daleko do ośrodka
preadopcyjnych, takich dzieci, które po prostu w bardzo krótkim czasie będą miały szansę na
adopcję. Mówimy o rodzinach specjalistycznych, i tu bardzo wielka zmiana. Rodziny
zastępcze, które mają założenia specjalizować się w opiece nad małoletnimi matkami, czyli
mówimy tutaj o nierozdzielaniu matki z dzieckiem. Dotychczas było tak, że matka
przebywająca pod opieką placówki opiekuńczo – wychowawczej, rodząca dziecko, tak
naprawdę z tym dzieckiem siłą rzeczy musiała być rozdzielona, bo żaden sąd nie mógł
umieścić w zwykłej placówce opiekuńczo – wychowawczej niemowlaka. To od razu z
założenia mówiliśmy o tym, że ani mama, która urodziła dziecko jest nieletnia i wymaga
pomocy, ani dziecko, które tak naprawdę w ramach placówki mogłoby jako tako z tą mamą
funkcjonować, można by było tej mamie pomóc, od razu z założenia skazane było na
sieroctwo. Kolejna specjalistyka, która się pojawiła to rodziny przeznaczone dla dzieci
niepełnosprawnych, ale nie mówimy o takich zwykłych niepełnosprawnościach, mówimy o
niepełnosprawnościach bardzo sprzężonych, mówimy o niepełnosprawnościach o głębokim
upośledzeniu tak, żeby dzieci małe, dzieci nieletnie nie trafiały do Domów Pomocy
Społecznej, takie jest założenie. I ostanie, rodziny dla nieletnich zdemoralizowanych, czyli
też rodziny zawodowe, które mają specjalizować się w opiece nad dziećmi obciążonymi
jakimiś przestępstwami, czyli rodziny, które też muszą być bardzo wysoko wyspecjalizowane,
żeby sobie krótko mówiąc z taki gagatkiem jednym czy drugim poradzić. Zakres
realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum nałożony nową ustawą, to oczywiście
szkolenia, poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, to
oczywiście okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w tej rodzinie. My spotykamy
się z Ośrodkami Pomocy z kuratorami, i wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób
wesprzeć rodzinę biologiczną, a jednocześnie wesprzeć rodzinę zastępczą w tym, żeby
funkcjonowała jak najbardziej prawidłowo. Ważne zadania, które realizujemy to zapewnienie
opieki psychologicznej i terapeutycznej rodzinom zastępczym oraz organizujemy zastępstwo
dla rodziny zastępczej, która z różnych powodów nie może w danym momencie tej opieki

sprawować w ramach rodzin pomocowych. Nowa ustawa wprowadziła też zmiany w zakresie
przydzielania pomocy rodzinom zastępczym. Taką pomoc w przypadku naszego Centrum
świadczą koordynatorzy, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Ci koordynatorzy przede
wszystkim prowadzą rodzinę w ich codziennych sprawach, w ich codziennych trudnościach,
pomagają załatwiać różnego rodzaju sprawy urzędowe, sprawy związane z zapewnieniem
dziecku jakiejś terapii, czy też sprawy szkolne, w których są akurat problemy, czy sprawy z
rodzicami biologicznymi, którzy niejako nie często są bardzo nieprzychylni w stosunku do
rodzin zastępczych, traktują ich wręcz jak wrogów. W latach 2012 i 2013 było zatrudnionych
trzech koordynatorów, natomiast w roku 2014 zostało zatrudnionych czterech, i ta liczba stale
będzie się zwiększała dlatego, że pod opieką jednego koordynatora może przebywać do 30
rodzin, i od razu zaznaczę, że to jest bardzo duża ilość dlatego, że te osoby tak naprawdę są
bardzo obciążone, one niejednokrotnie muszą do każdej rodziny dotrzeć kilka razy w
miesiącu, nie tylko raz. W związku z tym, jeśli tych rodzin pod opieką jest 30, proszę sobie
wyobrazić ile pracy ma koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. To nie jest wizyta w domu
polegająca na 15 minutowym spotkaniu, to jest często wysłuchanie dwu, trzygodzinnych
różnych problemów tych rodzin, tych dzieci, pójście z nimi do specjalistów. To nie jest tak, że
te osoby poświęcają bardzo krótki czas dla tych rodzin i są naprawdę bardzo obciążone.
Braliśmy udział w konkursie ogłaszanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 2012
roku składaliśmy ofertę konkursową o przyznanie dotacji na zatrudnienie tychże
koordynatorów. Co się udało? Ilość rodzin zastępczych objęta opieką koordynatorów w 2014
roku to 120 osób, ale wydatki na zatrudnienie koordynatorów, środki własne to 109.131 zł
łącznie w tych latach, a środki pozyskane na ten cel to 99.083 zł. Połowę tych środków
zdobyliśmy dzięki programom konkursowym. Najczęstsze przyczyny jakie my diagnozujemy
zarówno spotykając się z tymi rodzinami jak i czytając uzasadnienia postanowień sądu o
umieszczeniu dzieci w tych rodzinach, to cały czas, niestety, alkoholizm, różnego rodzaju
uzależnienia, bezrobocie, wielodzietność i trudna sytuacja materialna, to dominuje
zdecydowanie, choć mamy też część rodziców biologicznych po prostu bezradnych w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych. W roku 2012 opiekowaliśmy się 186 dziećmi
umieszczonymi w 144 rodzinach zastępczych, w 2013 roku 192 dzieci w takiej samej liczbie
rodzin zastępczych, co to oznacza? Te rodziny mimo posiadania już jednego dziecka w pieczy
zastępczej, przyjmowały pod swoją opiekę kolejne i nie jest to bez zasługi pracowników
Centrum szkolących. W 2014 roku na dzień 17 października mamy pod opieką 188 dzieci w
147 rodzinach zastępczych, jest to naprawdę ogromna praca. Oferta taka niepieniężna dla
rodzin zastępczych, to przede wszystkim zapewnienie dostępu do bezpłatnej specjalistycznej
pomocy prawnej. Bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na rozwój form niepieniężnych, w
ramach Centrum mamy zatrudnionego prawnika w szczególności dla rodzin zastępczych, a
właściwie tylko dla rodzin zastępczych, który ma wspierać i udzielać pomocy prawnej tym
rodzinom, chociażby w zakresie pozyskania alimentów od rodziców biologicznych na
dziecko, czy uregulowanie jego sytuacji prawnej, bądź jakiejś sytuacji majątkowej jeśli o taką
może się ubiegać. Również pomoc psychologiczna. Psycholog, który w moim przekonaniu w
naszym Centrum dla potrzeb rodzin zastępczych jest niezbędny chociażby po to, żeby pomóc
we właściwym konsultowaniu i diagnozowaniu pewnego rodzaju obciążeń, które te dzieci
mają. Przeprowadzaliśmy niedawno dla 20 rodzin, które borykają się z dziećmi obciążonymi
płodowym zespołem alkoholowym fasem szkolenie, te rodziny przychodziły kilkakrotnie na
spotkania. Wiem, że to szkolenie było niezwykle mile przyjęte, bardzo dużą wiedzę te rodziny
pozyskały, tym bardziej, że do niedawna fas był traktowany jak ADHD, nikt nie rozróżniał
tego schorzenia, a w Polsce tak naprawdę istnieje niewiele ośrodków, które rodzicom i
dzieciom borykającym się z tym problemem, w jakikolwiek sposób pomagają, więc wiem, że
tu był bardzo duży zachwyt jeśli chodzi o informacje, które podczas tego szkolenia rodziny
zastępcze mogły uzyskać. Również i świadczenia, bo oczywiście rodziny zastępcze to również
świadczenia, które od nas otrzymują. Tutaj też na przełomie lat, w których weszła ustawa,
przedstawia się następująco: rok 2012 świadczenia dla rodzin zastępczych to 1.817.090 zł, są

to oczywiście świadczenia obligatoryjne wypłacane co miesiąc rodzinom zastępczym, ale tutaj
wchodzą również świadczenia jednorazowe, na przyjecie dziecka. Co to oznacza w praktyce?
Rodzina zastępcza, która podejmuje się przyjęcia nowego dziecka, i jeśli wymaga zakupu
niezbędnych rzeczy dla tego dziecka, w postaci chociażby jakiegoś drobnego wyposażenia
pokoju, może otrzymać takie jednorazowe świadczenie z tym związane. Świadczenia
związane ze zdarzeniem losowym. Różne sytuacje występują w życiu. Ta sytuacja, o której w
2012 roku mówimy, miała np. miejsce w związku z pożarem jaki się wydarzył w domu, w
którym zamieszkiwała rodzina zastępcza. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka. Dzieci
między 6 a 18 rokiem życia również są wspierane przez nas w postaci udzielania takich
dofinansowań. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego. Rodziny w których
przebywa powyżej trójki o takie świadczenia mogą się u nas ubiegać, my przyznajemy te
świadczenia głównie na pokrycie jakiś opłat związanych z utrzymaniem domu. Rok 2013 te
świadczenia wyniosły 1.883.779 zł, natomiast na dzień 17 października te wydatki wyniosły
1.631.333 zł. Pokażę państwu zaraz ciekawostkę bo się pokusiłam o takie drobne wyliczenie,
którego pewnie nikt nie robi a ja to zrobiłam idąc śladem kosztu utrzymanie w placówkach czy
domach pomocy społecznej jaki jest wyliczany i myślę że jest to taka ciekawostka. Jak to nas w
takim razie kosztuje. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę wszystkie te świadczenia o których
mówiłam, nie wzięłam tutaj pod uwagę wynagrodzeń rodzin zawodowych bo to są jednostki, więc
jak by nie mają one dużego znaczenia. W 2012 roku biorąc pod uwagę liczby dzieci
przybywających w rodzinach zastępczych i liczbę miesięcy w roku średni miesięczny koszt
utrzymania tego dziecka, pozwoliłam sobie wyliczyć i jest to kwota 814,10 zł. Rok 2013 to kwota
817, 62 zł. Opłaca się nam to, powiem tak. Opłaca się nam to. Jeśli właśnie mogę to ja za chwilkę
państwu przechodząc do instytucjonalnej pieczy również to pokaże, pokażę rozbieżność między
tym kosztem, a również co robimy żeby jak najbardziej zminimalizować i ograniczyć umieszczanie
dzieci w placówkach bo jest to po prostu kosztowne. Chciałabym jeszcze państwu pokrótce
powiedzieć jakie założenia zostały wprowadzone co do zawodowienia tych rodzin zastępczych. To
jest między innymi wynagrodzenie. Zwykła rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie
na poziomie minimalnym 2 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Oczywiście jest to zawsze forma
umowy zlecenia, bo tak narzuca nam to również przepis prawa. Rodzina zastępcza, która
specjalizuje się czyli jest na przykład rodziną o charakterze pogotowia rodzinnego, czyli tą
interwencyjną tak zwaną rodziną, otrzymuje to minimalne określone wynagrodzenie na poziomie
2600 zł brutto miesięcznie. Każda z tych rodzin oczywiście, jeżeli na przykład sprawuje opiekę nad
więcej niż trójką dzieci jednocześnie, bądź przyjmuje przyjmuje pod swoją opiekę dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, to świadczenie ma zwiększane o 20 %,
wynagrodzenie, przepraszam. Natomiast rodzina, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego za czas
pozostawania w gotowości, czyli ten czas w którym nie ma aktualnie pod opieką żadnych dzieci,
ale jednocześnie jest cały czas przygotowana na to, że to dziecko z jakiś różnych przyczyn
losowych może do niego dotrzeć, otrzymuje 80% tego wynagrodzenia. Jakie jeszcze dodatkowe
uprawnienia zostały wprowadzone dla tych rodzin? Po pierwsze okres pełnienia funkcji zawodowej
rodziny zastępczej został usankcjonowany w ten sposób, że wreszcie wlicza się do uprawnień
pracowniczych, czyli proszę państwa te osoby od tych świadczeń mają płacone pełne składki,
również emerytalne, to wlicza się po prostu do ich stażu pracy. Oni świadczą poniekąd zawód
rodzica zastępczego. Unormowano też, ja to tu nazwałam kontraktami. ale umowy po prostu okres
zawierania umów z tymi rodzinami na ogół był to rok, tak było to praktykowane. Macie państwo
świadomość, że to nie jest stabilna sytuacja dla nikogo tak, więc wreszcie te kontrakty, umowy, są
sprecyzowane, że nie mogą być krótsze niż cztery do pięciu lat. Co jeszcze, jakie jeszcze
uprawnienie bardzo ważne, urlop wypoczynkowy rodzin zastępczych zawodowych. 30 dni w skali
roku kalendarzowego, więcej niż mówi to kodeks pracy jeśli chodzi o pracowników chociażby
samorządowych.
Głos z sali: Co wtedy dzieje się z dziećmi? (wypowiedź poza zasięgiem mikrofonu)

Już to mówię. I właśnie te 30 dni, w których te rodziny mogą odpocząć szczególnie te które są
najbardziej dociążone, to również rola PCPR-u. Kolejne uprawnienie rodziny pomocowe,
pozyskujemy te rodziny pomocowe w ramach osób przeszkolonych na kandydatów na rodziny
zastępcze. Oni dzięki temu nabywają pewnej praktyki, sprawdzają namacalnie z czym wiąże się
bycie rodzicem zastępczym a jednocześnie zapewniają opiekę dzieciom, które na czas niemożności
sprawowania tej opieki przez rodziny zastępcze wypełniają te funkcje. Proszę Państwa kolejna
istotna rzecz. Współfinansowanie gmin. Od 2012 roku każda gmina naszego powiatu, z której
umieszczane są nowe dzieci po tym okresie, musi pokrywać wydatki na opiekę i wychowanie tego
dziecka, oczywiście te wydatki określone są procentowo. Pierwszy rok pobytu dziecka w pieczy
zastępczej rodzinnej to 10 % dopłaty gminy. Drugi rok to 30%, a lata następne czyli trzeci rok i lata
następne to już 50 % partycypowania w tych kosztach. Proszę zerknąć jak te koszty szybko rosną
tak naprawdę w latach 2012-2014 tylko z terenu naszego powiatu w rodzinnej pieczy zastępczej
umieszczonych zostało aż trzydzieścioro pięcioro dzieci za które gmina chociażby w 2014 roku
dopłaciła nam już 51 361 zł gdzie w pierwszym roku funkcjonowania tej ustawy było to tylko 13
760 zł, więc ta skala będzie w tej chwili szybko i znacząco rosła. Kolejna rzecz, i to jest rzecz, którą
zostawiłam na koniec, jeśli chodzi o rodzinną część pieczy zastępczej, to rekrutacja i dobór
kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego. Oczywiście są pewne uwarunkowania, które
narzuca na nas ustawa, ale chciałam zaprezentować nowatorski, wypracowany przez nasz PCPR
piaseczyński model prowadzenia tych szkoleń. Do nas, jako organizatora, wytypowanego przez
Starostę na pełnienie tej funkcji na terenie naszego Powiatu należy kierowanie na szkolenia,
organizacja tych szkoleń, kwalifikowanie i diagnozowanie kandydatów do pełnienia tej roli.
Oczywiście szkolenia są prowadzone programem PRIDE to jest program, który opracowujemy,
który musi być zatwierdzony pozytywnie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, musi mieć
odpowiednie ramy programowe w celu rozpowszechniania wiedzy o tych szkoleniach, że
poszukujemy tych kandydatów. Organizujemy różnego rodzaju akcje promocyjno – informacyjne,
rozdajemy ulotki na bieżące, zostawiane są we wszystkich miejscach użyteczności publicznej, w
kościołach, w szkołach, w sklepach, oczywiście na bieżąco informacja o naborze kandydatów na
rodziny zastępcze jest umieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Gromadzimy
oczywiście niezbędną dokumentację. Jak diagnozujemy? W świetle wszystkich informacji złych
informacji, które słyszymy głównie w mediach, o niewłaściwym nadzorze nad rodzinami
zastępczymi, o poszukiwaniu później winnych tego dlaczego się stało, co się stało, co
zafunkcjonowało źle. My chcielibyśmy, żeby takie sytuacje w naszym Powiecie miejsca nie miały,
dlatego nasza diagnoza jest rozbudowana szczególnie. Prócz tego, że my sprawdzamy czy rodzice
nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej, czy płacą alimenty, czy są mieszkańcami naszego kraju,
czy nie były skazane za różnego rodzaju przestępstwa np. skarbowe, czy inne. Dodatkowo
sporządzamy coś takiego jak diagnoza psychologiczno – pedagogiczna z uwzględnieniem sytuacji
socjalno – bytowej. Tę diagnozę również dokonujemy my sami, pracownicy PCPR-u uprawnieni,
co ta diagnoza obejmuje? Jest to wywiad kierowany, pogłębione, ale ten wywiad jest dla nas takim
pierwszym rozeznaniem, jeśli chodzi o w ogóle funkcjonowanie kandydatów, natomiast
analizujemy osoby kandydatów poprzez profesjonalne testy psychologiczne, które są zakupowane
tylko i wyłącznie w renomowanych uczelniach, które zajmują się badaniami psychologicznymi.
Testy te może zakupić tylko i wyłącznie uprawniony psycholog legitymujący się odpowiednimi
kwalifikacjami na poziomie wyższym aniżeli tylko ukończone studia magisterskie, są to bardzo
profesjonalne testy, które dają nam pełen obraz funkcjonowania osoby. Jest m.in. test
niedokończonych zdań Juliana Rottera, jest to narzędzie, które bardzo precyzyjnie wyłuskuje w
osobach, które przechodzą te badania, czy te osoby nie maja żadnych zaburzeń niepsychicznych, bo
to by było widać, zaburzeń, które wskazują na pracę psychologa z tą osobą, czyli najmniejsze
wątpliwości, które już na tym poziomie można pozyskać, że ta osoba nie do końca jest osobą, która
funkcjonuje w sposób prawidłowy. Inwentarz osobowości, czyli tutaj diagnozujemy, poprzez
prowadzenie testów, cechy osobowości, pokazuje nam się cała sylwetka osoby z jego wszystkimi
wadami i zaletami. Następna rzecz to bardzo istotna sprawa – kwestionariusz radzenia sobie w
sytuacjach stresowych. Musimy mieć świadomość, że te rodziny, które będą się zmierzać nieraz z

bardzo trudnymi i obciążającymi sytuacjami, my musimy mieć pewność, że oni w sytuacji stresu, w
sytuacji kryzysu, który nastąpi, bo on zapewne nastąpi, nie staną się osobami, które przyjdą do nas i
powiedzą: my już nie chcemy, my oddajemy to dziecko, róbcie sobie coś z nim sami, my sobie dalej
nie poradzimy. Kolejna bardzo istotna rzecz to kwestionariusz komunikacji małżeńskiej. Tutaj
badamy relacje panujące między małżonkami i może to się wydać dziwne, ale te relacje w
perspektywie wychowywania dziecka, w perspektywie oddziaływania na warunki, w jakich to
dziecko się wychowuje, a wreszcie w perspektywie tak naprawdę utrzymania tej rodziny zastępczej,
one mają naprawdę bardzo istotne znaczenie. Skala postaw rodzicielskich – to kolejny
kwestionariusz, bardzo obszerny test psychologiczny, który my wykonujemy jako diagnozę
przyszłych kandydatów. To też jest bardzo istotne, nie każdy ma predyspozycje do bycia w ogóle
rodzicem, ale nie każdy ma predyspozycje do tego, żeby być szczególnie rodzicem zastępczym. Tu
trzeba mieć te szczególne cechy, te szczególne uwarunkowania, które spowodują, że my od razu
widzimy, że ten test jakby błyska tym, że mamy kandydata, który zdecydowanie do tej roli ma
wszelkie predyspozycje. Oczywiście zbieramy też informacje ogólne na temat tych kandydatów, to
jest wykształcenie, zawód, miejsce pracy, wysokość uzyskiwanych dochodów, stan zdrowia, który
oczywiście ma być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, ale my również badamy sytuację
dotyczącą przebytych chorób przez tę osobę. Często może się zdarzyć tak, że gdzieś, kiedyś były
jakieś stany depresyjne, były jakieś problemy poważne zdrowotne, które w trakcie badań, po jakimś
zaleczeniu, mogą być gdzieś ukryte, więc jest to dla nas bardzo ważne. Również przez stałe
przyjmowanie leków wiemy, że są leki, które mogą w jakiś sposób ograniczać prawidłowe
funkcjonowanie osoby, to też ma znaczenie do tego, czy te rodziny zastępcze będą funkcjonowały
prawidłowo. Bardzo istotnym badaniem jest również sytuacja rodziny osób kandydatów. My
również tutaj staramy się poprzez wywiad dowiedzieć się, czy tam nie było jakiś poważnych
obciążeń psychicznych, które będą generowały dziedziczenie tych chorób, aby one się w którymś
momencie nie ujawniły. Warunki mieszkaniowe mają tutaj oczywiście bardzo duże znaczenie.
Musimy mieć pewność, że dziecko, które będzie przebywało w rodzinie zastępczej, też ma ten
minimalny standard spełniony. Ważną rzeczą jest również dla nas to, w jaki sposób te rodziny
planują organizować opiekę nad przyjętym dzieckiem, jak sobie poradzą np. z maluchem, czy
będzie możliwe, żeby zrezygnować z pracy zawodowej, wziąć urlop macierzyński. Są to
przyziemne sprawy, ale wbrew pozorom bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania rodziny.
Wreszcie sytuacja rodzinna i relacje kandydatów, jeśli chodzi o tę dalszą rodzinę. Tutaj jakieś
bardzo duże spory, konflikty, one też mają znaczenie, bo to też pokazuje z jaką osobą ostatecznie
mamy do czynienia. I wreszcie emocje. Badamy emocje jakie towarzyszą kandydatom na rodziców
zastępczych, czym się kierują wyrażając gotowość, chęć i wolę do tego, aby podjąć się tak trudnej
roli. Wszystkie te etapy, mam nadzieję, że pozwalają nam na to, żeby ocenić, że kandydat, którego
rekomendujemy ma zdecydowanie pełne predyspozycje do tego, aby zostać rodzicem zastępczym, a
jednocześnie mam nadzieję, że pozwala nam to na bezpieczne przyglądanie się tym rodzinom, i
zapobieganie jednocześnie tym właśnie negatywnym sytuacjom, o których mówiłam, bo chciałam
podkreślić, że my jesteśmy obciążeni bardzo dużą odpowiedzialnością za te rodziny. To jest prawie
200 dzieci, za które my odpowiadamy głowami. W sytuacji, gdyby któremukolwiek z tych dzieci
powierzonych przez nas w opiekę, cokolwiek się stało, my nigdy z tego nie wybrniemy, wiecie
Państwo, że są to od razu zarzuty prokuratorskie, to są od razu bardzo poważne oskarżenia, tak
naprawdę uniemożliwiające nam dalej pełnienie tego zawodu, który wykonujemy, z tego się po
prostu nie wychodzi, dlatego dla nas wszystkich tak bardzo istotną rzeczą było to, o czym tak
bardzo się rozgadałam, jeśli chodzi o diagnozę, jeśli chodzi o kwalifikowanie tych kandydatów, bo
tak naprawdę my wszyscy za to odpowiadamy, i tej odpowiedzialności musimy mieć pełną
świadomość. Jeśli chodzi o statystykę prowadzonych szkoleń to w roku 2012 – 39 przeszkolonych
rodziców zastępczych, rok 2013 – 58, rok 2014 – 20, ale jesteśmy w trakcie rekrutacji i diagnozy
kolejnych kandydatów. My działamy trochę inaczej niż wszystkie Powiaty, trochę inaczej
poukładaliśmy system diagnozy, większość Powiatów rozpoczyna szkolenie, i w trakcie tego
szkolenia dopiero diagnozuje. My stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, że w momencie, kiedy nie
mamy pełnej diagnozy, nie wiemy, czy ten człowiek ma w ogóle predyspozycje do tego, żeby

zostać rodzicem zastępczym, nie ma sensu marnować czasu i jego i naszego na szkolenie, bo on
przejdzie to szkolenie po czym się okaże, że nie dostanie kwalifikacji, bo pewne testy, które
wykonywał, pewne analizowane przez nas rzeczy nie będą miały znaczenia. Zawieramy też
porozumienia z innymi Powiatami dotyczące umieszczania w pieczy zastępczej. Inne Powiaty płacą
za swoje dzieci, które przebywają na terenie naszego Powiatu, my również pokrywamy te koszty w
drugą stronę. W 2012 roku na terenie naszego Powiatu było 63 takich dzieci i koszty pokryte przez
te powiaty to 603 185 zł, w 2013 roku również było 63 dzieci z innych Powiatów natomiast w 2014
roku jest 53 dzieci. Nasze koszty są znacznie mniejsze, staramy się zabezpieczać te dzieci na
naszym terenie, chociażby z tego względu, żeby nasze Ośrodki Pomocy Społecznej mogły
pracować z rodzicami biologicznymi, wspierać ich w miarę możliwości w powrocie tych dzieci do
domów rodzinnych. Instytucjonalna piecza zastępcza, placówka opiekuńczo – wychowawcza.
Najważniejsze zmiany, o których najpierw powiem, bo one będą bardzo ściśle wiązały się z
tematyką, jaką podejmę dalej, czyli nowe typy placówek – socjalizacyjna, interwencyjna,
specjalistyczno – terapeutyczna, nowa ilość dzieci w tych placówkach, w okresie 9 lat od wejścia w
życie ustawy ona nie może być wyższa niż 30, po tym okresie nie może być wyższa niż 14, i wiecie
Państwo, że nową inwestycją, która w tej chwili jest prowadzona w ramach m.in. osiągania
standardów, w których dzisiaj placówka funkcjonuje, ale również w tej dalekiej perspektywie tych 9
lat, doprowadzenia do sytuacji czternastki dzieci w jednej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
W okresie 4 lat od wejścia w życie ustawy czyli tak naprawdę już od przyszłego roku nie możemy
w placówce opiekuńczo – wychowawczej umieścić dzieci powyżej 7 roku życia. Natomiast w
dalszej perspektywie, tak naprawdę po 2019 roku do placówek opiekuńczo – wychowawczych będą
trafiać już jedynie dzieci, które ukończyły 10 rok życia. Nowość jaka się pojawiła, to placówki
specjalistyczno – terapeutyczne, placówki które zapewniają ciężko chorym dzieciom opiekę i
wychowanie. Takich placówek w Polsce jest dwie, a więc można sobie wyobrazić, jaki jest problem
z umieszczaniem dzieci w tego typu instytucji. Na naszym terenie w ramach tej instytucjonalnej
pieczy zastępczej funkcjonuje Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
Placówka ta jest zlokalizowana w dwóch budynkach: na ul. Słonecznej 12 w Konstancinie –
Jeziornie, przeznaczona jest dla 30 dzieci w tym mamy 10 miejsc interwencyjnych, i drugi budynek
znajduje się w Górze Kalwarii na ul. Ks. Sajny, w tymże budynku znajduje się grupa naszych
usamodzielniających się już, wprowadzanych przez nas w proces usamodzielnienia wychowanków
pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Również znajdują się tam mieszkania chronione dla już
pełnoletnich wychowanków, którzy po opuszczeniu placówki, bądź innych form opieki zastępczej,
chwilowo nie mają żadnego docelowego miejsca zamieszkania. W 2012 roku było 67
wychowanków, w 2013 roku było 68, a w 2014 roku 65 wychowanków.”
Głos z sali (wypowiedź poza zasięgiem mikrofonu)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska wyjaśniła, że
„wygląda to w ten sposób, że mamy bardzo duży budynek, mamy instytucję na ul. Słonecznej,
musimy zapewnić ludziom odpowiedni czas pracy, wychowawcy muszą pracować według stałych
grafików a zatem na te 67 dzieci w roku 2012 przypadało 25 wychowawców, czyli takich osób,
którzy bezpośrednio pracowały z dzieckiem zajmując się nim na co dzień. W perspektywie czasu, o
czym też zaraz będę mówiła, nieco inaczej będzie to zaplanowane w domkach, które aktualnie są na
etapie jeszcze inwestycyjnym. Średnie miesięczne koszty utrzymania, w porównaniu do utrzymania
w rodzinnej pieczy zastępczej rok 2012 – koszt utrzymania jednego dziecka 4 780 zł, rok 2013 –
5 393 zł, rok 2014 – 5081 zł. Tak naprawdę mamy regułkę na wyliczanie tego kosztu utrzymania i
ona jest określona przepisami, są to wszystkie wydatki przeznaczone na utrzymanie placówki
jedynie bez kosztów inwestycyjnych, są one co roku powiększane o średnioroczny cennik i
wskaźnik towarów i usług dzielony przez liczbę dzieci przebywających w placówce w skali roku
rozumianych jako suma ze wszystkich miesięcy i dzielonych przez liczbę miesięcy w roku. Ten
koszt, jakbyśmy go nie chcieli obliczyć, ma w ten sposób ustalany i inny nie będzie. Teraz
projektowane zmiany w aspekcie docelowego pobytu 14 dzieci w jednym budynku, przeznaczenia
jednego budynku na cele jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej, czyli placówki jednego

typu. Z myślą o dzieciach, o ich wychowaniu, o ich właściwych warunkach rozwoju, ale
jednocześnie na pewne też analizy, które były wykonywane w ramach Powiatowego Centrum, trwa
aktualnie, zbliża się ku końcowi inwestycja polegająca na budowie pięciu domków rodzinkowych
w Łbiskach, w których będą przebywały nasze dzieci m.in. ze Słonecznej i dzieci z Góry Kalwarii z
grupy usamodzielnień, tam będą funkcjonowały również mieszkania chronione. Dlaczego taki
zamysł? Myśmy przeprowadzili krótkie analizy jeśli chodzi o naszych pełnoletnich wychowanków,
którzy opuszczają różnego rodzaju formy opieki zastępczej, i co się okazało?, szczególnie w
ramach tych dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczo – wychowawczej, że one nie do
końca radzą sobie w życiu. Nie z zarobkowaniem, nie z uzyskiwaniem wykształcenia, tylko po
prostu z taką zaradnością codzienną, zaradnością polegającą na najprostszych rzeczach, czyli
przygotowaniu sobie posiłku, właściwym zorganizowaniu czasu, żeby posprzątać w domu, żeby
odpowiednio użyć pralki, co to oznacza? Musimy tym dzieciom zapewnić takie warunki, w których
wychowawca, opiekun, który z tymi dziećmi będzie przebywał nauczy ich tych codziennych
zwykłych domowych obowiązków tak, jak to mają wszystkie dzieci w domach rodzinnych, czyli
będzie wspólne przygotowywanie posiłków, będzie wspólne sprzątanie, w miarę możliwości
oczywiście i wieku dzieci, ale również wspólne zagospodarowanie tego co wokół nas, wspólne
wyjścia na spacery, wspólne odrabianie lekcji. Mimo tego, że nie dla wszystkich dzieci znajdziemy
rodziny zastępcze, i że instytucjonalna piecza zastępcza tak naprawdę nigdy nie umrze śmiercią
naturalną, mimo wszystkich tych zmian, mimo tego, że mówimy, że dzieci od pewnego roku życia
nie mogą być umieszczane w instytucjonalnych formach opieki, że ogranicza się ilość tych dzieci w
placówkach, nie możemy mieć złudzeń, nigdy ta instytucjonalna piecza nie umrze śmiercią
naturalną, i nigdy wszystkie dzieci nie znajdą rodzin, ale zapewnimy im, tym co Państwo wspólnie
podjęliście tę inwestycję, takie warunki, które będą maksymalnie najbardziej zbliżone do warunków
domowych. Powiat również zawiera porozumienia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
pokrywamy sobie wzajemnie koszty utrzymania tych dzieci. Gminy również współfinansują
wydatki za wszystkie dzieci, które są umieszczane w pieczy zastępczej po 2012 roku, aktualne dane
to 82 208 zł współfinansowania. To, co powiedziałam o osobach opuszczających pełnoletnich,
różnego rodzaju formy pieczy zastępczej, bo to też jest tzw. piecza zastępcza. Najważniejsze rzeczy,
które się zmieniły i są na korzyść dla pełnoletnich wychowanków to przede wszystkim nie
warunkowanie dochodem tych osób przyznawania pomocy na kontynuowanie nauki, te osoby były
dotychczas traktowane, że uzyskiwały świadczenia socjalne z Ośrodków Pomocy, a zatem te
kryterium dochodowe było ustalane w taki a nie inny sposób, jak dla osób, które pobierają zasiłki,
w tej chwili tego ograniczenia nie ma. Druga bardzo ważna rzecz, to przede wszystkim
usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie dla tych wychowanków. Możemy ją wypłacać
nieco dłużej, bo aż do ukończenia przez wychowanka 26 roku życia, ale przede wszystkim możemy
ja dzielić w ratach, czyli nie musi być to tak, że my musimy wypłacić temu młodemu człowiekowi
wszystkie pieniądze i zmuszać go do tego, żeby on te pieniądze natychmiast rozliczył i wydał, tylko
on może sukcesywnie, np. urządzając swoje mieszkanie o te pieniądze po kolei występować, w
zależności od tego jakie ma potrzeby. Tutaj króciutko o pomocy pieniężnej, jakiej udzieliliśmy
naszym wychowankom rodzinnych form opieki, pełnoletnim w poszczególnych ratach:
kontynuowanie nauki – 459 718 zł, pomoc na usamodzielnienie – 93 897 zł, natomiast pomoc na
zagospodarowanie w formie rzeczowej – 19 755 zł. Oczywiście to nie koniec zmian, nastąpiły
kolejne, 19 września br., to kolejna nowelizacja ustawy o wspieraniu rodzin, i tu kolejne bardzo
istotne zmiany dla całego Powiatu, przede wszystkim zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w
zakładach opiekuńczo – leczniczych. Jest to kolejne zadanie, które zostało scedowane na powiat.
Będziemy współfinansowali pobyt w zakresie wyżywienia, w zakresie zakwaterowania dla dzieci,
które przebywają w zolach, a które są bez opieki rodziców. Miejsce wskazywane jako Powiat
finansujący będzie zależne od miejsca urodzenia dziecka. Kolejna rzecz bardzo istotna, która
została wprowadzona właśnie tym finansowaniem m.in., to, to że PCPR jako instytucja będzie miał
monitorować sytuację dziecka umieszczonego w zolu. Jest teraz pytanie, jeśli dziecko jest
umieszczone w zolu w Krakowie, to co to oznacza? Czy pracownicy PCPR-u mają co trzy miesiące
wyjeżdżać w delegację służbową do Krakowa i monitorować sytuację tego dziecka? Jest to

kuriozum. Kolejna bardzo istotna zmiana, wprowadzenie obowiązku wysłuchania dziecka. Mamy
obowiązek wysłuchania dziecka, czy chce być w danej rodzinie zastępczej, czy też nie chce, mamy
obowiązek wysłuchania dziecka, czy chce być dalej w placówce, czy nie chce. Proszę mi
odpowiedzieć na pytanie, które z dzieci powie, że chce? Które z dzieci powie, że chce i nie będzie
chciało powrócić do rodziny biologicznej?, nawet gdyby to była rodzina najbardziej patologiczna,
rodzina, w której nigdy nie ma nic do jedzenie, i pewnie światło jest dawno wyłączone. Myślę, ze
nie będzie to możliwe. Osiemnaście miesięcy kolejna bardzo istotna zmiana, to tyle czasu ile mamy
jako PCPR we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na regulowanie sytuacji prawnej
dzieci. To my jesteśmy podmiotem wnioskującym od 19 września br. o regulowanie sytuacji dzieci
umieszczanych w pieczy zastępczej. My mamy zdecydować, że 18 miesięcy to czas, że rodzic już
się w ogóle nie poprawi, nie rokuje, i to dziecko nigdy do tej rodziny nie wróci, a zatem my mamy
w terminie tych 18 miesięcy złożyć wniosek do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzic
biologicznego i przekazanie dziecka do ośrodka adopcyjnego celem poszukiwania dla niego
rodziny przyspasabiającej. Kolejna zmiana, tym razem pozytywna, zakaz rozdzielania matki, to co
już wspominałam, wreszcie ktoś zdecydował, że bezsensem były te przepisy mówiące, że dziecko,
które ma poniżej 3 roku życia nie może być umieszczone w zwykłej placówce opiekuńczo –
wychowawczej mimo, że tam np. przebywała jego nieletnia mama. Kolejna rzecz dla nas bardzo
istotna, wreszcie zlitowano się nad koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, od 1 stycznia 2015
roku ten przepis wchodzi w życie, została zmniejszona liczba ogólna rodzin pozostających pod
opieką koordynatora z 30 do 15. Taka sama sytuacja ma miejsce w gminach, jeśli chodzi o
asystentów. Druga ważna rzecz – opinia psychologa co dwa lata. Wszystkie rodziny zastępcze
wreszcie nie będą co dwa lata przynosiły zwykłych zaświadczeń od lekarza pierwszego kontaktu,
które brzmią: zdolny, ma predyspozycje do bycia rodziną zastępczą, wypisane po prostu na szybko,
tylko będzie to musiała być przedstawiana co dwa lata opinia psychologa o tym że nic nie zmieniło
się w jego sytuacji zdrowia psychicznego. Ważna też zmiana, która dotyczy bezpośrednio rodzin
zastępczych, wreszcie nie potrącamy dochodów dziecka ze świadczeń, które wypłacamy.
Dotychczas renty, alimenty, zasiłki pielęgnacyjne, które stanowiły dochód tych dzieci, w 50% były
potrącane z wypłacanych świadczeń rodzinom zastępczym. Ta zmiana już nie obowiązuje, właśnie
skończyliśmy wydawanie wszystkich decyzji zmieniających świadczenia dla rodzin zastępczych,
generuje to wcale niewielkie koszty dla Powiatu, dlatego że w skali miesiąca, jak wyliczyliśmy, jest
to około 7 tys. zł. Bardzo ważna rzecz, która dla nas ma też znaczenie w sensie nadzoru i opieki nad
rodzinami zastępczymi, zostaliśmy upoważnieni do tego, że w każdej chwili, w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, które nasuwają nam się w związku z funkcjonowaniem, czy rodzin
zastępczych, czy placówki opiekuńczo – wychowawczej, bez uprzedzenia, bez wyrażania zgody tej
rodziny, o każdym czasie, tę rodzinę możemy odwiedzić, również w nocy, gdzie nie zostaniemy
oskarżeni o jakieś nachodzenie, napaść, natarczywość, możemy po prostu w każdej chwili, kiedy
pojawiają się wątpliwości, do takiej rodziny wejść jako organ kontrolny.”
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin podziękował Pani Dyrektor za przygotowanie referatu i
dodał, że „ten referat mógłby być wygłaszany przez Panią Dyrektor nie tylko na uczelniach, ale we
wszystkich samorządach, bo rzeczywiście praca, jaką wykonuje zespół z Panią Dyrektor Klaudią
Wojnarowską, jest pracą tytaniczną, a jednocześnie, to co powiedziała Pani Dyrektor, bardzo
obciążającą. To jest zespół ludzi, którzy w sposób niejednokrotnie nie tylko w godzinach pracy, ale
przez całą dobę, czuwają nad tym aby dzieci, które i tak są pokrzywdzone przez los, czy to w
formie pieczy zastępczej rodzinnej, indywidualnej, czy też pieczy zastępczej w domach dziecka, są
przez nas nadzorowane. Wiele nowatorskich rzeczy, o których Pani Dyrektor oczywiście się nie
chwaliła, a które ograniczają bardzo koszty i wydatkowanie środków Powiatu, to jest fakt
prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, którzy dostali zgodę, przeszli odpowiednie kursy i szkolenia, mają certyfikaty, ale to oni
prowadzą tę działalność w ramach swoich obowiązków. Nie wiem dokładnie ile kosztuje takie
szkolenie.”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska wtrącają się do

wypowiedzi powiedziała, że „to jest bardzo istotna dla Państwa informacja, koszt szkolenia jednej
rodziny kandydackiej, czyli takiej, która dopiero predysponuje do tego, żeby zostać rodziną
zastępczą to 3 tys. zł, do tego 600 zł diagnoza. Jeśli chcielibyśmy przeszkolić grupę analiza, którą
robiliśmy dla mniej więcej 10 osób, czyli jeśli są to małżeństwa, to może być troszkę mniej lub
więcej, to jest koszt około 20 tys. zł. My to robimy od roku 2011, bo wtedy podjęliśmy decyzję o
tym, że musimy mieć swoich trenerów, swoich diagnostyków, i tak naprawdę niewielkimi kosztami,
bo łącznie te wszystkie kwalifikacje, które osoby zdobywały, kosztowały Powiat 9 tys. zł. Proszę
zobaczyć przez ile lat te osoby bez żadnych dodatkowych świadczeń, żadnych dodatkowych
przywilejów z tego tytułu, tak naprawdę z serca, z zaangażowania, z poczucia obowiązku, ale też z
tego, że jest jakieś ich przesłanie, wykonują te szkolenia dla naszego Powiatu za darmo. Te
szkolenia nie odbywają się w godzinach pracy, te szkolenia odbywają się w piątki i soboty, piątki to
jest na ogół popołudnie, w soboty jest to czas od rana, te osoby ten czas poświęcają. Ja muszę w tej
chwili też to powiedzieć, bo o tym zapomniałam, tym wszystkim osobom, bez których ta piecza nie
funkcjonowałaby tak jak funkcjonuje, muszę im serdecznie podziękować. 21 listopada jest święto
pracowników socjalnych, święto pomocy społecznej, święto ogólnie wszystkich ludzi, którzy
zajmują się tą trudną tematyką, tematyką społeczną. Dlatego chciałaby też Państwa prosić o
akceptację, żeby w tym szczególnym dniu, w tym naszym świecie, móc uhonorować tych ludzi,
chociaż drobnymi, ale jednak nagrodami uznaniowymi, dlatego, że to uznanie naprawdę im się
należy.”
Członek Zarządu Powiatu Stefan Dunin dodał, że „reprezentując Powiat na konwencie Starostów
Powiatów w różnych kwestiach pomocy społecznej, kiedy mówimy o pieczy zastępczej, o
rodzinach zastępczych, to w ogóle starostowie nie wiedzą o czym mówią. Pytam jednego starosty:
ile masz rodzin zastępczych?, - trzy, nie wie co to jest. Proszę zobaczyć 180 rodzin zastępczych nie
spokrewnionych. To jest skala niesamowita. Druga sprawa, która jest bardzo obciążająca to po
pierwsze współpraca z innymi instytucjami tzn., z sądem, z kuratorami, ona nie jest wzorowa i to
trzeba sobie jasno powiedzieć, to też są instytucje niezależne. Sądy podejmują decyzje bez
zasięgania opinii PCPR-ów, Ośrodków Pomocy Społecznej. Praca Ośrodków Pomocy Społecznej,
praca z rodziną, praca nad wyciąganiem tych ludzi z biedy, z innych przyczyn z których są
zabierane dzieci do pieczy zastępczej, też pozostawia wiele do życzenia. Ośrodki Pomocy
Społecznej zajmują się bardziej fakultatywną pomocą tzn. ile mają w paragrafach tyle przeznaczają
np. na węgiel, a ta praca pozostawia wiele do życzenia. Proszę zobaczyć, ile tragediom ludzkim
można zapobiec, i ile środków można wydać. Odpowiedzialność, o której Pani Dyrektor mówiła,
jest to odpowiedzialność, która szczególnie po tych programach interwencyjnych, które są
nastawione źle na urzędników, i przy tych programach, które pokazują oczywiście też patologię w
tym funkcjonowaniu pieczy zastępczej, bo takie były, i znacie je Państwo z telewizji.
Podejmowanie decyzji przez pracowników, kwalifikacje, rozpatrywanie tych wszystkich wniosków,
czy też sprawdzanie pracy koordynatorów, to jest bardzo obciążająca psychicznie i tak obciążająca
sumienie praca, i tak naprawdę nie życzę nikomu, żeby znalazł się w takiej sytuacji, rozstrzygał co
jest dobre, co jest lepsze dla dziecka. Czy nie krzywdzi się dziecka, czy nie krzywdzi się rodziny,
która się zdecydowała na taka a nie inną formę, czy nie robi się krzywdy ludziom, którzy chcą
podjąć się pieczy zastępczej. To są naprawdę bardzo odpowiedzialne decyzje, i żadne inne decyzje
administracyjne, które są obarczone odpowiedzialnością karną, nie są tak obarczone
odpowiedzialnością w sumieniu, niż te, które podejmuje Pani Dyrektor i jej zespół. Są jeszcze
rzeczy ważne, które też trzeba powiedzieć, Pani Dyrektor tutaj sugerowała, niektórzy z przekonania
rzeczywiście i bardzo dużej chęci pomocy i chęci realizowania się w tej pomocy dla innych poprzez
pieczę zastępczą, są też decyzje podejmowane z chęci zysku finansowego, to też trzeba powiedzieć.
W tej nowelizacji pieczy zastępczej, o której mówiła Pani Dyrektor, przy okazji naprawianiu
błędów takich, które powstały i które mieliśmy okazję oglądać w telewizji, też wylewa się dziecko
z kąpielą nadając dalsze uprawnienia i dalsze oczekiwania dla samorządów i dla tych, którzy tą
pieczę zastępczą organizują, to jest bardzo trudny temat, chyba najtrudniejszy, bo za każdą taką
decyzją i za każdym rozpatrzeniem sprawy i przydzieleniem dziecka, czy też przydzieleniem ludzi,

zakwalifikowaniem ich do pieczy zastępczej, albo stoi tragedia rodzinna albo stoi diagnozowanie,
które mamy tego świadomość wszyscy, że może być nie w 100% pewne. Jeszcze raz bardzo
dziękuję Pani Dyrektor za przygotowanie i za całą pracę i dla Pani pracowników, którzy
fantastycznie to po cichu realizują w sposób nie rzucający się w oczy, ale bardzo sprawnie
odbywają się zespoły, narady koordynacyjne z przedstawicielami sądu, z przedstawicielami
poszczególnych Ośrodków Pomocy Społecznej i z koordynatorami, wysłuchiwanie tego
wszystkiego i udzielanie rad jest ciężką pracą.”
Radny Arkadiusz Strzyżewski zapytał, „czy są wysyłane informacje prasowe do mediów, czy
media są zainteresowane, żeby pisać o tych możliwościach i narzędziach, o których tutaj była
mowa?, bo w prasie nasze nie zetknąłem się z tym tematem, a chyba to jedne z lepszych mediów,
żeby dotrzeć do mieszkańców, stąd moje pytanie.”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska poinformowała, że w
prasie ukazuje się raz w roku takie ogłoszenie, na stronie internetowej Powiatu jest w bardzo
widocznym miejscu na co dzień, „pozostawiamy wszędzie ulotki jeśli chodzi o kampanię
informacyjną. Natomiast my też niekoniecznie wcale chcemy, żeby te narzędzia i te możliwości w
takim wydaniu w jakim ja tutaj Państwu opowiadałam, było tak pokazane wszystkim. Jeśli wszyscy
się zastanowią, o fajnie z bycia rodzicem zastępczym są pieniądze, i zaczną przychodzić i zgłaszać
się jako kandydaci, to nam niekoniecznie o takich kandydatów chodzi. Nam chodzi o ludzi, którzy z
pełną świadomością podejmą się sprawowania tej naprawdę bardzo trudnej roli. Dlatego o tych
narzędziach tak dużo nie mówimy. Bardziej chcemy, żeby do nas dochodzili ludzie z serca, więc i te
ulotki i to, co jest publikowane, to raczej brzmi: zachęcamy, ale nie mówimy co jeszcze za tą
zachętą się wiąże.”
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zwróciła uwagę, że nie bez przyczyny
temat ten został pozostawiony na koniec roku, po wyczerpaniu innych merytorycznych tematów.
Zdaniem Przewodniczącej temat ten jest „niedoceniony, mało omawiany i nagłaśniany. Spieramy
się wielokrotnie o to, gdzie i kiedy ma być budowany chodnik, droga, ile pieniędzy na to
przeznaczymy. Zapominamy w tym ferworze spraw codziennych, bieżących, które są też niezwykle
ważne, inwestycyjnych głównie, o tej ogromnej, wielkiej, wspaniałej działalności, która się tu
dzieje, na rzecz tych ludzi, którzy są społecznie trochę na marginesie, na rzecz tej młodzieży, tych
dzieci. Dlatego przemyślnie, pod koniec kadencji, postanowiliśmy omówić tę sprawę, żeby doszło
do naszej świadomości, jak wielkim jest to sukcesem i osiągnięciem samorządu powiatowego,
Powiatu Piaseczyńskiego w tej dziedzinie. W dziedzinie społecznej działalności w dziedzinie, która
jest troszeczkę marginalizowana, a tak niezwykle ważna. Pragnę w imieniu wszystkich koleżanek i
kolegów pragnę podziękować Pani Dyrektor za kierowanie Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, wystarczy posłuchać jak Pani, i co Pani mówi. Pani jest niezwykle kompetentna, jak Pani
jest przekonana o misji, która spoczywa na Powiatowym Centrum. Niejednokrotnie miałam okazję
rozmawiać z Paniami, które pracują w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, są równie otwarte i
wspaniałe jak Pani Dyrektor. Pragniemy serdecznie podziękować wręczając Pani kwiaty w imieniu
całej Rady Powiatu.”

Ad. 13 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu oraz
informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2013 rok przez
członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w
imieniu Starosty
Sekretarz Powiatu Kazimierz Makowski przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń
majątkowych złożonych za 2013 rok przez członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu,

Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających
decyzje administracyjne w imieniu Starosty21
Wicestarosta Marek Gieleciński przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i pracy
Zarządu wraz z sytuacją finansową22.

Ad. 14 Złożenie sprawozdania przez przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za
okres między XXXIX a XL sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego wraz z informacją w
sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu
Piaseczyńskiego za okres od 01 stycznia do 21 września 2014 roku
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła sprawozdanie z prac Rady za
okres między XXXIX a XL sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego23.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska poinformowała, że od wtorku będzie
można odebrać w Biurze Rady Powiatu chorągiewki pamiątkowe z okazji Święta Wszystkich
Świętych .
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska przedstawiła informację w sprawie analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Piaseczyńskiego za okres od 01
stycznia do 21 września 2014 roku24.
Ad. 15 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych
Radny Wojciech Ołdakowski zwracając się do wicestarosty Marka Gielecińskiego zapytał „w
związku z tym, że na poprzedniej sesji obiecał Pan Starosta obiecał, że czyszczenie studzienek w
ciągu ulic Gołkowska – Zielona – Millenium będzie wykonane do 15 października, a nie zostało
wykonane i na ulicy Millenium w Głoskowie. Mam pytanie, kiedy można liczyć na to, że to
zostanie zrobione? Drugie pytanie, czy wpłynęło już do Zarządu moje pismo w związku z prośbami
mieszkańców o wymalowanie pasów dla pieszych na drodze powiatowej 2825W na Wólce
Kozodawskiej na wysokości stadionu sportowego?”
Wicestarosta Marek Gieleciński w odpowiedzi poinformował, że „jeżeli to nie zostało zrobione,
chociaż miałem takie zapewnienie, jeżeli to nie zostało zrobione, to do końca października będzie
zrobione, czyli w ciągu tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, to ja nie kojarzę, żebym
takie pismo otrzymał. Jeżeli takie pismo było złożone zostało przekazane do Zarządu Dróg
Powiatowych. W dniu jutrzejszym, najpóźniej w poniedziałek zapytam Panią Dyrektor na jakim
etapie jest to realizowane, w najbliższych dniach będzie informacja.”
Dyskusja poza zasięgiem mikrofonu.
Radny Wojciech Ołdakowski dodał, „prosiłbym również rozważenie zmiany lokalizacji pasów,
które kiedyś były wykorzystywane na ulicy Radnych, gdzie zatrzymywał się Gimbus na wysokości
kapliczki, tj. na wysokości posesji chyba nr 29 lub 31. Gimbus już tam nie staje, bo staje na
przystanku, kapliczka jest jak najbardziej, ale może sensownie byłoby przenieść to przejście dla
pieszych około 150 metrów wcześniej, bliżej kościoła, bo tam są drogi boczne, i tam rzeczywiście
działkowicze z ogródków działkowych i mieszkańcy przechodzą na drugą stronę. Ale też nie ma
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tam po drugiej stronie chodnika.”
Członek Zarządu Powiatu Dariusz Malarczyk poprosił Radnego o złożenie pisma w tej sprawie.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zwrócił się z pytaniem do Członka Zarządu Powiatu Dariusza
Malarczyka „chciałbym się zapytać o podłogę w hali sportowej w Górze Kalwarii. Na ostatniej sesji
zapewniał Pan, że wszystko idzie w dobrą stronę, a znowu mam niepokojące sygnały. Proszę o
przedstawienie obecnej sytuacji.”
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk zapytał „proszę mi powiedzieć, jakie sygnały niepokojące,
bo podłoga jest, nie zarwała się, nie pęka, nic się nie dzieje. Nie wiem od kogo ma pan takie
informacje, bo akurat wczoraj byliśmy z komisją, z Panem Wiceburmistrzem i Dyrektorem ”OSIRu, patrzyliśmy jak ta podłoga wygląda. Wygląda w niezmienionym stanie. Nie wiem, co może
niepokoić. To jest bardzo szerokie „niepokój”, o co?, czy gnije, psuje się, łamie? Nie ma nic
takiego.”
Radny Arkadiusz Strzyżewski powiedział, „co do podłogi to, to, że się jeszcze bardziej
wybrzuszyła.”
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk zdementował, że podłoga wybrzuszyła się.
Radny Arkadiusz Strzyżewski zapytał, „kiedy młodzież będzie mogła wejść na salę, i czy gmina
Góra Kalwaria jest zainteresowana żeby przejąć halę sportową, kiedy?”
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk poinformował, że Góra Kalwaria nie przejmuje hali,
wspólnie będziemy zarządzali. Dodał, że cały czas są zainteresowani, porozumienie jest
przygotowane. W tej oczekiwana jest decyzja eksperta w sprawie podłóg, czy można z nich
korzystać bez utraty gwarancji i wymagalności naprawienia przez Wykonawcę. Jest to specjalista ze
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, specjalista od technologii drewna, ekspert z listy
biegłych sądowych. Po jego wypowiedzi będzie można stwierdzić, czy można młodzież
bezpiecznie wpuścić, czy też nie. Jest to kwestia dwóch tygodni.
Radny Arkadiusz Strzyżewski dodał, „zaczynam się niecierpliwić, bo już drugi raz zapewnia Pan,
że już niebawem, i młodzież będzie mogła korzystać, a dalej nie korzysta.”
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk zwracając się do radnego powiedział „czy Pan mi zarzuca
kłamstwo, bo ja mówię, że już niebawem, a niebawem jest to określenie bezpieczne, z tego
względu, że ja nie mogę powiedzieć konkretnej daty, bo to wszystko zależy od specjalistów, którzy
też maja swoje terminy, oni też później ustalają z nami, kiedy ten termin ekspertyzy będzie. Jeżeli w
ciągu dwóch tygodni dostanę tę ekspertyzę, powiadomię Pana osobiście telefonicznie.”
Radny Arkadiusz Strzyżewski powiedział, że czeka na telefon. „Chciałbym zapytać, bo dwie sesje
wcześniej pytałem o Linin. Zapewniał Pan, że firma posprząta na tym terenie, i też miało być
niebawem, czyli w ciągu miesiąca. Może Pan powiedzieć, jak sytuacja wygląda?”
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk w odpowiedzi powiedział, „że firma posprząta?, ja nic
takiego nie mówiłem, że my posprzątamy i było posprzątane to, co było tam porozrzucane. Teraz
akurat trwają prace dochodzeniowe, zmierzające w kierunku znalezienia człowieka, który nam tam
śmieci nazwoził. Mamy już podejrzanego, policjanci robią swoje, poczekamy na zakończenie ich
postępowania. Sami nie możemy tego zutylizować ze względu na to, że nie wiadomo jaka decyzja
będzie policji, i czy policja zwróci się do prokuratury, czy pójdzie to do sądu, czy będzie
odszkodowanie, czy nie, czy my to najpierw będziemy musieli sprzątną, a później dopiero nam

oddadzą pieniądze, czy zobowiązany będzie do tego który naśmiecił, do posprzątania całego terenu.
Na razie czekam na to, co będę miał z policji.”
Radny Arkadiusz Strzyżewski dodał, że „teren wygląda tragicznie, gorzej jak po bitwie pod
Grunwaldem. Nie dość, że śmietnisko, to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak tam był pożar
jednej czy dwóch hal, i to naprawdę wygląda tragicznie. Jeszcze mam trzecie pytanie dotyczące
negocjacji z firmą na jednostce wojskowej. Czy coś drgnęło od ostatniej sesji?”
Członek Zarządu Dariusz Malarczyk w odpowiedzi poinformował, że nie. Dodał, że jeżeli tylko
coś będzie wiedział, powiadomi.
Ad. 16 Wnioski i oświadczenia radnych
Wniosków nie zgłoszono
Ad. 17 Wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu
Nie było
Ad. 18 Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska zamknęła XL Sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego.
Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego zakończyła się o godz. 15.00
Protokół sporządziły:
Hanna Gozdek
Dorota Zaręba
Biuro Rady i Zarządu Powiatu

