PROTOKÓŁ NR XLIII/18
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
w dniu 22 lutego 2018r.

Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie o godz. 17:00.
Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powitał wszystkich zgromadzonych Radnych
oraz zaproszonych gości. Następnie otworzył XLIII sesję Rady Powiatu Piaseczyńskiego i
stwierdził, że obecnych jest 20 Radnych co stanowi quorum. Lista obecności w załączniku.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił porządek sesji. Zaproponował
wprowadzenie do porządku obrad punktu 3’„Ślubowanie Radnej: Pani Iwony Doroty Jackowicz
wybranej z listy nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP” oraz dwóch projektów uchwał w punkcie
12’ „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i
Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2018” i punkcie 12’’ „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2018”.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie porządek
z zaproponowanymi zmianami.
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła porządek.
Ad. 3 Przyjęcie projektu protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie protokół
z XXXIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0(2 nie głosowały) przyjęła protokół.
Ad. 3’ Ślubowanie Radnej: Pani Iwony Doroty Jackowicz z listy nr 4 – KW Platforma
Obywatelska RP.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński odczytał postanowienie Komisarza
Wyborczego z dnia 19 lutego 2018 roku, stwierdzającego obsadzenie mandatu Radnego Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Radna Iwona Dorota Jackowicz odczytała Rotę Ślubowania.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński pogratulował w imieniu wszystkich
Radnych wstąpienia do Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

Ad. 4 Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powitał Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piasecznie Annę Matkowską, Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Piasecznie Małgorzatę Bruczyńską oraz Przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego – Kierownika Biura Powiatowego z Piaseczna Małgorzatę Borową.
W związku z tym, że na poszczególnych Komisjach Rady były omawiane sprawozdania
zaproponował, by kierować do Pań pytania. Zapytał się czy Radni wyrażają na to zgodę?
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał czy są pytania do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Anny Matkowskiej?
Radny Waldemar Kossakowski powiedział: „Żadnych trudnych pytań. Pani Dyrektor ja
chciałbym dowiedzieć się czy na terenie naszego Powiatu to zjawisko które się w Europie nasila
mówię o ruchu antyszczepionkowym też ma miejsce czy tego rodzaju statystyki Powiatowy
Inspektorat prowadzi czy też nie?”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie Anna Matkowska powiedziała:
„Witam jeszcze raz Państwa, oczywiście że takie statystyki są prowadzone przez sanepid i jeśli
chodzi o Powiat Piaseczyński to całkiem nieźle one wyglądają w stosunku do naszego całego kraju.
W związku z tym no, spotykamy się oczywiście z rodzicami opornymi. Nie chcą szczepić swoich
dzieci, nie mniej jednak są to powiedziałabym takie bardzo marginalne sytuacje, natomiast
większość jednak szczepi swoje dzieci. Jeśli chodzi o przechowywanie szczepionek to też możecie
Państwo być spokojni bo jeśli chodzi o to o naszą stację mamy zabezpieczenia wszelkie, które jeżeli
wyłączą prąd to na pewno będą szczepionki bezpieczne, będą działały.”
Radna Maria Mioduszewska zapytała: „Jak Pani sądzi Pani Dyrektor, dlaczego niektórzy rodzice
nie decydują się na szczepienie dzieci?
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie Anna Matkowska odpowiedziała:
„Wydaje mi się że dużo jest w naszej literaturze na ten temat, że występują różne choroby po
szczepionkach, natomiast nie jest to udowodnione naukowo i są to zwykłe dywagacje na ten temat.
Natomiast odczyny niepożądane poszczepienne zdążają się. Nie są one jak gdyby nie mają takich
skutków złych jak i zdrowotnych, to są takie przejściowe jak gdyby sytuacje. Natomiast jeśli chodzi
o szczepienie to tak jak mówię, prawdopodobnie ze Stanów przyszła ta moda na nieszczepienie, że
dzieci właśnie które są szczepione to później są chore na różne choroby. Natomiast nie jest to
udowodnione naukowo i to są na razie takie na ten temat jak gdyby dywagacje, że tak jest. ”
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Jeśli Pani pozwoli to ja chcę powiedzieć, że mam
takie doświadczenie. Mój wnuk 2,5 miesięczny został zaszczepiony szczepionką bardzo złej jakości
niewłaściwą szczepionką, co stwierdzili wszyscy lekarze po kolei którzy go potem badali. Trafił do
szpitala z utratą przytomności, miał 2,5 miesiąca ledwie został wtedy wyratowany i potem
robiliśmy wiele badań w Instytucie Matki i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka i tam
dostaliśmy orzeczenie, że to była wina szczepionek, jakości szczepionek

i obawiam się że to jest jeden z podstawowych powodów, niewłaściwa jakość szczepionek, jeszcze
tych które trafiają do nas i dlatego rodzice wycofują się.”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie Anna Matkowska powiedziała: „My
również wycofujemy szczepionki dlatego, że koncerny farmaceutyczne, no zdarza się, że
wyprodukowały złej jakości szczepionki i później są robione badania a szczepionki już się znajdują
jak gdyby w obrocie i w związku z tym później są wycofywane te szczepionki, więc no tak to bywa.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Przede wszystkim glejt od lekarzy specjalistów
z Centrum Zdrowia Dziecka, że to dziecko nie może być szczepione tymi, tego rodzaju
szczepionkami. ”
Radna Katarzyna Obłąkowska- Kubiak powiedziała: „ Pani Inspektor, ja chciałam tak jakby, czy
nie wiem czy Pani też pamięta czy liczba zatruć dopalaczami w stosunku w poprzednim roku w
stosunku do poprzedniego roku się zwiększyła czy zmniejszyła? I też jeszcze od razu tak
przepraszam że w słowo wejdę czy kwestia liczby miejsc w których można nabyć tego typu
specyfiki czy ona jakby jest znana za zeszły rok czy też jak ma się do roku poprzedniego? Dziękuję
bardzo.”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie Anna Matkowska powiedziała: „W
2017 roku na terenie miasta Piaseczna mieliśmy takie jak gdyby zgłoszenie że znajduje się sklep z
dopalaczami, przeprowadzaliśmy tam kontrolę, ja wówczas byłam Kierownikiem Higieny Pracy i
również uczestniczyłam w tej kontroli z Policją. Niemniej jednak w tym sklepie nic nie znaleźliśmy.
Policja zrobiła przeszukanie, ale w sklepie tych dopalaczy nie było. Nie wiemy, bo prawdopodobnie
podczas naszej właściwie kontroli przychodzili młodzi ludzie, nastolatkowie i pytali o jakoś tam
nazywali po prostu te dopalacze. Wiec podejrzenie było takie że rzeczywiście w tym sklepie te
dopalacze były sprzedawane niemniej jednak podczas kontroli tego nie stwierdziliśmy i do tej pory
nie mamy takich wiadomości że na terenie są w jakimś sklepie sprzedawane dopalacze. Być może
na ulicy tak, dlatego że zdarzają się zatrucia dopalaczami. Powiatowa stacja monitoruje zatrucia
dopalaczami ponieważ codziennie Szpital Piaseczyński zgłasza nam takie przypadki, codziennie
zgłasza natomiast nie zawsze są, czasami są zerowe, prawda, nie codziennie są zatrucia. Natomiast
mają taki obowiązek, podpisaliśmy takie porozumienie z nimi że mają obowiązek zgłaszać nam czy
wystąpiły zatrucia i w jakim wieku dzieci się, no to są nastolatkowie 13, 14 lat i te zatrucia
rzeczywiście się zdarzają. Nie jest ich dużo, ale się zdarzają.”
Radna Joanna Pająkiewicz powiedziała: „ja chciałabym się dowiedzieć czy Państwo kontrolują
sklepiki szkolne? Czy ta żywność jest kontrolowana i czy jest dopuszczona zgodnie z wymogami?”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie Anna Matkowska powiedziała:
„Sklepiki szkolne są kontrolowane z tego co wiem. Jak Państwo wiecie jestem Inspektorem od 1
stycznia więc wszystkich wiadomości na temat wszystkich działów jeszcze nie posiadam, natomiast
z tego co wiem to sklepiki szkolne oczywiście są kontrolowane ale tam jest żywność sprzedawana
jak gdyby gotowa czyli nic się tam nie wytwarza, nie przetwarza, tylko sprzedaje się to co jest
dostępne ogólnie tą taką żywność jaka jest ogólnie dostępna w sklepach. Natomiast tutaj jest rola
też rodziców, żeby np. sprzedawać zdrową żywność, prawda, żeby tutaj, my
z kolei oświata zdrowotna edukuje zarówno pedagogów jak i dyrektorów szkół, żeby jednak takiej

żywności tzw. śmieciowej nie sprzedawać dzieciom w sklepikach i żeby dzieci posiadały
prawidłowe nawyki żywieniowe i nad tym pracuje u nas oświata zdrowotna, a skutki są jakie są,
dlatego, że rodzice czasami przychodzą z pretensjami do dyrektora szkoły, że dziecko nie może
sobie chipsów na przykład kupić więc taka jest świadomość naszych rodziców.”
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „wiem, że macie Państwo spore problemy
finansowe, w każdym bądź razie tak było, sama kiedyś tam poszłam po jakiś tam wniosek, to te
Panie naprawdę z bólem serca każdą kartkę wydawały mówiąc, że nie mają nawet papieru, nawet
koszulek. Czy to się trochę poprawiło czy nie? To było co prawda w poprzednim okresie.”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie Anna Matkowska powiedziała: „to
znaczy nam kartek papieru nam wystarcza, natomiast mamy ogromne problemy finansowe
chociażby z transportem. Jest jeden samochód, który służy do poboru prób wody i prób
żywieniowych natomiast my jako pracownicy sanepidu jeździmy swoimi samochodami inaczej
sobie nie wyobrażam, żeby jeździć komunikacją miejską bo nie bylibyśmy w stanie tak dużej ilości
kontroli wykonać gdybyśmy korzystali tylko z komunikacji miejskiej. No i oczywiście jeśli chodzi
o warunki lokalowe sanepidu są fatalne. Bardzo złe. Także niestety jakieś tam remonty zaczynamy
robić ale to są jakieś tylko takie podstawowe, dlatego, że rzeczywiście tych pieniędzy, cały czas
jesteśmy niedofinansowani.”
Ad.5 Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora
w Piasecznie za 2017 rok.

Weterynarii

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał czy są pytania do Powiatowego
Inspektora Weterynarii w Piasecznie za 2017 rok? Poprosił o przedstawienie kilku informacji o
ASFie.
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Piasecznie Małgorzata Bruczyńska przedstawiła
sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii w Piasecznie za 2017 rok.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „czy ja się przesłyszałam, że rzeczywiście Pani
tak powiedziała, że jest dzik w studni to nie da rady go wyciągnąć?”
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Piasecznie Małgorzata Bruczyńska odpowiedziała: „nie
mamy czym go wyciągnąć. Była sytuacja w listopadzie czy w grudniu, poprosiłam Straż Pożarną,
dzięki temu, że mamy bardzo przychylnego powiatowego Pana Komendanta, wyciągnął swoją
załogę PSP, bosakiem wyciągnęli, po czym miał nieprzyjemności w związku z tym, że ten sprzęt
służy do ratowania ludzi a nie wyciągania dzików ze studni. Ten dzik, który tu jest akurat na zdjęciu
to jest dzik z Łosia i tutaj duży ukłon w kierunku Gminy Prażmów, którzy po prostu jako gmina
wyciągnęli tego dzika więc mój kolega mógł podjechać i pobrać próbę. Ja mam akurat taką
tendencję, że nie zostawiam spraw nie zamkniętych i to już u mnie wiedzą, i moja góra, i mój
główny lekarz i mój wojewódzki lekarz wiedzą, że to jest rzecz, ja nie zasnę póki nie załatwię
sprawy do końca. Nie został żaden dzik, obecnie nie leży nigdzie dzik o którym bym nie
wiedziała.”

Ad.6 Przedstawienie informacji dotyczącej zmian w 2018 roku w zasadach składania
wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu przedstawiciela
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Kierownika Biura Powiatowego z Piaseczna
Małgorzatę Borową.
Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Kierownik Biura
Powiatowego z Piaseczna Małgorzata Borowa poinformowała na sesji Rady Powiatu
piaseczyńskiego w dniu 22.02.2018r. w Piasecznie, o nowych zasadach składania wniosków o
dopłaty bezpośrednie w 2018 r. w tym o obowiązku złożenia wniosku w formie elektronicznej za
pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Opisała sposób składania wniosków do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez aplikację e-Wniosek Plus dostępną na stronie
internetowej ARiMR. Zapoznała zebranych z zasadami złożenia oświadczenia potwierdzającego
brak zmian zamiast składania wniosku w wersji elektronicznej. Poinformowała również o
możliwości wypełniania wniosków przez internet u doradców MODR Warszawa.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski powiedział: „mam pytanie, ponieważ zainteresowało mnie Pani tą możliwością pisania
oświadczeń przez rolników, bo to jest najprostsza formuła i szybka. Gdzie można znaleźć wzór
takiego oświadczenia czy też można go napisać samodzielnie i wysłać do właściwego oddziału
agencji?”
Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Kierownik Biura
Powiatowego z Piaseczna Małgorzata Borowa poinformowała, że jest to wzór wygenerowany na
stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tylko taką formą można sobie
wydrukować ze strony agencji. Termin obowiązuje do 14 marca.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „czy do tego oświadczenia musi być login też czy
nie?”
Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Kierownik Biura
Powiatowego z Piaseczna Małgorzata Borowa poinformowała, że nie.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „można to elektronicznie złożyć?”
Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Kierownik Biura
Powiatowego z Piaseczna Małgorzata Borowa poinformowała, że to oświadczenie jest
w formie papierowej, wypełnia się je w formie papierowej.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „ja zapewniam Panią, że wielu rolników nie ma
ani laptopów ani tych, bo zwykłe papierki przychodzą do mnie, żeby wypełnić, więc to kogoś
„pogięło”, chyba żeby już to wprowadzić.”
Radna Katarzyna Obłąkowska - Kubiak powiedziała: „mam takie pytanie, jakby ta cała akcja
informacyjna do rolników, czy Państwo kontaktują się też z Sołtysami czy też jakaś taka akcja

plakatowa i tak dalej to ewentualnie o to chciałam zapytać jeszcze.”
Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Kierownik Biura
Powiatowego z Piaseczna Małgorzata Borowa odpowiedziała, że oczywiście kontaktują.
W każdym Sołectwie i w każdej gminie powiatu piaseczyńskiego stara się być na sesji i wtedy
sołtysi dostają od nich plakaty. Poinformowała, że zaplanowane jest bardzo dokładne szkolenie w
każdej gminie powiatu piaseczyńskiego z tego zakresu, 27 lutego w Tarczynie, 8 marca
w Lesznowoli, 9 marca w Tarczynie, 13 marca w Górze Kalwarii.
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 – 21, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1(2 osoby nie
głosowały) przyjęła Uchwałę Nr XLIII/1/18 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.
Ad.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 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 2018 rok 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 – 22, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1(1 osoba nie
głosowała) przyjęła Uchwałę Nr XLIII/2/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Ad.9 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej we wsi Marylka,
gm. Tarczyn.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Członka
Zarządu Powiatu Ksawerego Guta.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej we wsi Marylka, gm.
Tarczyn 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 otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0(1 osoba nie
głosowała) przyjęła Uchwałę Nr XLIII/3/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej we wsi Marylka, gm. Tarczyn.

Ad.10 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Chyliczkowskiej 20C oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20F
w Piasecznie.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Członka
Zarządu Powiatu Ksawerego Guta.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Chyliczkowskiej 20C oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20F w
Piasecznie 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 otworzył dyskusję.
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, że cieszy go projekt tej uchwały. Zapytał czy nowy
obiekt do którego będą przeniesione osoby, będzie zbliżony do obecnego, którego udało im się
uzyskać własnym sumptem?
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut powiedział, że lokale, które będą wynajmowane
dostosowane do zamieszkania. Dodał, że Ci Państwo zapoznali się ze stanem. Lokale były
remontowane w zeszłym roku i wyrażają na nie zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XLIII/4/18 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20C oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie.
Ad..11 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Piaseczyńskiego w roli Partnera do realizacji projektu pn.:
„ Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany Powiat Piaseczyński”,
realizowanego za środków zewnętrznych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-010/17, ogłoszonego przez
Ministerstwo Rozwoju.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski poprosił o przedstawienie zarysu tego projektu przez
Doktora Rowińskiego Zastępcę Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie dr. Tomasz Rowiński przedstawił kontekst projektu. Poinformował, że projekt wyrósł
z potrzeby pacjentów. Powiedział, że razem z podmiotami leczniczymi, ze szpitalem św. Anny,

Medicoverem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
jest plan stworzenia sieci koordynacji, która najlepiej by wspierała tych, którzy potrzebują wsparcia
w sytuacji kryzysu psychicznego maksymalnie w ciągu 72 godzin. Dodał, że jest to bardzo ambitne
zadanie, ponieważ długi jest czas oczekiwania. Sam projekt będzie na około 30 milionów złotych, z
tego powiat jako partner wniesie około 1,5 miliona złotych, ponieważ ma dwa zadania takie jak
zespoły mobilne terapeutyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Środowiskowy Dom
Samopomocy organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiedział również, że
będą całodobowe usługi psychiatryczne, usługi dzienne, usługi ambulatoryjne psychiatryczne i tzw.
usługi środowiskowe czyli Zespołu Leczenia Środowiskowego dla dzieci i młodzieży jak i dla
dorosłych. Dodał, że będzie realizowana profilaktyka zdrowia psychicznego i w tym partnerem jest
Fundacja. Poinformował, że idea sprowadza się do tego by mieszkańcy nie trafiali do wielkich
szpitali psychiatrycznych.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Ewa Lubianiec poinformowała, że uczestniczyła w dużym spotkaniu, na którym dr. Tomasz
Rowiński bardzo szczegółowo prezentował całe przedsięwzięcie. Dodała, że silne wrażenie na niej
zrobiła jego cała wypowiedź, ale szczególnie wątki. Miedzy innymi, że odwiedzał kilka krajów
Europy, gdzie tego typu centra funkcjonują i efektywność tej profilaktyki tym ludziom z
dolegliwościami psychicznymi jest bardzo wysoka, gdzie opustoszały szpitale co ją przekonało.
Powiedziała, że jako psycholog uważa, że ten projekt jest bardzo ważny i bardzo dobry oraz
rozwiąże wiele problemów powiatu piaseczyńskiego jeśli chodzi o obszar zdrowia psychicznego i
profilaktyki. Poinformowała, że Komisja zapoznała się z tym projektem i bardzo gorąco
pozytywnie go opiniuje.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski zapytał dlaczego w tym projekcie nie jest
partnerem Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej? Wydaje się to naturalne, że powinien być
ze względu na wsparcie psychologiczne mieszkańców powiatu. Zapytał również jaki
Środowiskowy Dom Samopomocy miał dr. Tomasz Rowiński na myśli, który podlega
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie?
Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie dr. Tomasz Rowiński odpowiedział, że z POIKiem będzie współpraca, ale w samych
założeniach modelu taki podmiot nie był uwzględniony i nie znalazł się w założeniach
teoretycznych do modelu. Poinformował, że po stronie społecznej jest ŚDS, są mieszkania
chronione, są kluby samopomocy i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dodał, że powiat będzie
prowadził mieszkania chronione. Poinformował, że powiat piaseczyński jako jeden z nielicznych
powiatów nie ma ŚDSu i chciałby sfinansować go z tego projektu.
Radna Maria Mioduszewska poprosiła o przedstawienie przez Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie trochę więcej informacji na temat Środowiskowego Domu Samopomocy. Dodała,
że wyłączony z tego programu jest POIK jest dziwne, ponieważ w tej chwili jest to podstawowa
placówka powiatowa, która udzielała tej pierwszej pomocy i udziela w ciągu całej doby ludziom
głównie z takimi psychicznymi, psychologicznymi problemami, gdzie w rodzinie się źle dzieje.

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie dr. Tomasz Rowiński odpowiedział, że to nie jest tak, że POIK jest wykluczony.
Dodał, że nie ma przesłanek do tego, żeby finansować działania związane z ośrodkiem, ponieważ
jest on finansowany z innych źródeł. Dodał, że zgodnie z modelem można finansować tylko te
usługi, których powiat nie ma. Model ma zamkniętą listę usług, które chcielibyśmy finansować w
ramach projektu. Te usługi po stronie medycznej sprowadzają się do 5 usług: doraźne,
ambulatoryjne, środowiskowe, całodobowe i dzienne dla dzieci i dorosłych. Powiedział, że prześle
model teoretyczny do Radnych, żeby wiedzieli na czym to polega.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska powiedziała, że od
dłuższego czasu PCPR próbuje taką placówkę wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych w
powiecie piaseczyńskim uruchomić. Dodała, że jest podejmowany szereg różnych działań i różnych
możliwości, ażeby taka placówka służyła mieszkańcom. Jednym z pomysłów był budynek na ulicy
Czajewicza w Piasecznie, który miał być użyczony na okres minimum 10 lat Katolickiemu
Stowarzyszeniu Archidiecezji Warszawskiej, które miało ten budynek adaptować między innymi na
siedzibę WTZ, natomiast piętro tego budynku miało być zaadoptowane na Środowiskowy Dom
Samopomocy. Poinformowała, że wystąpiliśmy o środki do Wojewody na uruchomienie
Środowiskowego Domu Samopomocy, między innymi na adaptację tego budynku, natomiast na
razie nie ma odpowiedzi na ten temat. Dodała, że kolejna alternatywa która znalazła ich uznanie to
próba wejścia w ten projekti między innymi sfinansowanie go ze środków z tego projektu.
Powiedziała, że jest to dla powiatu szansa, by pozyskać środki na wsparcie dla osób
niepełnosprawnych w postaci usług dziennych oraz wsparcia osób, które borykają się z kryzysami
psychicznymi i to jest zadanie powiatu finansowane z zakresu zadań zleconych, z administracji
rządowej. Dodała, że drugim zadaniem w zakresie usług, które można sfinansować są mieszkania
chronione dla osób z kryzysami psychicznymi pod opieką koordynatorów, specjalistów w tym celu
aby osoby tam przebywające nabywały takiej umiejętności codziennego życia, by znalazły
zatrudnienie, aby wyszły z tego najcięższego kryzysu i by mogły czynnie uczestniczyć w życiu
społecznym. Takie mieszkanie chronione mogłoby zostać uruchomione i taki jest plan na terenie
Zalesia Górnego w budynku w którym obecnie znajduje się Przychodnia Zdrowia. Poinformowała,
że jest tam mieszkanie, które piaseczyński ZOZ chciałby przekazać na rzecz prowadzenia tego typu
działalności, ma około 70 m2 i spełnia wszystkie wymogi związane z tworzeniem mieszkań
chronionych te które są dedykowane pomocy społecznej zgodnie z przepisami prawa. Dodała, że
jest to alternatywa, żeby można było taką placówkę uruchomić i dopełnić ten system wsparcia
medycznego dla osób chorych psychicznie. Ma być to kompleksowa usługa, która zakłada sferę
społeczną - wsparcia dla tej grupy osób oraz sferę medyczną, która w tym projekcie ma znaczenie
największe i pochłonie największy ogrom środków finansowych. Poinformowała, że realizacja tego
projektu i otrzymanie środków na ten cel jest uzależniony od podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piaseczyńskiego w roli Partnera do realizacji projektu
pn.: „ Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany Powiat Piaseczyński”,
realizowanego za środków zewnętrznych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-010/17, ogłoszonego przez Ministerstwo
Rozwoju.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Kosakowski zapytał czy w przypadku
deinstytucjonalizacji, jakaś instytucja się dołączy do obecnych struktur czy będzie to tyko polegało
na koordynowaniu działań tych jednostek, które już są?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska powiedziała, że będą
tworzone nowe instytucje na terenie powiatu piaseczyńskiego i są nimi między innymi te społeczne
o których wcześniej wspomniała. Będzie też duże Centrum Zdrowia Psychicznego, które będzie
miało swoją siedzibę w Konstancinie – Jeziornie, ulica Piasta 22. Dodała, że ten projekt, ta sfera
społeczna, o której cały czas mówi jest tylko uzupełnieniem działań związanych z lecznictwem
medycznym, które będzie świadczone dla osób chorych psychicznie. Powiedziała, że ta
deinstytucjonalizacja jest rozumiana w sposób bardzo szeroki, ale przede wszystkim ma na celu, nie
zamykanie osób chorych psychicznie w szpitalach psychiatrycznych tylko umożliwienie im
funkcjonowania normalnie w społeczeństwie bez długotrwałych, trudnych pobytów szpitalnych i
leczenie na miejscu.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała, że jej pytania są dlatego, ponieważ chciałaby być
przekonana o tym, że co jest zamierzone do zrobienia, będzie realizowane. Przypomniała, że był
szereg różnych inicjatyw podejmowany miedzy innymi Spółdzielnia Socjalna, która miała powstać
przy współpracy z Gminą Piaseczno, minęły trzy lata i nic z tego nie wyszło. Dodała, że drąży ten
temat by nie był to tylko papier za którym Rada będzie głosować. Podsumowała, że przez trzy lata
Państwo będą sprawdzać możliwości współpracy, tworzenia w ramach tej uchwały i tych
możliwości finansowych, które otrzyma ten program i dopiero po trzech latach będzie można
rozpocząć konkretne już realizowanie poszczególnych zadań jeżeli to się sprawdzi, jeżeli ocena i
diagnoza tu w terenie wypadnie pozytywnie, zapytała czy tak to należy rozumieć?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska powiedziała, że ten
okres trzech lat o którym jest mowa w projekcie i prośba o wyrażenie zgody na przystąpienie do
realizacji tego projektu, to jest czas w którym zgodnie z założeniami programowymi, trzeba te
wszystkie działania wypełnić. Dodała, że wszystko co jest planowane w ramach tego projektu ma
być zorganizowane i realizowane w okresie tych trzech lat. Po okresie tych trzech lat kiedy skończy
się czas finansowania tego projektu ze środków zewnętrznych, pozostaje zobligowanie, żeby te
placówki utrzymać w ramach własnych środków i w ramach kontraktów z NFZ.
Radna Maria Mioduszewska poprosiła o rozwinięcie „finansowania z własnych środków”.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska wyjaśniła, że jeśli
chodzi o środki z budżetu Wojewody, to jest takie bezpieczeństwo, że jeżeli zostanie uruchomiony
Środowiskowy Dom Samopomocy ze środków projektowych to po trzech latach finansowania
utrzymania tego Domu ze środków projektu, można wystąpić o dotacje do Pana Wojewody o
otrzymanie dalszego finansowania w ramach zadania, które jest pokrywane ze środków rządowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącą Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii
Komisji.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Ewa Lubianiec poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała, że chciałaby aby po podjęciu tej uchwały była ona

istotnie realizowana, bo były różne uchwały, które potem skończyły się fiaskiem i są tylko
dokumentem, który nie został wprowadzony w życie.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska powiedziała, że
również ma nadzieję, że realizacja tego projektu będzie możliwa i dlatego w uchwale tak jak już
wspominała jest bardzo mocno podkreślone, że to będzie tylko wtedy gdy pozytywnie zostanie
oceniony wniosek, przejdzie weryfikację merytoryczną, formalną w odpowiednim ministerstwie i
wtedy będzie można mówić o realizacji. Natomiast jest potrzebna zgoda Rady, żeby rozpocząć
procedowanie o te środki w roli partnera. Liderem tego wniosku jest oczywiście Uniwersytet
Stefana Kardynała Wyszyńskiego a nieformalnymi partnerami są wszystkie gminy powiatu
piaseczyńskiego, które podpisały listy intencyjne o współpracy i Gmina Piaseczno, która uzależniła
podpisanie tego listu od zdania Państwa Radnych na temat możliwości przystąpienia do tego
projektu przez Powiat Piaseczyński w roli partnera.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0(2 osoby nie głosowały) przyjęła
Uchwałę Nr XLIII/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piaseczyńskiego w
roli Partnera do realizacji projektu pn.:„ Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt
zintegrowany Powiat Piaseczyński”, realizowanego za środków zewnętrznych, w tym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-010/17,
ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Kosakowski podziękował w imieniu
Rady Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie dr. Tomaszowi Rowińskiemu za osobistą zasługę, że Powiat może być partnerem i
będzie mógł realizować w jakimś sensie pilotażowy program. Dodał, że podoba mu się, że ktoś kto
jest mieszkańcem tego powiatu działa na rzecz wspólnoty samorządowej i wspólnoty mieszkańców.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „w kwestii formalnej głosowań. Panie
Przewodniczący liczy się przede wszystkim głosowanie ręczne i bardzo proszę bo tak zgodnie ze
statutem.”
Ad. 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Powiatu Macieja Michalskiego.
Sekretarz Powiatu Maciej Michalski przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania
radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z uzasadnieniem.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski poinformował, że do tej pory w tej kadencji, która
właśnie upłynęła, Radę reprezentowało dwóch Radnych – Radny Kazimierz Porębski i Radny Józef
Zalewski. Powiedział, że czeka na kandydatury, chyba, że Radni podtrzymują chęć pracy w Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Piaseczyńskim.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał czy Radny Kazimierz Porębski
wyraża zgodę.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał czy Radny Józef Zalewski wyraża
zgodę?
Radny Józef Zalewski wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał się czy są jakieś inne kandydatury
na sali?
Kandydatur nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński złożył wniosek formalny o zamknięcie
listy kandydatów i poddał pod głosowanie.
Rada głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła kandydaturę dwóch
Radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 (3 osoby nie głosowały) przyjęła
Uchwałę Nr XLIII/6/18 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
Zmiana quorum – 22 Radnych obecnych.

Ad.12’ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Rasiński
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o
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Kosakowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję. Zapytał się czy są
jakieś pytania?
Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIII/7/18
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego
na 2018 rok.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „proponuję przestać dzisiaj głosować
elektronicznie, bo po pierwsze są to głosowania jawne, a te wyniki nie pokazują jak kto głosował,
więc ten system elektroniczny jest sprzeczny z przepisami. Dwa, przepisy nowe, które wejdą
zobowiązują, że głosowania elektroniczne muszą wskazywać jawne, kto i jak głosował imiennie. W
związku z tym nie róbmy szumu bo to wychodzi szum informacyjny, inaczej wychodzi głosowanie
ręczne i to się liczy i nie róbmy głosowania elektronicznego bo to wprowadza tylko bałagan,
możemy sobie ćwiczyć, ale mi się wydaje, że szkoda czasu na ćwiczenie.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że zgodzi się z tym, że
powinna zostać wyświetlona po głosowaniu lista Radnych kto jak głosował. Poinformował, że
miała odbyć się Komisja Statutowa, ale dwie osoby nie mogły przybyć, zostały przekazane Pani
Mecenas informacje, które znalazły by się w projekcie nowego statutu i w przyszłym tygodniu
odbędzie się spotkanie, żeby można było propozycje przeanalizować.
Zmiana quorum – 24 Radnych obecnych
Ad.12’’ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Strategii Gospodarczej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na
2018 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie
Przewodniczącego Komisji Strategii Gospodarczej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

głosu

Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii
Gospodarczej Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję. Zapytał się czy są
jakieś pytania?
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 (1 osoba nie głosowała) przyjęła
Uchwałę Nr XLIII/8/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.

Zmiana quorum – 23 Radnych obecnych

Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu
Piaseczyńskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Ewa Lubianiec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu
Piaseczyńskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję. Zapytał się czy są
jakieś pytania?
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIII/9/18 w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Bożena Zarzeczna
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję. Zapytał czy są jakieś
pytania?
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.

Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła Uchwałę Nr XLIII/10/18 w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady
Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.

Ad. 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rasiński

poprosił

o

zabranie

głosu

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Kornberg przedstawił projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
wraz z uzasadnieniem.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „prace by trwały dużo krócej, gdybyśmy
uzyskiwali dane, informacje i dokumenty zgodnie z rzeczywistością i nie prosilibyśmy się o nie
przez dwa lata w niektórych przypadkach.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że jest zszokowany tą
wypowiedzią, ponieważ Komisja Rewizyjna na każde żądanie powinna otrzymywać dokumenty,
żeby analizować i przedstawiać wnioski ze swojej pracy.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „ja już tyle papierologii robię, na wszystko
składam podania, wnioski, interpelacje i czekam właściwie i pisania jak na Berdyczów albo
otrzymuje półprawdy, czasami się udaje dostać prawdę.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 (1 osoba nie głosowała) przyjęła
Uchwałę Nr XLIII/11/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Piaseczyńskiego na 2018 rok.
Ad. 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu
Piaseczyńskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.
Poprosił Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego o podyktowanie punktu, który chciałaby dopisać do planu pracy Rady.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Ewa Lubianiec poinformowała, że chciałaby, żeby dopisać sesję tematyczną dotyczącą pomocy
społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że można dopisać do
punktu „Informacja o ochronie zdrowia w powiecie”. Odczytał brzmienie punktu 7 „Informacja o
ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej w powiecie piaseczyńskim.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał się czy są jakieś pytania?
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIII/12/18 w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.

Ad. 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił projekt uchwały
w sprawie powołania Radnej do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła Uchwałę Nr XLIII/13/18 w
sprawie powołania Radnej do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego.

Ad. 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił projekt uchwały
w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod

głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła Uchwałę Nr XLIII/14/18 w
sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Ad. 19 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Starostę
Piaseczyńskiego Wojciecha Ołdakowskiego.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
i pracy Zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Ad. 20 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLII
a XLIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński złożył sprawozdanie z prac Rady za okres
między XLII a XLIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Ad 21. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To co chcę powiedzieć nie jest jakimś
tekstem pochwalnym, chce powiedzieć mianowicie, że tydzień temu dokładnie 15 lutego na
godzinę 17:00 została zwołana Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, z
ważnymi punktami które dotyczyły dzisiejszej Sesji no i przyjęcia zgodnie z jakimś porządkiem
harmonogramu prac Komisji na rok. Komisja nie podjęła żadnej Uchwały ponieważ nie osiągnęła
przewidywanego statutem Quorum. Dlatego musieliśmy dzisiaj odbyć przyśpieszoną tylko
godzinną Sesję Komisji z silą rzeczy nie pełną i nie wyczerpującą. Chciałbym powiedzieć, że… No
nie wiem co w tej sytuacji mogę powiedzieć, mogę apelować do wszystkich zapisanych do Komisji
Strategii Gospodarczej, żeby z jakiś poważnych powodów nie mogą uczestniczyć to żeby byli
uprzejmi o tym poinformować albo napisać usprawiedliwienie albo przynajmniej powiadomić
Przewodniczącego czy Biuro, że sorry nie mogę, nie będę, nie zdążę i nie liczcie na mnie. Bo
straciliśmy na bardzo miłą skądinąd koleżeńską pogawędkę godzinę czekając na to iż Komisja
osiągnie quorum, oczywiście nie osiągnęła, pożegnaliśmy się i poszliśmy do domu tracąc tą właśnie
godzinę plus dojazd, plus wszystkie inne z tego tytułu koszty. Apeluję do sumień wszystkich tych
którzy są członkami Komisji, że mogą korzystać z tych przywilejów, które opisane są w Statucie że
usprawiedliwiam się, bądź zawiadomią albo też złoża rezygnacje którą też przyjmiemy z pewną
ulgą bo są osoby które nie przychodzą na posiedzenia Komisji już od bardzo wielu posiedzeń.
Dziękuję.”
Radny Jerzy Bichta powiedział: „Panie Przewodniczący ja zauważyłam, że tylko Nasza Gmina,

Nasz Powiat jest naprawdę jedyną chyba, która przychodzi na Komisję w pełnym składzie, chyba
że ktoś nie może to nie przychodzi.”
Radna Katarzyna Paprocka powiedziała: „Ja mam jedno pytanie do Pana Starosty i proszę o
zaprotokołowanie tego pytania. Panie Starosto chciałabym dostać odpowiedź jakie konsekwencje
wyciągnął Pan w stosunku do Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, która samowolnie
zmieniła decyzję Zarządu i przystąpiła drugi raz sama do przeprowadzenia zapytania ofertowego.”
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
staram się nie omawiać na Sesjach spraw personalnych ale zrobię ten wyjątek i powiem. Pomimo
tego, ze Pani jest w zaawansowanej ciąży, została zawnioskowana kara nagany, ja tą naganę
udzieliłem, pomimo negatywnej opinii Związku Zawodowego.”
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „Ja poprosiłabym o kopię tej umowy zawartej na
przedmiotową ofertę. To jest jedno. Drugie Panie Starosto, zapewne Pan już wie bo do Pana
adresowane, 19 złożyłam wraz z kolegą Jerzym Bichtą interpelację apropo Wydziału Geodezji,
mogę Pana pocieszyć, że za chwilę złożę na temat Wydziału Mienia. Bo podobnie Wydział Mienia,
Wydział Komunikacji, Wydział Geodezja na Czajewicza, po prostu leżą, nie funkcjonują albo
funkcjonują z opóźnieniami. Zaprzepaszczone zostały środki finansowe z jednostek wyższych, z
powodu nie kompetencji złego podliczania niektórych statystyk. Dlaczego Pan odsuwa
pracowników kompetentnych, doświadczonych a w to miejsce Pan zatrudnia osoby p.o., a osoby
kompetentne robią na przykład kserowania, bo tylko takie znalazł Pan dla nich zajęcia. Dlaczego ja
nie wiem, w niedziele, no to nie jest miejsce żeby mówić, że chodzę do kościoła. Po Kościele w
Piasecznie podeszły do mnie dwie osoby, pracownicy Starostwa i ze łzami w oczach powiedziały
„ Pani Mario, dziękuję ” boją się ze mną rozmawiać na terenie Powiatu, bo ilość kamer i ilość
monitoringów powoduje to że jeżeli za często ze mną się widują to są następnie przesuwane do
innych stanowisk. Ja nie wiem czy to jest jakaś psychoza czy to może ja mam urojenia, ale ten stan,
nie mam urojeń, zrobiłam sobie badania psychiatryczne, jeżeli Pana interesuje, zapraszam również.
Ja nie skończyłam jeszcze 3 minuty mi nie minęły. Sądzę, że ten stan nie może tak dłużej trwać bo
tutaj mówiliśmy o przemocy o Ośrodku Pomocy Psychiatrycznej o pięknych programach. Tylko
żeby niedługo nie okazało się, że spora ilość pracowników tego Starostwa będzie się nadawała do
leczenia bo już parę osób się leczy.”
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Proszę tego nie brać broń Boże do siebie, ja mogę
wziąć najwyżej do siebie. Ja właściwie chyba się wycofam, bo ja miałam tylko powiedzieć dwa
słowa na temat naszej absencji na posiedzeniach Komisji Strategii. Z całym szacunkiem Panie
Przewodniczący ale przygotowany dobrze plan pracy Komisji tak jak to robi Pani Przewodnicząca
Ewa Lubianiec z podaniem tematów, dat, powoduje że jesteśmy w stanie sobie zaplanować nasze
życie Samorządowe i naszą współpracę. Zwoływane ad hoc, nawet nie ma stałej już teraz daty.
Kiedyś Komisja Strategii była zawsze w poniedziałki, a raz w środę, a raz w czwartek, a raz o tej
porze, a raz o tamtej porze. No ja akurat jestem już osobą która nie pracuje zawodowo ale za to
kolejno jestem ciężko i poważnie chora więc też często nie jestem obecna, ale koledzy, koleżanki
którzy pracują zawodowo nie mają szans należycie dostosować się do tak zaprojektowanego planu
pracy. Z całym szacunkiem Panie Przewodniczący.”
Radny Kazimierz Porębski powiedział: „przyjmuję tego rodzaju krytykę, aczkolwiek uważam, że

miejsce na tego rodzaju postulaty są właśnie na posiedzeniu komisji, wtedy kiedy jest omawiany
plan pracy. Wiadomo że czasem musimy reagować no tak powiem, operacyjnie i szybko i nie
można zaprogramować wszystkiego. Ja w planie pracy ujmuję pewien schemat działalności,
natomiast już te techniczne szczegóły związane z miejscem, czasem posiedzenia muszę też
dostosowywać w porozumieniu choćby z innymi przewodniczącymi Komisji, w związku z tym to
nie zawsze to wychodzi, nie zawsze się udaje w te same dni trafiać. Proszę zauważyć również, że
posiedzenia Komisji Strategii są częstsze niż innych Komisji. W związku z tym my mamy
specyficzny sposób działania i bardzo bym prosił o wznowienie tej dyskusji na najbliższej Komisji,
wtedy może większością głosów postanowimy jakieś takie za stabilizujemy w każdym razie jakieś
takie rozwiązania generalne. Dziękuję.”
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak powiedziała: „ Ja najpierw chciałabym prosić o
zaprotokołowanie mojej dzisiejszej wypowiedzi to jedna rzecz. A druga, to rzeczywiście chciałam
… do tych kwestii Komisji Strategii. Oczywiście zgodzę się z Panią Marią, ja jestem drugą
kadencję Radną i w poprzedniej kadencji mieliśmy co dwa tygodnie rzeczywiście posiedzenia
regularnie. Wiedzieliśmy kiedy one są i to rzeczywiście ułatwia organizację i tutaj też do Pana
Przewodniczącego, wydaje mi się, że a propos tam takiego, każdy z nas wie kiedy chodzić a kiedy
nie chodzić, takie publiczne jakieś takie wypominanie każdego z imienia czy chodzi czy nie chodzi,
to też chyba nie będzie fajne a propos tego, tej przyszłej Sesji, że musimy tak…. Tak jesteśmy
dorosłymi ludźmi, każdy z nas się stara jak może i czuje to jednak to dlaczego tu jest i stara się jak
może w ramach swoich także obowiązków zawodowych, rodzinnych i każdych innych realizować
swój mandat. I trzecia rzecz, bo przepraszam bo ja po prostu nie wiem o czym jest mowa, bo tu
Państwo mówią o jakimś konkursie ofert czy to jest coś, Pani Katarzyna i Pan Starosta, jeżeli
można zapytać, no właśnie o czym jest ta jakby cała sprawa, o czym Państwo rozmawiają, jeżeli
mogę się dowiedzieć to byłabym wdzięczna, bo to wygląda na jakąś taką zagadkę, takie półsłówka
troszkę, przepraszam że tak mówię ale ja nie wiedziałam czego dotyczy ta sprawa, ale jeżeli nie
możemy, to może po prostu nie, no nie wiem czy powinniśmy rozmawiać. Dziękuję bardzo.”
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski powiedział: „Ta sytuacja dotyczyła wyboru
firmy która dostarczała by do nas, bodajże środki czystości lub materiały biurowe, już nie pamiętam
dokładnie czy to była ta sprawa, no nie mniej jednak chodziło o to że na Zarządzie na którym była
koleżanka Katarzyna i ja podjęliśmy decyzję ponieważ oferta firmy wpłynęła po terminie.
Poprosiliśmy pracownika który się na ten temat wypowiedział no i zapadła na Zarządzie decyzja że
oferta która wpłynęła po terminie nie może być zakwalifikowana. No i tak się zdarzyło akurat, że
pracownik, można powiedzieć że na własną rękę podjął inna decyzję i zwróciliśmy się do Pana
Starosty akurat tak się złożyło, że i ja i koleżanka o to żeby wyciągnąć konsekwencję, tam chyba
nawet, nie pamiętam, z tego co pamiętam nie było mowy o konkretnych karach tylko, być może
było tak. No i Pan Starosta wyciągnął. Dziękuję.”
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „Ja właściwie do Pana Przewodniczącego albo do
Pana Wiceprzewodniczącego Albinowskiego tym razem. Może Pan słyszy, tak? Dobrze.
Mianowicie składałam wniosek o udostępnienie mi raportu z głosowania w celu, nie mówiłam w
jakim celu, nie miałam obowiązku mówienia w jakim celu. Dzisiaj mogę powiedzieć, o uchylenie
uchwały w związku z głosowaniem w sprawie użyczenia lokali dla PINB’ u. Wniosek złożyłam do
Wojewody dla zasady, ponieważ właśnie te głosowania elektroniczne pokazywały że 10 osób było
nie uwzględnionych w głosowaniu, zignorowano, właściwie uniemożliwiono zrobienia reasumpcji,

dla zasady postanowiłam złożyć wniosek do Wojewody. W tym czasie Pan Przewodniczący był
chory, zastępował go Pan Wiceprzewodniczący Albinowski, no ponieważ przebywam dosyć często
w Radzie Powiatu do czego mam prawo i obowiązek, powiedział że dopiero udzieli zgody na
udostępnienie raportu po uzyskaniu opinii prawnej. No dobra, ma do tego prawo, tyle tylko że ja
czekałam prawie 30 dni, no prawie 30 dni. Uzyskałam to 30- stego dnia, pewnie miano nadzieję że
nie zdążę do Wojewody złożyć, zapomniano że przepis mówi, od chwili dostarczenia, otrzymania
od Wojewody jest 30 dni, zdążyłam w terminie złożyć. Ale prosiłam o kopię opinii prawnej,
dotyczącej właśnie uzyskiwania raportów z głosowania. No i ustnie otrzymałam odpowiedź, że Pan
Wiceprzewodniczący Albinowski nie wyraża na to zgody ponieważ opinia była adresowana : Pan
Albinowski Wiceprzewodniczący. W związku z tym złożyłam wniosek o dostęp do informacji
Publicznej informując, albo nadmieniając że Pan Albinowski jest osobą Publiczną i było to
adresowane do niego jako Wiceprzewodniczącego a nie do Przewodniczącego Rady, ani jako do
niego osoby prywatnej. W związku z tym nie ma prawa odmówienia tego typu pisma. Pan
Przewodniczący Rasiński usiłował znaleźć takie pismo ale okazało się że nie ma oryginału takiego
pisma, tylko jest jakieś nędzne ksero więc chciałam uprzejmie powiedzieć, że wynoszenie pism
służbowych z Urzędu, albo gdzieś zostało dobrze zagubione, jest nie zgodne z przepisami wobec
tego proszę bardzo o udostępnienie mi kopii tego pisma, jeżeli nie to zgodnie z przepisami i o
dostępie do informacji Publicznej zgłoszę sprawę do Sądu, a myślę że to nie jest niepotrzebne,
żebyście płacili karę. Także bardzo proszę o udostępnienie mi kopii opinii Prawnej.”
Ad 22. Oświadczenia Radnych
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sergiusz Muszyński powiedział: „Ja Drodzy Państwo w
sprawie oświadczenia taka krótka informacja. Grupa Posłów z naszego ugrupowania czyli Pan
Poseł Mariusz Błaszczak, Pani Poseł Anita Czerwińska, Poseł Jan Szyszko, Poseł Jacek Sasin, Poseł
Andrzej Smirnow i Poseł Piotr Uściński złożyli wniosek, poprawkę do Ustawy Budżetowej na 2018
rok która została przyjęta przez Sejm, która, albo może odczytam po prostu na co jest przeznaczona.
Na adaptację budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, jest to milion złoty i chciałem tylko
poinformować. Dziękuje bardzo. ”
Ad 23. Wystąpienia osób nie będących Radnymi
Pan Dariusz Malarczyk powiedział: „ Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Dwa tygodnie temu
złożyłem skargę oficjalną do Kancelarii Starostwa na działania Pana Starosty Ołdakowskiego, z
tego co wiem nie otrzymaliście Państwo jeszcze treści tej skargi dlatego pozwolę sobie odczytać ją
najpierw.(…) Proszę o odpowiedź tu i teraz na następujące pytania. Panie Starosto kto podjął
decyzję o unieważnienie konkursu na stanowisko naczelnika Wydziału? Panie Starosto czy
unieważnił Pan konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem tylko
dlatego, że byłem jedynym kandydatem spełniającym wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o
naborze? Czy w tym postępowaniu uwzględnił Pan tylko przesłanki pozamerytoryczne? A teraz
następne pytanie do Pana Starosty Strzyżewskiego. Czy Pan Starosta polecił Komisji aby nie
tworzyć protokołu z naboru? I drugie, dlaczego nie został sporządzony protokół z naboru? Bo
wiadomo co protokół zawiera i jakie sprawy moglibyśmy sobie wyjaśnić mając taki protokół w
ręku. Pan w piśmie skierowanym do mnie, zasłania się tym paragrafem 8 Regulaminu Starostwa,
który jest niezgodny z Ustawą wyższego rzędu, znaczy z dokumentem prawnym wyższego rzędu.

Ustawa o pracownikach Samorządowych nie daje dobrowolności, tylko jasko określa że ma być
uzasadnienie, tak wyboru jak i unieważnienia takiego procesu. Dlatego prosiłbym o odpowiedź na
te pytania. I teraz następne jeszcze, z moich informacji wynika że protokół nie został sporządzony
w trakcie naboru, jeżeli taki takowy dokument pojawiłby się w obrocie, to pragnę poinformować, że
było by to naruszenie art.271 Kodeksu Karnego, który określa takie działania jako poświadczenie
nieprawdy. A to już niestety jest sprawa dla Prokuratury. Dziękuję bardzo”.
Pan Andrzej Zychora powiedział: „Dzień dobry ja chciałem się ustosunkować do pisma, które mi
Pani Rechnio przysłała, bardzo ładnie obszernie. I tam napisane jest, Prezes Zarządu PFRON’u
pisemnie informuje mnie tylko o wysokości środków na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i
rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, to jest jedno
pytanie. Bo tu jest mowa o zatrudnianiu, ciekawy jestem czy trzeba później jakie sprawozdanie pod
koniec roku PERFON’owi przekładać czy nie, bo to ciekawy jestem jak to wtedy przejdzie, jak nie
ma żadnego zatrudniania tych osób. I drugie pytanie mam. To kiedy będzie można korzystać z
Ośrodka Dziennego Pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym.
Środowiskowy Dom Pomocy to teraz się okazuje że to jest inicjatywa Rządowa, ale trzeba
wszystko brać, no co jest. No niestety Powiat do tej pory jakoś nie spełniał się w tym zakresie, no to
może chociaż teraz rządzący wspomogą żeby dać przykład, prawda. Jak na przykład Państwo
poszukują nowych rozwiązań dla WTZ’u żeby otworzyć bo nie ma gdzieś miejsc, no to w
Konstancinie mówiłem jest ulica Słoneczna, wziąć zaadaptować budynek i tam bardzo ładnie by
było i ludzie by przychodzili na te WTZ’y i jest duży, spełniający właśnie oczekiwania osób z
niepełnosprawnościami, a nie od razu sprzedawać, bo to jest najłatwiej. I w Górze Kalwarii tam
gdzie jest Jednostka bardzo dobrze, że zrobiło się dla WTZ’u chyba dla 30 osób jeszcze, ale to jest
wciąż mało bo chyba oczekuje tam 100 czy 50 osób na te WTZ’y no to trzeba pomyśleć żeby
wszyscy ludzie mogli skorzystać no z doskonalenia się i samorealizacji, żeby jakoś w
społeczeństwie żyć. I po prostu mam pytanie, czy bo to chyba na 2 piętrze, czy o windzie tam nie
zapomniano bo to też trzeba przypominać wszystko żeby właśnie obiekty Publiczne były dostępne
dla osób z niepełnosprawnościami różnymi, bo wiadomo, że i na wózkach chcą i chodzący, także po
prostu trzeba działać i przyjmować to co jest, a Rząd no robi dobrą pracę i trzeba po prostu wziąć z
nich przykład. Dziękuję bardzo. ”
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Albinowski powiedział: „Pani Mario chciałem tylko
odpowiedzieć na to pytanie, które Pani mi zadała i na dokumenty których jakby ksera nie było.
Byliśmy tutaj z Panią Aleksandrą i wszystkie dokumenty w oryginale, czyli opinia prawna w
oryginale jest, podpisana. Także wszystkie dokumenty są jeżeli taka jest potrzeba i Pani te
dokumenty zostaną udostępnione. ”
Pan Wojciech Mika Sołtys wsi Chylice powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
w imieniu mieszkańców Chylic chciałem wystąpić z oficjalnym, formalnym wnioskiem do
Szanownej Rady. Chciałbym prosić o zaprotokołowanie mojego wniosku dotyczącego budowy
stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na terenie Sołectwa Chylice. Na podstawie Uchwały
Zebrania Wiejskiego oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej zebrania mieszkańców Sołectwa Chylice
z dnia 16 lutego 2018 roku, wnoszę o pomoc i wsparcie Pana Starosty oraz Zarządu Powiatu w
przedsięwzięciu polegającym na wniosku dotyczącego wyrażenia sprzeciwu mieszkańców
Sołectwa, przeciw budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer WAR 1721A wraz z
wewnętrzna instalacją elektroenergetyczną w Chylicach. Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia

jest to że jako mieszkańcy Chylic stanowczo sprzeciwiamy się budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLAY nr. WAR 1721A wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną na dz.ew.nr
191/1, 192, 193/2 obręb 0008 w Chylicach. Będąc sąsiadami nieruchomości, sąsiadujących z
nieruchomością na których planowana jest realizacja inwestycji jesteśmy bezpośrednio
zainteresowani tym aby przedmiotowa inwestycja nie została zrealizowana. Podnosimy jako
mieszkańcy, iż budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków mieszkalnych tzw. niskiej architektury a także Zespołu Szkół w Chylicach stanowi
źródło bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia dzieci i mieszkańców jak również jest przyczyną
uszczerbku dla walorów środowiskowych, krajobrazowych, architektonicznych i estetycznych
Naszej okolicy oraz sąsiadujących z nimi terenów mieszkalnych. Jak już wspomniałem jest również
niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 0008. Na
liczne nieprawidłowości związane z eksploatacją stacji bazowych wskazywała Najwyższa Izba
kontroli w swoim raporcie z przeprowadzonych kontroli postępowań administracyjnych i
funkcjonowania stacji. Jako mieszkańcy złożyliśmy stosowe pisma do Starosty Piaseczyńskiego
oraz Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, w którym wymieniliśmy liczne
nieprawidłowości w projekcie. Liczne badania naukowe wykazują bardzo negatywny,
niejednokrotnie posiadający skutki śmiertelne, wpływ fal elektromagnetycznych emitowanych
przez stacje bazowe na zdrowie i życie nie tylko ludzi, ale i zwierząt, ptaków,
a także roślin. Nadmieniam że w najbliższym sąsiedztwie prowadzone jest gospodarstwo rolne
zajmujące się hodowlą koni. W projekcie ujęte są jedynie minimalne wartości mocy anten, nie
określono maksymalnej mocy. Ma to znaczący wpływ na wyniki badań, a co za tym
idzie operator będzie mógł zwiększyć moc anten, co zwiększy ilość negatywnych fal
elektromagnetycznych emitowanych przez stację bazową. Nadmieniam również że
w promieniu 1,5 km od planowanej inwestycji istnieją już stacje bazowe, w Chyliczkach przy ul.
Wschodniej w Chylicach przy ul. Krzemowej na granicy z Konstancinem oraz w Jastrzębiu na
granicy z Żabieńcem przy boisku sportowym również na granicy z Piasecznem. Swoją prośbę
motywuję również w imieniu mieszkańców Sołectwa Chyliczki i obecna tutaj Pani Sołtys Małgosię
Barczyńską, która boryka się również z podobną sytuacją, gdzie w obecnej sytuacji operatorzy w
odległości 50 metrów od siebie próbują wcisnąć kolejną stację bazową. Bardzo proszę Wysoką
Radę o wsparcie naszego wniosku i uczulam o poparcie nas, no uważam że w nadmiernej
aktywności operatorów telefonii komórkowej w naszym obszarze i w Gminie Piaseczna ze względu
na to, że stawiają te stacje bazowe w bardzo bliskich odległościach od siebie. Wydaje mi się, że
dzisiejsze technologie zezwalają na użytkowanie i użyczenie pasma operatorów z jednych stacji
bazowych i nie wynosi to że tak powiem, aż takiego nawału tych stacji. Z pozyskanych informacji
również wiem, że Nadzór Budowlany i Wydział Budowlany otrzymuje bardzo dużą ilość takich
wniosków z prośbą o wydanie pozwoleń na budowę. Także bardzo proszę uchylne rozpatrzenie
naszego wniosku i poparcie naszego sprzeciwu w imieniu mieszkańców Chylic i Chyliczek. Bardzo
Państwu dziękuję za uwagę. ”
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „Otóż miałam zaszczyt i przyjemność ku memu
zaskoczeniu również był kolega Zalewski zaproszony na to spotkanie. Muszę pochwalić że zostało
wydane postanowienie odmawiające temu operatorowi. Mogę tylko, nie wiem czy tutaj Pan mówił
czy nie, troszeczkę na początku byłam zajęta przez rozmowę, przepraszam ale ta inwestycja nie jest
celu publicznego ponieważ na tym terenie od dawna jest już zaspokojenie mocy przesyłowych w
jedną i w drugą stronę, więc na to też trzeba zwracać uwagę, że to jest już po prostu komercja a nie
poszerzanie i nie potrzeba. Także ja mam nadzieje że tutaj na najbliższym jakimś spotkaniu

zajmiemy stanowisko czy poprzemy, czy Zarząd czy my, czy na Komisji i tak dalej. No i ostatnia
uwaga jeżeli chodzi o już nie dotycząca tych sprawy kolego Porębski, chciałam powiedzieć że
Komisja Rewizyjna spotyka się prawie raz na tydzień i co tydzień. ”
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut powiedział: „Mamy świadomość tego że takie
inwestycje budzą wiele kontrowersji wśród mieszkańców, w związku z tym zawsze w
postępowaniach administracyjnych ustalamy najszerszy krąg stron w postępowaniu
administracyjnym tak, żeby mieszkańcy wiedzieli o fakcie tego co się dzieje, a w tym przypadku
tych stron zawiadomiliśmy ponad 200 bo doskonale pamiętam jak musiałem sterty tych
zawiadomień podpisać. Nie mniej jednak tak jak tutaj padło też dosyć obszerne postanowienie,
powstało i wyszło z Wydziału Architektury dotyczące braków w projekcie budowlanym, jak
również niezgodności z planem miejscowym i z warunkami technicznymi. Na dzień dzisiejszy
inwestor nie spełnia warunków przepisów prawa, żeby takie pozwolenie uzyskać, otrzymał czas 90
dni zdaje się na uzupełnienie tych braków, ale chyba podstawowych tych parametrów z planu
miejscowego nie spełni więc ja tutaj bym spał spokojnie bo raczej chyba będzie tutaj odmowa a nie
pozytywna decyzja jeżeli chodzi o udzielenie tego pozwolenia.”
Ad.24 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Rasiński zamknął obrady XLIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
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