PROTOKÓŁ NR XXXIII/17
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
w dniu 22 czerwca 2017 roku
Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o godz. 09:30.
Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powitał wszystkich zgromadzonych,
Radnych oraz zaproszonych gości. Następnie otworzył XXXIII sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego i stwierdził, że obecnych jest 26 radnych co stanowi quorum. Lista obecności w
załączeniu.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił porządek sesji. Zapytał, czy
ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany?
Starosta Wojciech Ołdakowski zaproponował dwie zmiany. Poprosił o zdjęcie z porządku obrad
punktu 13 tj. projektu uchwały w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz zawarcia porozumienia
z gminą Piaseczno dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno
wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piaseczyńskiego. Poprosił o
wprowadzenie punktu z projektem uchwały w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Gminie Góra Kalwaria części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, przy ul.
Dominikańskiej 9 A.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o rozdanie projektu uchwały.
Poprosił Starostę Wojciecha Ołdakowskiego o zabranie głosu w sprawie uchwały i wyjaśnienie
czemu musi zostać wprowadzona.
Starosta Wojciech Ołdakowski przeprosił, że uchwała została przekazana w ostatniej chwili,
natomiast dowiedział się drogą nieoficjalną, że w dniu poprzednim została podjęta decyzja o
podziale kosztów 38 % do 62 % przez Radę w Górze Kalwarii. Dodał, że prowadzenie uchwały na
sesję przyspieszy procedury.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała, że nie należy wykreślać punktu 13 z porządku
sesji ponieważ następna sesja jest dopiero we wrześniu i będzie za późno na zmiany organizacyjne,
zaczyna się również szkoła. Dodała, że osobiście jest przeciwna przekazaniu Biblioteki, ponieważ
mogłoby to się odbywać na zasadzie współpracy a nie likwidacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie wykreślenie z
porządku obrad sesji punktu 13 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz zawarcia porozumienia
z gminą Piaseczno dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno
wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada głosami: za – 12, przeciw – 14, wstrzymujących się – 0 nie przyjęła wniosku.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie wniosek o dodanie
projektu uchwały w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym Gminie Góra Kalwaria części
zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, przy ul. Dominikańskiej 9 A, do
porządku obrad po uchwałach budżetowych.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła wniosek.
Ad. 3 Przyjęcie projektu protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt protokołu
z XXXI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 przyjęła protokół.

Ad. 4 Przyjęcie projektu protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt protokołu
z XXXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 przyjęła protokół.
Ad. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Powiatu Tadeusza Waśkiewicza.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego
za 2016 rok wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Sekretarza Macieja Michalskiego
o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Sekretarz Maciej Michalski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Radny Józef Zalewski wspomniał, że wielokrotnie w ubiegłym roku sugerował by rozważyć
zasadność prowadzonego remontu ulicy Szkolnej miedzy Jazgarzewem a Łbiskami. Dodał, że
wielokrotnie podkreślał, że rozwiązanie dotyczące odwodnienia tej drogi nie będzie skuteczne,
ponieważ przy pierwszych deszczach posesje zostają zalewane.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe no to
rzeczywiście rubryki - dobry Skarbnik, te rubryki zawsze jakoś tak zrobi, że wszystko gra. Ci
którzy siedzą w finansach, bankach i budżetach wiedzą, że dobry księgowy, dobry skarbnik potrafi

bardzo wiele i dzięki mu za to. Ja jednak przy tym głosowaniu się wstrzymam, ponieważ to co
mówił przed chwilą przedmówca absolutorium to są nie tylko rubryki i cyferki, które się
kompensują, ale jest to również sposób zarządzania. To co wspomniał tutaj Pan Zalewski,
niezrównoważone inwestycje w poszczególnych gminach. Jesteśmy Powiatem dla wszystkich gmin
a nie tylko wybrańców, żeby było ciekawiej wybrańców głównie tych, którzy są bliżej Zarządu.
Druga rzecz sposób traktowania pracowników, zwiększanie zatrudnienia a ten bałagan który widać
w tej chwili w Starostwie kurz, brud, utrudniona praca, zaginięcie dokumentacji chociażby w
Architekturze. Mamy przypadki, że zaginęły akta, Państwo o tym doskonale wiecie, całe teczki.
Grożą za to niewykluczone odszkodowania, ale zachowania w stosunku do niektórych
pracowników, gdyby pracownicy się nie bali można by było nawet zakwalifikować, zastanowić się
czy nie można by było tego zakwalifikować jako mobbing w stosunku do niektórych osób. Poza
tym sposób odpowiadania na interpelacje, na informacje o które wnioskujemy nie tylko my. Albo
się je dostaje po kilku monitach z opóźnieniem, albo dostaje się je cyniczne i lakoniczne, albo
wcale. Przykładem jest spółka infrastrukturalna, temat już rzeźbiony od początku kadencji i ciągle, i
to nawet Komisja Rewizyjna ciągle nie ma ostatecznych dokumentów. To już jest po prostu satyra,
nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. W związku z tym przy absolutorium, mimo że rubryki się
zgadzają, mimo że cyfry się zgadzają, mimo że opinia RIO i biegłego rewidenta jest, ja oceniam
jako całość w związku z tym czerwona kartka i będę przeciw. Dziękuję.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujący się – 8 przyjęła
Uchwałę Nr XXXIII/1/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok.
Ad. 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok wraz z uzasadnieniem. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sebastiana Januszko o
odczytanie wniosku Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sebastian Januszko odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej,
który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „tak jak wspomniałam, będę przeciw. I mimo, że
jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i z ubolewaniem stwierdzam, że byłam za. Może uległam
magii cyferek, albo urokowi Członka Zarządu, który reprezentował Zarząd – Panu Gutowi, który
był na komisji. Ale po przemyśleniu stwierdziłam, że należy oceniać nie tylko rubryki z cyferkami,
ale całość działalności. Ja jestem Radną Powiatu od początku istnienia Powiatu z małą przerwą i
uważam, że nie należy przejść do porządku dziennego nad sposobem zarządzania. W mojej ocenie,
która może być subiektywna, jest to najgorzej zarządzający Zarząd, najbardziej arogancki, często
do wybranych pracowników i do obywateli. Ja tego nie mogę pochwalać, nie można do tego przejść
do porządku dziennego, dlatego będę przeciw mimo, iż w Komisji Rewizyjnej ubolewam, że byłam
za, na drugi raz przemyślę trzy razy zanim podniosę rękę. Także Państwo wybaczą, ale inaczej

głosować nie mogę.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado,
chcę w dwóch słowach uzasadnić swój głos, zarówno przy głosowaniu nad sprawozdaniem
finansowym, kiedy się wstrzymałam jak i też w głosowaniu nad absolutorium dla Zarządu, kiedy
także się wstrzymam. Właściwie w mojej „karierze” weterana, nie zdarzyło mi się takie głosowanie,
ale tym razem jednak wstrzymuje się. Dlaczego, nie dlatego, że uważam, że źle zostało sporządzone
sprawozdanie, że nie zostały zrealizowane podstawowe zadania, bo zostały one zrealizowane co
widać w sprawozdaniu, ale dlatego że nie ma współpracy między całą Radą i Zarządem. O tej
współpracy mówiło się od dłuższego czasu w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych,
nawet bardzo optowano za współpracą i bezpośrednio do mnie ale także do kolegów zwracano się
z prośbą o ta współpracę. Ja nadal jednak tej współpracy nie widzę. Nie widzę jej przede wszystkim
dlatego, że pracuję w dwóch komisjach, staram się pracować, mój stan zdrowia nie zawsze pozwala
mi na obecność, ale wtedy kiedy jestem to staram się swoją wiedzą i doświadczeniem służyć
zagadnieniom, które są omawiane na poszczególnych komisjach. Przyznaję, że moje często
wskazania i wnioski są artykułowane i wysyłane do Zarządu, ale co z tego, kiedy Zarząd ich nie
realizuje, Proszę Państwa. Zarząd nie realizuje wniosków komisji, przynajmniej tych komisji, w
których ja pracuje. Jeden przykład bardzo skromny, także w odniesieniu do absolutorium i
sprawozdania finansowego za rok ubiegły. Wynagrodzenia wzrosły znacznie, nie powiem bo można
to przeczytać ale około 5 milionów, bo wzrosło też i zatrudnienie w stosunku do roku ubiegłego.
Natomiast kierowane od dłuższego czasu wnioski do Zarządu, o zmianę i podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników w szczególności sfery opieki społecznej, najtrudniejszego działu, który jest
prowadzony przez Powiat, nie są realizowane. Pan Starosta wytłumaczył nam, że w jednym roku
będą to podwyżki dla pracowników w DPS w Górze Kalwarii, a potem będziemy się zastanawiać
nad kolejnymi. Wysyłamy kolejne wnioski i ponaglenia, myślę, że Pani Przewodnicząca Komisji
Zdrowia potwierdzi moje zdania pozostały bez echa. Nie dotyczy to tylko wniosków dotyczących
wynagrodzeń także innych wniosków merytorycznych, na które odpowiedzi są lakoniczne, nie
uzasadniające odmowy, odkładające realizację wniosków komisji ad Kalendas Graecas. A to
przecież to Komisje merytoryczne i Rada są organem stanowiącym w samorządzie a Zarząd
powinien się głęboko nad tym pochylać, nad tymi wnioskami i starać się je realizować. Jestem
rozczarowana takim a nie innym podejściem i brakiem właściwej współpracy w tym zakresie i już
dalej nie będę kontynuować bo pewnie jeszcze inni koledzy zechcą pochwalić z kolei Zarząd bo jest
też i za co pochwalić. Tylko króciutko właśnie w ten sposób pragnę, uzasadnić także Państwu,
którzy są tutaj naszymi gośćmi, pracownikom, wieloletnim pracownikom, odpowiedzialnym
pracownikom, co do których ja osobiście mam wiele uznania i szacunku za to co robią, natomiast
podzielam tutaj po części ale w sposób delikatny opinię Pani Marii Bernackiej – Rheims, że
stosunek do drugiego człowieka przez sprawujących władzę nie jest należyty, trzeba traktować
swoją rolę jako służbę, Proszę Państwa. Ja tego tak nie odczuwam. Dziękuję bardzo.”
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, że również wstrzyma się od głosu, ponieważ nie
może pogodzić się z tym, że wobec ponad 21 milionów wydawanych na drogi powiatowe, dla
Gminy Tarczyn przeznaczane są minimalne kwoty. Dodała, że uważa, że drogi powiatowe w
Tarczynie są zaniedbane i co roku jest taka sama sytuacja.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że Gmina Piaseczno
dołożyła 6 milionów do Powiatu, żeby drogi były zrobione.

Radny Tadeusz Sztop powiedział, że to co zostało zrealizowane, było zrealizowane według
aktualnych możliwości. Dodał, że nie uważa by jakakolwiek gmina była preferowana.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński dodał, że ile by środków nie było to i tak
będzie zawsze za mało, ze względu na to, że stan dróg przez lata podupadał. Oznajmił, że w ciągu
tej kadencji, zostało bardzo dużo zrobione jeśli chodzi o remonty nawierzchni i inwestycje
drogowe.
Radny Józef Zalewski przypomniał, że wielokrotnie w poprzednich latach przy przygotowywaniu
inwestycji związanych z modernizacją i przebudową obiektów Starostwa wnioskował o rozważenie
możliwości wybudowania dźwigów osobowych w budynku Starostwa i w budynkach przy ulicy
Czajewicza, żeby znieść bariery architektoniczne. Poinformował również, że sugerował by
rozważyć podłączenie budynków Starostwa do miejskiej sieci ciepłowniczej skoro jest w ulicy i
można z niej skorzystać.
Radny Zygmunt Laskowski powiedział, że rok 2016 był dobrym rokiem dla Powiatu, dla
inwestycji powiatowych. Dodał, że podziela wypowiedź Radnego Tadeusza Sztopa i również
uważa, że można by było więcej zrobić jakby było więcej środków. Zauważył, że zawsze ktoś jest
pierwszy a ktoś ostatni. Nie ma możliwości zrobienia wszystkiego na raz. Nie tylko drogi
powiatowe są ważne, ale również oświata i biblioteka. Poinformował, że gminy również przekazują
środki dla powiatu na inwestycje drogowe. Powiedział, że od 2010 - 2016 roku Gmina Piaseczno
przekazała prawie 6 700 000 złotych, Gmina Tarczyn – 175 000 złotych, Gmina Góra Kalwaria
4 500 000 złotych, Gmina Konstancin – Jeziorna – 2 200 000 złotych, Gmina Lesznowola
6 000 000, Gmina Prażmów – 7 745 złotych. Zaznaczył, dyskusja nad tym jak kto kogo traktuje nie
ma nic wspólnego z udzieleniem absolutorium, natomiast udziela się go za wykonanie budżetu, a
przyjęcie sprawozdania finansowego jest pierwszym do tego krokiem.
Radna Joanna Pająkiewicz odpowiedziała, że nie zgadza się z wypowiedzią Radnego Zygmunta
Laskowskiego, ponieważ wysokość środków przekazywanych przez poszczególne gminy dla
powiatu nie jest odzwierciedleniem zainteresowania tych gmin zadaniami czy inwestycjami
drogowymi ponieważ każda gmina ma inny budżet.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że nie ma co się licytować
która gmina jakie środki przekazała. Podsumował, że zadań inwestycyjnych jest dużo i ile by tych
środków nie było, to zawsze będzie za mało, żeby zrealizować w jednej kadencji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Kosakowski poinformował, że bardzo
go cieszy fakt, że Powiat stara się doprowadzić do tego żeby zmniejszać stan jego zadłużenia.
Dodał, że można by było realizować wszystkie postulaty tylko wynik budżetu stawałby się coraz
bardziej ujemny i wysokość zadłużenia stale by rosła. Zapowiedział, że będzie głosował za.
Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski podsumował, że w zeszłym roku nie zaciągane były
pożyczki i kredyty na realizacje inwestycji. Dodał, że już drugi rok są spłacane zaciągnięte przez
poprzedników. Poinformował, że poprzednicy w 2013 - 2014 roku realizowali inwestycje za 18
milionów złotych a w zeszłym roku udało się zrealizować za 37 milionów złotych.
Radny Józef Zalewski odpowiedział, że te dodatkowe pozyskane środki są ponieważ wykup
obligacji został przesunięty na dwudzieste.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 18, przeciw – 2, wstrzymujący się – 6 przyjęła
Uchwałę Nr XXXIII/2/17 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z
tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Starosta Wojciech Ołdakowski podziękował za uzyskanie przez Zarząd absolutorium.
Podziękował osobom za krytykę, bo dzięki niej jest w stanie coś zmienić, poprawić. Podziękował
również osobom, które były za udzieleniem absolutorium. Za zaufanie i pozwolenie na realizowanie
zadań. Dodał, że to nie jest tylko sukces Zarządu, ale także pracowników Starostwa.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że za chwilę zostanie
oficjalne pożegnanie Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Danuty Kalugi, która odchodzi na
emeryturę.
Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski podziękował Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
Danucie Kaludze za wszystkie lata pracy, za zaangażowanie, za wszystko co udało się zrobić w
Bibliotece.
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Danuta Kaluga podziękowała za 6 lat pracy w
Powiatowej Bibliotece Publicznej. Podziękowała Radnej Marii Mioduszewskiej, która w
poprzedniej kadencji pomogła w budowie instytucji oraz nowemu Zarządowi, który wspierał
finansowo jak i osobiście.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo,
wspomniała tutaj Pani moją skromną osobę, a ja chcę powiedzieć, że Pani praca tutaj to nie tylko te
ostatnie 6 lat, bo to jeszcze była także Pani praca na początku kadencji i powstania powiatu, kiedy
kierowała Pani wydziałem edukacji tylko się wtedy inaczej nazywał. Mieliśmy okazję poznać Panią
jako osobę nieprawdopodobnie rzetelną, pracowitą, kompetentną, odpowiedzialną, życzliwą. Ja
chcę powiedzieć, że kiedyś usłyszałam taką opinię, że wśród pracowników Proszę Państwa są
artyści, rzemieślnicy i partacze. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie osobiście, Pani Dyrektor Danuta
Kaluga jest artystką w tym zawodzie, bo ona wszystko to co wykonuje, robi z pasją i wielkim
oddaniem, oddaniem dla tego czemu służy i dla ludzi. Ja widziałam osobiście jak Pani Dyrektor
myła półki z kurzu, czyściła to pomieszczenie biblioteki, wtedy kiedy wojewódzka biblioteka
pedagogiczna zostawiła to pomieszczenie w skandalicznym stanie. Kiedy ten księgozbiór był
rzucony na podłogi, kiedy nie był inwentaryzowany, kiedy to wszystko ona naprawdę dźwigała z
gruzów. Dlatego też ja może mam wyjątkowo atencję dla istnienia biblioteki jako instytucji kultury
i dla prowadzenia tej instytucji kultury przez powiat. Uważam, że byłoby to niezwykła stratą dla
Powiatu Piaseczyńskiego, gdybyśmy od tego odeszli. Natomiast jest ogromną zasługą Pani
Dyrektor to, że ona w ogóle z tych gruzów, z tego popiołu powstała aktywowana. Natomiast tyle ile
było to możliwe, myśmy na to do końca nie zwrócili naszej uwagi w swoim czasie. Ja osobiście
bardzo żałuję Proszę Państwa, bo nie tylko drogi i chodniki, dziury w drogach są najważniejsze.
Edukacja, tu była uwaga przy absolutorium, że znaczne środki, znaczone są przeznaczane na
edukację, cóż edukacja może znaczyć bez książki, prawda? Bez czytelnictwa. Dzisiaj internet,
audiobooki, etc., ale to jest podstawa Proszę Państwa. Wiedza młodzieży, dorosłych, tych którzy się
kształcą, wielokrotnie zależy od starych woluminów, zdane egzaminy pozytywnie od starych
właśnie jakiś opracowań i woluminów, które w tej bibliotece znalazły swoje miejsce. Ja osobiście
bardzo Pani serdecznie gratuluję i dziękuję za te lata współpracy i myślę, że nie zostanie Pani tylko
przy realizacji swoich hobbystycznych działań, bo Pani wiedza, Pani umiejętności i Pani otwarcie
na
pracownika
na pewno nam pozwolą dalej działać i na pewno znajdzie się ktoś, z tych którzy zatrudniają kto
także będzie artystą, a nie tylko rzemieślnikiem.”

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński podziękował Zarządowi za współpracę i
życzył dalszych sukcesów.
Przerwa 3 minuty.
Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Powiatu Tadeusza Waśkiewicza.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Kosakowski poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła
Uchwałę Nr XXXIII/3/17 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
powiatu piaseczyńskiego.
Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Powiatu Tadeusza Waśkiewicza.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XXXIII/4/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Ad. 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajęcie w trybie bezprzetargowym Gminie
Góra Kalwaria części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, przy ul.
Dominikańskiej 9 A.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że Komisja
prosi o przedstawienie warunków wynajmu jakie Zarząd podejmie w porozumieniu w negocjacjach
z miastem Góra Kalwaria.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącą Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji Bożena Zarzeczna
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Starosta Wojciech Ołdakowski powiedział, że Powiat nie będzie na tym zarabiał, ponieważ
współfinansowanie było przez gminę Góra Kalwaria tej inwestycji. Powiat będzie musiał ponosić
koszty ale zyskiem ma być odzyskany VAT z tej inwestycji.
Radny Józef Zalewski zapytał czy jest wynajmowana sala czy też część nieruchomości?
Zaproponował, że warto by było udostępnić trochę terenu by osoba która będzie prowadziła
konserwację tej sali miała dostęp.
Starosta Wojciech Ołdakowski poinformował, że z jednej strony jest ulica gminna a z drugiej
teren gminy.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XXXIII/5/17 w sprawie wynajęcie w trybie bezprzetargowym Gminie Góra Kalwaria
części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, przy ul. Dominikańskiej 9 A.
Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na działkach nr 7/15 i nr 6, obr. 27 m. Piaseczno położonych przy ul.
Chyliczkowskiej
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Starostę
Wojciecha Ołdakowskiego.
Starosta Wojciech Ołdakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 7/15 i nr 6, obr. 27 m. Piaseczno położonych
przy ul. Chyliczkowskiej wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XXXIII/6/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na

działkach nr 7/15 i nr 6, obr. 27 m. Piaseczno położonych przy ul. Chyliczkowskiej .
Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Starostę
Wojciecha Ołdakowskiego.
Starosta Wojciech Ołdakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm.
Lesznowola wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XXXIII/7/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
części nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola .
Ad. 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokalu będącego we władaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Członka
Zarządu Katarzynę Paprocką.
Członek Zarządu Katarzyna Paprocka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na ponowne wynajęcie lokalu będącego we władaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze
Kalwarii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poprosił w imieniu
Komisji by dostała informację na temat wysokości czynszu wynajmu.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącą Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji Bożena Zarzeczna
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Maria Bernacka – Rheims zapytała Zarząd czy już wie jaka będzie wysokość czynszu oraz
poprosiła by w umowie przewidzieć rewaloryzację.

Członek Zarządu Katarzyna Paprocka poinformowała, że wstępnie zostało ustalone 300 zł
miesięcznie.
Radna Maria Bernacka – Rheims zapytała czy jest przewidziane w umowie podwyższenie
czynszu i odpłatność za prowadzone zajęcia?
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji Bożena Zarzeczna
poinformowała, że Komisja Edukacji wystąpiła z wnioskiem by wysokość czynszu wynosiła 300 zł
miesięcznie z aneksem do umowy związany ze sprawą rewaloryzacji po jakimś czasie, ponieważ 10
lat to długi okres czasu.
Radna Maria Bernacka – Rheims zasugerowała by był w umowie jasny zapis, że w przypadku
prowadzenia zajęć, odpłatność za zajmowanie lokalu powinna być zagwarantowana.
Zaproponowała, albo wyższy czynsz a płacone jest za zajmowany lokal w czasie zajęć, albo
zagwarantowanie, że ileś czasu w miesiącu jest przeznaczone do dyspozycji uczniów.
Członek Zarządu Katarzyna Paprocka powiedziała, że w umowie która będzie podpisywana
będzie zagwarantowana możliwość korzystania przez dzieci i młodzież z tego lokalu przez ten
okres 10 lat. Natomiast jeśli chodzi o aneks, to będzie możliwość podniesienia czynszu przez 10 lat.
Radna Maria Bernacka – Rheims poprosiła o kopię umowy jak już będzie.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XXXII/8/17 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu będącego we
władaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii .
Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy użyczenia części działki nr 88/14, położonej w Józefosławiu
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Starostę
Wojciecha Ołdakowskiego.
Starosta Wojciech Ołdakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy użyczenia części działki nr 88/14, położonej w Józefosławiu wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że Komisja
zasugerowała, by było to użyczenie na czas nieokreślony.
Radny Zygmunt Laskowski poinformował, że jak dobrze zrozumiał to Radny Józef Zalewski
złożył wniosek o przekazanie Gminie części działki.
Członek Zarządu Ksawery Gut powiedział, że ta uchwała powinna zostać podjęta ze względu na
to, że Gmina chce prowadzić działania związane z zielenią. Przypomniał, że trwają prace nad
kwestią porozumienia z Gminą Piaseczno i cała ulica Cyraneczki i działki które pod nią są zostaną
przekazane Gminie na własność.

Radny Józef Zalewski odniósł się do wypowiedzi Członka Zarządu Ksawerego Guta,
potwierdzając, że działania zmierzają w kierunku o który wnioskował na Komisji.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/9/17 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części działki nr 88/14, położonej
w Józefosławiu.
Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze
likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz
zawarcia porozumienia z gminą Piaseczno dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu
Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Kierownika
Biura Kontroli Wewnętrznej Wojciecha Stolińskiego.
Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Wojciech Stoliński przedstawił projekt uchwały w
sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz zawarcia porozumienia z gminą Piaseczno dotyczącego
powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno wykonywania zadań powiatowej
biblioteki publicznej dla Powiatu Piaseczyńskiego wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącą Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji Bożena Zarzeczna
poinformowała, że Komisja doszła do wniosków że prowadzenie Biblioteki Publicznej to jest
zadanie powiatu i nie można się jej wyzbywać, tylko dlatego, że nie ma tam warunków, ponieważ
za to winny jest powiat. Dodała, że dyskusja była burzliwa a głosy podzielone. Ostatecznie Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zmiana quorum – 23 Radnych obecnych
Radna Ewa Lubianiec powiedziała, że dla niej jest ważne by biblioteka służyła ludziom. Uważa,
że to bardzo dobry pomysł by przekazać księgozbiór na jakiś czas Bibliotece Miejskiej, zanim
powiat nie znajdzie nowego rozwiązania dla biblioteki. Wspomniała, że nie każdy mógł wejść do
tej biblioteki i książki były wypożyczane przez okno.
Radny Józef Zalewski powiedział, ze Centrum Edukacyjno - Multimedialne w Piasecznie zostanie
wybudowane dopiero około 2020 roku, więc do tego czasu Powiatowa Biblioteka Publiczna nadal
będzie w tym samym obiekcie. Dodał, że bezzasadne jest podejmowanie tej uchwały o zamiarze
likwidacji placówki skoro będzie w tym samym miejscu. Zawnioskował, by odrzucić ten projekt

uchwały i wrócić do niego za dwa lata jak będzie kończona inwestycja przez samorząd gminny.
Zaproponował, by Powiatową Bibliotekę Publiczną przenieść do budynku po Powiatowym
Urzędzie Pracy przy ul. Szkolnej.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sergiusz Muszyński odnosząc się do wypowiedzi Radnego
Józefa Zalewski, zauważył, że gdyby Radny od razu zagłosował za zdjęciem tej uchwały z
porządku obrad to dyskusji by nie było, a tego nie zrobił. Poinformował, że PiS jako klub zagłosuje
przeciw, ponieważ uważa że powinny być przeprowadzone szersze konsultacje społeczne.
Radny Zygmunt Laskowski powiedział, że cieszy się że coraz więcej ma zwolenników ponieważ
jako pierwszy na Komisji Strategii podniósł głos, żeby nie likwidować tej biblioteki, a
popierających głosów było mało. Dodał, że z punktu formalno – prawnego jest to przekazanie, ale z
punktu widzenia faktycznego to jest to likwidowanie. Jeśli zostanie przekazana biblioteka to nie
będzie szans na powrót do niej. Stwierdził, że bije się w pierś, że nie spojrzał na całokształt
placówek kulturalnych powiatu. To, że ta biblioteka funkcjonuje w takich warunkach to zasługa
Pani Dyrektor, za co jej podziękował i oznajmił, że za te trudne warunki winien jest Powiat.
Zaproponował, by nie zastanawiać się nad tym w jaki sposób zlikwidować bibliotekę tylko w jaki
sposób odtworzyć na nowo. Powiedział, że za zlikwidowaniem będzie tylko wtedy, jak zostaną
wyczerpane wszystkie możliwe środki do tego, żeby wspomóc tą bibliotekę. Poprosił Zarząd, by
pomyślał w jaki sposób wyprowadzić bibliotekę z tego lokalu i zapewnić takie warunki żeby mogła
funkcjonować i być naszą wizytówką. Poinformował, że będzie głosował przeciw tej uchwale.
Radna Ewa Lubianiec powiedziała, że jest zaskoczona, ponieważ z dwóch komisji nie przypomina
sobie informacji, że biblioteka będzie przez 3 lata nadal w tym samym miejscu funkcjonować.
Zapytała, czy Zarząd wykorzystał wszystkie możliwości znalezienia lokalu, rozwiązania dla
istnienia biblioteki jako biblioteki powiatowej?
Starosta Wojciech Ołdakowski odpowiedział, że Pani Dyrektor proponowała różne lokalizacje na
tą bibliotekę, ale by zapewniała godne warunki do korzystania musi mieć inne rozwiązania
techniczne, a w tych propozycjach były duże obawy czy da rade funkcjonować. Dodał, że jeśli
będzie taka wola by Zarząd poszukał lokalu który zapewni nowoczesne i funkcjonalne w pełni
miejsce, to tak będzie zrobione. Tylko trzeba się liczyć z kosztami, że to nie będzie 300 tysięcy
tylko na przykład milion złotych. Zaapelował do wszystkich Radnych, że jeśli padnie decyzja, by
Zarząd inwestował w bibliotekę to trzeba się liczyć z tym, że następnym krokiem będzie
zwiększenie nakładów.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak powiedziała: „Szanowni Państwo, wszyscy zgadzamy
się co do tego, że współcześnie biblioteka to nie jest to tylko księgozbiór, ale jest to instytucja
kultury, no właśnie która pełni zarówno funkcje kulturalne ale i edukacyjne. Ona nie tylko
wypożycza książki, ale jest centrum które gromadzi wokół siebie ludzi. Ci ludzie powinni
przychodzić, powinni robić różne inicjatywy, spotkania autorskie. Po prostu biblioteka jest
miejscem, które przekazuje wartości, przekazuje wiedzę, kształtuje postawy, buduje wspólnotę.
Biblioteka w obecnej postaci, wiemy o tym od lat, bo od lat Radni składali wnioski do
poprzedniego Zarządu, teraz nie wiem bo nie jestem Członkiem Komisji Edukacji, ale w
poprzedniej gdy byłam Przewodniczącą Promocji i Kultury składaliśmy wiele wniosków o to aby
były kolejne etaty dla biblioteki, o pieniądze na funkcjonowanie biblioteki, o nowy lokal, od wielu
lat Radni wskazują, że chcą aby biblioteka się rozwijała. I w mojej ocenie, jak już Starosta
powiedział i moi poprzednicy mówią, to jest nasza decyzja i nasze zaniedbanie, że biblioteka
funkcjonuje w takim stanie w jakim funkcjonuje, bo ten lokal nie pozwala jej pełnić funkcji jakie
współcześnie funkcje pełni biblioteka. Nasz powiat nie ma obecnie instytucji kultury żadnej, a jest
to nasze zadanie, a także jeżeli chcemy budować wspólnotę składającą się z mieszkańców
wszystkich naszych gmin to taką instytucję powinniśmy mieć. I w niej moglibyśmy podejmować

działania kulturalne, budujące tą wspólnotę pomiędzy tymi mieszkańcami rozwijające właśnie
kulturę, wiedzę, postawy, generalnie mówiąc rozwijające.
I bez takiej instytucji w zasadzie związujemy sobie ręce. Mamy Wydział Promocji, który wiem że
stara się w jakiś sposób realizować zadania, ale to nie jest to samo co własna instytucja kultury. A
co do środków, to jest oczywiste, że środki muszą wzrosnąć ale pamiętamy, że był pomysł który od
lat wielu jest promowany 1% budżetu na kulturę, i może powinniśmy się nad tym zacząć
zastanawiać. Bo rzeczywiście wspólnota to nie tylko drogi, a kultura daje wiele takich wartości
społecznych, które rozwijają także gospodarkę, wiec ja jestem przeciwko likwidacji biblioteki, ale
ona nie może zostać w tym miejscu w którym jest. Tylko to musi być nasza decyzja świadoma, że
my idziemy w kierunku rozwijania tejże biblioteki jako naszej instytucji kultury, takiego centrum
kulturalnego dla Powiatu, które będzie starało się właśnie rozwijać, tą przestrzeń kulturalną, w
ramach naszego samorządu. Dziękuję bardzo.”
Zmiana quorum – 24 Radnych obecnych
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, jak widzę w tej dyskusji dzisiaj jesteśmy na takim
etapie, że paradoksalnie projekt tej uchwały o likwidacji może spowodować rozwój tej biblioteki. I
tu bardzo dziękuje wszystkim Państwu za tą dyskusję, ja myślę, że Państwo spodziewają się tego,
co ja powiem. Ja jestem wielką entuzjastką czytelnictwa, istnienia bibliotek i w ogóle rozwoju
kultury. Cieszę się, że także decyzje polityczne, które dzisiaj zapadają o których mówił Pan
Wiceprzewodniczący Muszyński są takie, że nie należy likwidować instytucji publicznych, które
funkcjonują. A nawiązując do tego co powiedziała Pani Katarzyna Obłąkowska – Kubiak, że
instytucja kultury powinna być i jest potrzebna samorządowi powiatowemu, że ona służy nie tylko
temu, żeby można było korzystać z książek, żeby można było je wypożyczać, ale także powinna
rozwijać działalność kulturalną. Chce powiedzieć, że wtedy kiedy już te kurze z półek i półki
wymieniono w tej piwnicy w której znajduje się i zlokalizowana jest biblioteka, kiedy jako tako
uporano się z pierwszymi pracami porządkowymi, głównie wykonywanymi przez Panią Dyrektor,
ale nie będę tego powtarzać, podjęliśmy taką inicjatywę, nieskromnie powiem, że byłam jej autorką
- organizacji Festiwalów Książki. Powiat był organizatorem takiego Festiwalu Książki, a głównie
Biblioteka Powiatowa dwukrotnie. Miało to miejsce na terenie parku, oczywiście nie w takich
warunkach w jakich byśmy się spodziewali ale w takich jakich nas było wówczas stać. To miało
być tym początkiem, to miało być tym zaczynem realizacji także zadań kultury przez instytucje
kultury jedyną jaką sprawowała biblioteka powiatowa, która została utworzona jako instytucja
kultury. Jedyna. Ja chcę powiedzieć, że te dwa Festiwale Książki, nie wiem czy Państwo pamiętają
je, którzy tutaj mieszkają na terenie Piaseczna, czy uczestniczyli pewnie pamiętają, ale Radnych
niewielu uczestniczyło, z ubolewaniem to mówię. Natomiast bardzo wielu mieszkańców
uczestniczyło. Włączyła się w to młodzież, włączyły się w to dzieci, włączyli się w to pedagodzy,
nauczyciele ze szkół powiatowych, ze szkół gminnych. Koordynatorem tych Festiwali była Pani
Dyrektor Biblioteki Powiatowej i naprawdę były to piękne spotkania na terenie parku
piaseczyńskiego, spotkania z książką i z entuzjastami książek i z tymi którzy chcą współpracować
w zakresie rozwoju czytelnictwa i rozwoju Biblioteki Powiatowej. Wówczas także gościliśmy
przedstawicieli z Wojewódzkiej Biblioteki, prawda Pani Dyrektor? I nawet Ci przedstawiciele na
tych Festiwalach w głowę zachodzili, że z niczego, z takiego właściwie łez padołu jakim była ta
piwnica i ten zbiór, który był rzucono tak jak powiedział Pan Starosta, zwieziono bo miał być on
zlikwidowany decyzją Pana Marszałka, udało się nawet w ciągu roku czy dwóch ochędorzyć to
miejsce i stworzyć pewną organizację, strukturę Proszę Państwa. Stworzyć i powołać do bytu
instytucję kultury powiatu piaseczyńskiego. I tak jak powiedziała Pani Katarzyna Obłąkowska –
Kubiak ta instytucja kultury jest potrzebna. Potrzebna powiatowi, samorządowi powiatowemu a
nade wszystko mieszkańcom. I tak jak powiedziałam na początku, być może paradoksalnie
wywołanie tej uchwały o likwidacji spowoduje, że pochylimy się nad tym problemem i że ta
Biblioteka Powiatowa będzie miała szansę rozwoju w innych nieco warunkach, bo gdy chodzi o

program proszę Państwa i o sposób prowadzenia to ja nie mam żadnych zastrzeżeń, bo jak już
powiedziałam przy okazji tutaj krótkiego mojego wystąpienia na temat pracy Pani Dyrektor Danuty
Kalugi to był majstersztyk. Za skromne pieniądze, zrobiony majstersztyk i głowa bolała tylko Panią
Dyrektor o tą bibliotekę. Ani samorządu, ani Zarządu głowa o to nie bolała, dlatego jestem za tym,
aby ona nadal istniała i abyśmy rzeczywiście spowodowali jakąś pomoc, która pozwoli na jej
rozwój. Dziękuję.”
Radny Waldemar Kosakowski zauważył, że jeśli ta dyskusja „uratuje” Powiatową Bibliotekę, to
powinna nowa lokalizacja zostać znaleziona w terminie 18-24 miesięcy, ponieważ po tym okresie
biblioteka ma szansę zmienić swoją siedzibę i działać w nowych lokalowych i technicznych
warunkach. Dodał, że jest to bardzo poważne zobowiązanie. Poprosił, by Komisje, które bronią
biblioteki wskazały w tym roku pieniądze na dodatkowe uzupełnienia księgozbioru.
Radna Ewa Lubianiec dodała, że te biblioteka jest tak mała, że nie ma możliwości pozyskania
środków unijnych. Przy scaleniu dwóch bibliotek pojawiają się szersze możliwości rozwoju
na rzecz społeczności lokalnej.
Radny Zygmunt Laskowski powiedział, że jest świadomy tego, że gdzieś trzeba będzie znaleźć
środki na rozwój biblioteki, ale one się znajdą. Złożył wniosek o głosowanie tego projektu uchwały
w trybie głosowania imiennego.
Wiceprzewodniczący Sergiusz Muszyński powiedział, że z tego co zrozumiał Staroście
Wojciechowi Ołdakowskiemu nie chodzi o podjęcie w obecnym dniu decyzji. Dodał, że chodziło o
zyskanie czasu i podjęcie konsultacji społecznych, porozmawianie z mieszkańcami,
przeprowadzenie ankiety a może badań, by mieszkańcy nie mieli poczucia, że coś jest robione
ponad nimi. Powiedział, że Starostę popiera i uważa, że powinno się do tej rozmowy wrócić po
konsultacjach społecznych.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „posłuchałam, posłuchała, pomyślałam i teraz po
pierwsze w kwestii formalnej, byłoby fajnie gdyby osoba, która przedstawia jakiś projekt się
przedstawiła, jaką pełni funkcję, bo kiedyś Pan Stoliński był doradcą Pana Starosty a dzisiaj jest
kim? No ale to jest co? Wolny strzelec czy jest pracownikiem Starostwa? Byłoby fajnie, bo nie
wszyscy wiedzą co kto robi tutaj, że tak powiem z umów śmieciowych zmieniają się na umowy o
pracę i tak dalej, więc byłoby dobrze, żeby osoby które przedstawiają nam jakiś projekt jednak
powiedziały w wyniku jakich kompetencji to robią więc nie bardzo wiem co ma kontrola do
biblioteki, no ale dobra. Niektórzy mówią, że faktycznym Starostą jest Pan Stoliński, no ale
gratuluję. Okej. No ale pozwoli Pan, że ja będę kontynuowała. Argument o przekazaniu dzisiaj
biblioteki i przepraszam jest o kant tego potłuc, ponieważ to będzie w tym sam lokalu. W związku z
tym drogi kolego Muszyński młodszy, konsultacje społeczne przerysuje troszkę argument, to jest
trochę tak, że konsultacje społeczne w wakacje, kiedy nie ma szkół, kiedy nie ma nauczycieli to jest
trochę tak jak potencjalny morderca mówi zamorduje, pójdę do spowiedzi, dostanę rozgrzeszenie.
O tym trzeba było myśleć wcześniej. Nie bredzę tylko mówię o tym, że nie ta kolejność kolego,
najpierw konsultacje społeczne trzeba było myśleć zawczasu a nie dzisiaj i mówić zrobimy
konsultacje społeczne w wakacje kiedy nie ma już z kim konsultować. Chyba, że z krewnymi i
znajomymi królika. Także ta likwidacja dzisiaj jest bezsensowna, jest robieniem szumu i jeżeli tak
to zlikwidujmy szkoły, tutaj argumentacja prawda, że oddaliśmy służbę zdrowia, bardzo długo były
negocjowane warunki przekazania szpitala czy przychodni gminom ale w rezultacie te przekazania
były sensowne i wypracowane. I to samo mówię o tej bibliotece, zróbmy najpierw zrobienie listu
intencyjnego ażeby zmobilizować Gminę do rzeczywiście wybudowania biblioteki i może to może
być współpraca. Zrobicie współpracę z gminą Góra Kalwaria w wielkich bólach co do hali
sportowej, może można zrobić coś podobnego z biblioteką. A jeżeli mówimy już o liczeniu się z
kosztami to ja tego nie widzę przy przebudowie Starostwa, gdzie mamy szklane dachy, niezliczone

ilości kamer, zapór, zamków i nie wiadomo czego i non stop są te koszty podwyższane, więc jeżeli
robimy racjonalną gospodarkę, róbmy to wszędzie. Następnie może tak jak żeśmy lekką ręką
podnajmowali różne lokale, może z powrotem podnająć koszary na bibliotekę? Może to też jest
jakiś pomysł. Bardzo dobry lokal. Bezpieczny, nie zalewa go itd. I proszę Państwa więc tak jak
mówiłam, będę na ten moment przeciwko likwidacji bibliotece. To nie ten moment, teraz trzeba już
się przygotować do roku szkolnego, konsultacje społeczne proszę bardzo w przyszłym roku. Jeżeli
będziemy widzieć, że Gmina rzeczywiście buduje lokal pod bibliotekę z prawdziwego zdarzenia, a
może się dołóżmy i zróbmy wspólną inwestycję, jest to możliwe. I tutaj się Zygmuncie po
dzisiejszej Twojej dyskusji zaczęłam wierzyć, że nie jesteś koalicjantem.”
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, że swoje zdanie na temat biblioteki wyraziła na
posiedzeniu Komisji Strategii. Zapytała, czy zostało już zasygnalizowane o zamiarze podjęcie takiej
uchwały i jaka jest opinia Biblioteki miasta stołecznego Warszawy.
Starosta Wojciech Ołdakowski poinformował, że jeszcze nie została ta informacja przesłana,
ponieważ musi najpierw o tym zdecydować Rada.
Radny Waldemar Kosakowski odczytał, że tytuł uchwały brzmi projekt uchwały w prawie
opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji. Dodał, że na każdym etapie, będzie można się z
tego wycofać.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zauważył, że bez pieniędzy nie da się
zrobić niczego. Zaproponował, zakończenie dyskusji i zaproponował przegłosowanie projektu
uchwały. Poddał pod głosowanie wniosek Radnego Zygmunta Laskowskiego o głosowanie
w trybie imiennym.
Rada głosami: za – 15, przeciw – 3, wstrzymujących się – 6 przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 6, przeciw – 14, wstrzymujący się – 4 nie podjęła
uchwały w sprawie w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz zawarcia porozumienia z gminą
Piaseczno dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno wykonywania
zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
Ad. 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Powiatu Macieja Michalskiego.
Sekretarz Powiatu Maciej Michalski przedstawił projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii
wraz z uzasadnieniem.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła Uchwałę
Nr XXXIII/10/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii .
Ad. 16 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Starostę
Wojciecha Ołdakowskiego.
Starosta Wojciech Ołdakowski przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i pracy
Zarządu.
Radny Józef Zalewski odniósł o punktu 9.1.6 tj. Uchwała Nr 159/6/17 w sprawie wszczęcia
postępowania o zamówienie publiczne, powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod nazwa: „Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec”. Zwrócił uwagę, że ta droga nie zaczyna się
w Piasecznie tylko w Gołkowie i zaproponował, by to poprawić. Poprosił, żeby w uzasadnieniu
dopisywać nazwy dróg wojewódzkich.
Ad. 17 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXI
a XXXIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił sprawozdanie z prac Rady za
okres między XXVI a XXVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Ad. 18 Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał się czy są jakieś interpelacje,
zapytania i wnioski Radnych?
Radny Zygmunt Laskowski powiedział: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, ja
chciałbym poprosić Pana Starostę Guta o interwencję jeżeli chodzi o ulice Ogrodową
w Woli Mrokowskiej. Mieszkańcy bardzo cieszą się z tej drogi, bo ona rzeczywiście poprawiła
i komunikację kołową i komunikację pieszą ze względu na chodnik. Nie mniej już zaczynamy
dostrzegać pewne rzeczy, które się widocznie samoistnie pojawiają, chodzi o to, że na obrzeżach
pojawiają się szczeliny około centymetra, nie wiem czy to jest właściwe, czy to nie właściwe,
wydaje mi się tak na ogląd mój, niefachowca, że jest to nie właściwe, bo z chwilą kiedy opady
przyjdą i niskie temperatury może dojść do tego, że wysadzać będzie. Także prosiłbym
o interwencję. Najprawdopodobniej jest gwarancja, jest rękojma więc możemy z tego skorzystać i
przymusić wykonawcę do tego, żeby uzupełnił wokół, przy krawężnikach te ubytki, które pojawiły
się samoistnie. Druga sprawa, że nie wiem dlaczego tak się stało, ale to już nie ja jestem
fachowcem. Druga sprawa to chodzi o rowy przy tej ulicy. Część zrobiły dziki a część zrobiły
opady, że bardzo dużo poobrywało się tych rowów. No, wiadomo one są na nowo zrobione,
na nowo odtworzone i to będzie w jakiś sposób trwało dopóki nie zadarnią się te rowy, póki co
jeszcze nie zadarniły się te rowy i trzeba będzie w jakiś sposób też zareagować i poprawić te rowy
bo na znacznej części, w niektórych fragmentach a szczególnie tutaj jak się jedzie od ulicy
rejonowej w kierunku Alei Krakowskiej po prawej stronie są poobrywane te rowy i trzeba by było
w jakiś sposób je naprawić. Dziękuję.”
Radny Kazimierz Porębski poinformował, że Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa rozpoczęła prace nad nową strategią przewidzianą do 2030 roku. Prace
zastały rozpoczęte od ogólnej debaty, a jej konkluzją jest wniosek skierowany do Zarządu o
zrobienie raportu otwarcia, byłby on podsumowaniem mocnych i słabych stron, które można było

zaobserwować w ostatnim dziesięcioleciu. Powiedział też, że pod adresem Komisji, prosi również o
wszelkie konstruktywne uwagi, by uporządkować je zapisach nowej strategii. Poruszył również
sprawę, uporządkowania spraw własnościowych dróg powiatowych, po to by móc sięgać po środki
pomocy zewnętrznej. Brak własności hamuje korzystanie z pomocy z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich czy z funduszy które pozostają w dyspozycji Marszałka a pochodzą z ochrony
gruntów rolnych. Poinformował, że został zobowiązany przez Radę Gminy w Tarczynie do
podniesienia problemów drogowych jakie są na tym obszarze. Powiedział, że jest pełen uznania dla
inwestycji w remonty dróg z dokumentacją techniczną, dobrym podłożu, budowania na daleką
przyszłość ale oświadczył, że nie można jednocześnie zapominać o bieżących remontach,
utrzymaniu, konserwacji oraz łataniu dziur, które są jeszcze po zimie. Poinformował, że na odcinku
drogi Pawłowice – Kawęczyn jest rozpadlina dochodząca do połowy jezdni, natomiast dzięki
szybkiej interwencji u Starosty udało się ustawić znaki ostrzegawcze przez służby drogowe i nie
doszło do wypadków. Postawił wniosek by sformułować na terenie Powiatu siły szybkiego
reagowania, szybkiej łączności która by funkcjonowała na trasie Radni – Powiat, Sołtysowie –
Powiat czy też drogownictwo w Powiecie, ponieważ takie sytuacje mogą się zdarzać w czasie
weekendu czy świąt i trzeba zacząć działać by nie narażać ludzi na uszczerbek na zdrowiu i mieniu.
Powiadomił, że wynikiem interwencji było załatanie asfaltem ubytków przez ekipę. Poinformował,
że sposób wykonania był taki, że dziura powstała znowu w tym samym miejscu. Zasugerował, by
chociaż stwarzać pozory równego traktowania wszystkich członków wspólnoty Powiatowej
Piaseczyńskiej i nie może tak być, że gminy odleglejsze od Piaseczna są „obsługiwane” w ostatniej
kolejności. Zakomunikował, że powstała interpelacja, by załatwić bieżące potrzeby między innymi,
połatanie wszystkich dziurawych dróg, wykoszenie poboczy, wyczyszczenie rowów i krawężników,
ponieważ na obszarze miasta jest kanalizacja burzowa, nie konserwowanie tych przestrzeni wzdłuż
krawężników powoduje, że kanalizacja się zamula.
Radna Joanna Pająkiewicz poinformowała, że uczestniczyła w debacie na temat bezpieczeństwa,
która odbyła się w Tarczynie na początku czerwca z udziałem Komendanta Powiatowego, sołtysów,
radnych oraz mieszkańców. Powiadomiła, że były burzliwe rozmowy na temat bezpieczeństwa na
drogach powiatowych, gdzie prawie jednogłośnie ocenili, że stan dróg jest bardzo zły. Tak samo
burzliwa debata była na posiedzeniu Rady Miasta w którym wziął udział Radny Kazimierz
Porębski. Poprosiła o pochylenie się nad tematem dróg powiatowych na terenie Gminy Tarczyn.
Powiedziała, że w imieniu Pani Sołtys wsi Kawęczyn – Roksany Kotańskiej, złoży na ręce Starosty
sformułowane postulaty. Wspomniała, że na ulicy Kasztanowej w Kawęczynie zapadła się część
nawierzchni oraz powstała dziura, którą Pani Sołtys zgłosiła 2 czerwca i oznakowała oponą
owiniętą taśmą biało czerwoną. Dodała, że ta dziura została naprawiona przez służby drogowe ale
znowu się zapadła. Poprosiła o skuteczną interwencję.
Radny Marcin Albinowski poprosił o poważne podejście do sprawy. Dodał, że to pismo Pani
Sołtys zawiera 18 punktów, a połowa jest naprawdę do sprawdzenia i zrobienia. Powiedział, że nie
chciałby już takiej sytuacji jaka była na sesji Rady Miejskiej i ma nadzieję, że nie będzie już
podobnych pretensji o dziury i ubytki w asfalcie.
Ad. 19 Oświadczenia Radnych
Nie było oświadczeń Radnych.
Ad. 20 Wystąpienia osób niebędących Radnymi.

Nikt się nie zgłosił.
Ad. 21 Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz
Rasiński zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Sesja zakończyła się o godzinie 13.00.

Po sesji zabrała głos Sołtys wsi Kawęczyn – Pani Roksana Kotańska, która poinformowała, że od
10 lat drąży temat ulicy Kasztanowej w Pawłowicach. Dodała, że pisała maile z załączoną
dokumentacją zdjęciową pokazującą stan głównej drogi powiatowej.
Członek Zarządu Ksawery Gut poinformował, że w tym roku zostanie wymieniony przepust na
nowy który powoduje zapadanie drogi. Dodał, że została również zabezpieczona kwota na zrobienie
dokumentacji przebudowy drogi na całym tym odcinku i w przyszłym roku jak środki na to
pozwolą ta droga zyska nową podbudowę, nową nawierzchnię oraz pozostałe elementy
bezpieczeństwa. Powiedział, że na dzień dzisiejszy jeśli nadal problem występuje, zostanie to
dokładniej obejrzane i w miarę szybkim czasie zostanie to niebezpieczne miejsce poprawione.

Protokół sporządziła:
Monika Rechnio

