PROTOKÓŁ NR XLIV/18
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
w dniu 9 marca 2018r.
Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Miasta i Gminy Piaseczno o godz. 08:30.
Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powitał wszystkich zgromadzonych
Radnych oraz zaproszonych gości. Podziękował Burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi za
udostępnienie sali. Powitał Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie Danutę Świetlik,
p.o. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie Katarzynę Czaplicką, Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie st. bryg. Leszka Szcześniaka, Zastępcę
Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej - st. bryg. Mirosława Bośka, Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Klaudię Wojnarowską. Następnie otworzył XLIV sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego i stwierdził, że obecnych jest 21 Radnych co stanowi quorum. Lista obecności w
załączniku.
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił porządek sesji. Zapytał czy
ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany?
Propozycji zmian nie było.
Ad.3 Przyjęcie projektu protokołu z XL sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie protokół z XL
sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła protokół.
Ad.4 Przyjęcie projektu protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie protokół z XLI
sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła protokół.
Zmiana quorum – 21 Radnych obecnych
Ad.5 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Piasecznie za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie st. bryg. Leszka Szcześniaka.

Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Można w kwestii formalnej Panie Przewodniczący?
Chciałam zaproponować, żeby może ograniczyć wystąpienia czasowe jeśli Państwo pozwolą
dlatego, że no dzisiaj dosyć długa sesja i chyba będą jeszcze inne sprawy do rozstrzygnięcia a
rzeczywiście były już omawiane kwestie bardzo szczegółowo na Komisjach, natomiast naprawdę
przez szacunek do Państwa i dla Państwa pracy uważam, że kilka zdań należałoby tutaj wysłuchać
od Państwa.”
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie st. bryg. Leszek Szcześniak
przedstawił sprawozdanie z działalności z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Piasecznie za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński podziękował za złożenie sprawozdania.
Zapytał czy są jakieś pytania do Pana Komendanta?
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak poprosiła o przybliżenie co to są za rodzaje fałszywych
alarmów, które wzrosły aż o 30%. Zapytała czy przez Wydział Promocji można jakoś wesprzeć
świadomość mieszkańców?
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie st. bryg. Leszek Szcześniak
powiedział, że został zanotowany wzrost ilości fałszywych alarmów. Najwięcej jest to alarmów
wywoływanych systemami sygnalizacji alarmu pożarów w obiektach wywołane np. dymem
papierosowym. Dodał, że bardzo często się zdarza, że w momencie wyjazdu dostają informację
telefoniczną, że nie ma tam zdarzenia i było to fałszywe wywołanie alarmu i jednostki zawracają.
Powiedział, że w kwestii dotarcia do świadomości społecznej prowadzone są działania prewencji
społecznej. W sezonie wiosennym 90 % przypadków są to podpalenia.
Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad.6 Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2017
rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie Danutę Świetlik.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie Danuta Świetlik przedstawiła sprawozdanie
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2017 rok.
Radna Iwona Jackowicz zapytała dlaczego we wszystkich tabelkach apropos zatrudnienia
bezrobotnych, nie ma wyszczególnienia dokładnego na mężczyźni i kobiety? Dodała, że jest tylko
podsumowanie ogółem.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Bożena Zarzeczna
poinformowała, że Komisja Edukacji bardzo popiera starania Pani Dyrektor o dodatkowe etaty.
Dodała, że zapomniała wspomnieć o tym, że w porównaniu z Warszawą, która rozpatruje tylko
2000 więcej wniosków i 40 osób obsługuje klientów w tym zakresie to w powiecie piaseczyńskim

jest tylko 5 osób obsługujących. Odniosła się do wypowiedzi Radnej Iwony Jackowicz, że nie
wszyscy mają takie odczucia i dla niej są to czytelne dane.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski powiedział, że chciałby wyrazić słowa
uznania dla Pani Dyrektor i jej załogi ze względu na pozyskanie blisko 6.000.000 złotych środków
zewnętrznych z inicjatywy Urzędu Pracy. Dodał, że te 6.000.000 złotych to więcej niż budżet
Urzędu Pracy, także tych pieniędzy mogłoby nie być i tych aktywnych form zatrudnienia gdyby nie
praca Pani Dyrektor i jej załogi.
Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad.7 Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za
2017 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie Katarzynę Czaplicką.
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie Katarzyna Czaplicka przedstawiła
sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za 2017 rok.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Bożena Zarzeczna
poinformowała, że Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski zadeklarował, że będzie
można wykorzystywać salę konferencyjną na imprezy artystyczne, dopóki nie będzie nowej
lokalizacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Chciałabym bardzo podziękować Pani Dyrektor, że
traktuje Bibliotekę Powiatową jako instytucję kultury, bo te przedsięwzięcia, które Pani właśnie
przed chwilą wymieniała wprawdzie w ograniczonym zakresie, bo wiadomo, że to są kłopoty
lokalowe, pokazują już jakie tak naprawdę poza tym wypożyczaniem książek ma zadania biblioteka
i w tym Biblioteka Powiatowa, i te spotkania właśnie ciekawe, które prowadzicie, inicjować dla
różnych grup wiekowych, dla dzieci i dla starszych. To jest między innymi to do czego jest
powołana instytucja kultury. Pragnę przypomnieć, że w swoim czasie były tutaj zainicjowane takie
wydaje się, że ciekawe i ze sporym rozmachem ale też w trudnych warunkach organizowane
Festiwale Książki.”
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie Katarzyna Czaplicka poinformowała,
że w zeszłym roku brali udział w Festiwalu Pięknej Książki razem z Biblioteką Gminną. Dodała, że
Biblioteka Powiatowa stara się współpracować z bibliotekami na terenie powiatu by nie dublować
imprez o podobnej tematyce.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „no tak jest to jakieś rozwiązanie, wtedy to brały udział
właściwie wszystkie szkoły z terenu powiatu piaseczyńskiego i przedsięwzięcia. Ale jest to jakieś
rozwiązanie na dziś, że tak powiem, na teraz dopóty dopóki nie zostanie rozwiązana kwestia lokalu,
czy właściwych warunków funkcjonowania biblioteki o co jak zresztą Pani wie tutaj jako Rada
dopominamy się od naszych kolegów z Zarządu. Nie jest to proste bo wiele jest kwestii do

uregulowania i jak tutaj wspomniała również Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, także
Urząd Pracy ma trudne warunki lokalowe, ale za to co Pani jako nowa, młoda adeptka
bibliotekarstwa wprowadza, bardzo dziękujemy.”
Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad.8 Przedstawienie przez Starostę Piaseczyńskiego sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Wicestarostę
Piaseczyńskiego Arkadiusza Strzyżewskiego.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski przedstawił sprawozdanie z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Panie Przewodniczący, właśnie może do naszych
kolegów, którzy byli członkami Komisji zwrócimy się, Pan Józef Zalewski, wiem przez cały ten
okres uczestniczył w posiedzeniach. Czy mógłbyś Józku nam w dwóch zdaniach powiedzieć o tych
głównych problemach, które może udało się rozwiązać albo nadal są nie do rozwiązania.”
Radny Józef Zalewski powiedział, że podstawowym problemem, który został już zasygnalizowany
decyzjami i wynikami badań jest Afrykański Pomór Świń, który „zaatakował” populację dzików na
terenie powiatu piaseczyńskiego. Od pierwszego badania 23 listopada 2017 roku do dnia obecnego
znaleziono około 500 sztuk dzików padłych, z czego około połowa ze stwierdzonym wirusem ASF,
co jest problemem nie tylko dla władz powiatu, ale przede wszystkim dla służb sanitarnych. Dodał,
że nie ma wyspecjalizowanej firmy, która zajęłaby się utylizacją w związku z tym Fundacja w
formie działalności społecznej prowadzi aktywną akcję przy pomocy Straży Pożarnej, Policji i
Wojska. Te działania są na tyle nie skuteczne, że mogą tylko wskazać miejsce, gdzie leży padnięty
dzik natomiast wszystkie czynności podejmowane są przez przedstawicieli Fundacji. Powiedział, że
Straż Pożarna z Chojnowa dysponując kładem pomaga służbom weterynaryjnym na terenie
powiatu. Zauważył, że jest to problem ogólno – społeczny, bo do tej pory były to przypadki wzdłuż
Wisły na terenach Gminy Konstancin – Jeziorna i Góra Kalwaria, natomiast teraz przypadek jest już
stwierdzony na terenie Gminy Lesznowola i powoli przesuwa się w kierunku zachodnim.
Poinformował, że na ostatnich spotkaniach Komisji skupiali się nad problemem odłowu dzików na
terenach zabudowanych. Stwierdził, że wsparcie materialne dla OSP i PSP jest uzasadnione, a apel
skierowany do Radnych by wesprzeć modernizację obiektu i ewentualnie wesprzeć środkami
finansowymi zakup specjalistycznego sprzętu. Dodał, że uważa, że Zarząd powinien w najbliższym
czasie rozpatrzeć wnioski, które wpłynęły od PSP i OSP.
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski uzupełniając wypowiedz Radnego Józefa Zalewskiego dodał, że na Komisji był również
poruszany temat wypalania traw. Powiedział, że problem będzie narastał, ponieważ
zagospodarowanie obiektów zielonych we wszystkich gminach powiatu piaseczyńskiego jest

niedostateczne, w związku z tym jest dużo „buszów”, które łatwo podpalić na czym najbardziej
cierpi ekologia i bezpieczeństwo. Zaapelował do wszystkich Radnych o pomoc w tym zakresie to
wyłączna pomoc straży pożarnej jest interwencyjna natomiast potrzebna jest duża akcja
uświadamiająca. Ważne są też prewencyjne działania, dynamiczne i nieuchronne działania służb,
które potrafią wyegzekwować porządek w tym zakresie czyli straże miejskie we wszystkich
gminach oraz policja lokalna.
Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Zmiana quorum – 25 Radnych obecnych

Ad.9 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 oba projekty uchwał budżetowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XLIV/1/18 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
powiatu piaseczyńskiego.
Zmiana quorum – 24 Radnych obecnych

Ad.10 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 otworzył dyskusję.
Radny Józef Zalewski poinformował, że na Komisji zadał pytanie dotyczące wniosku, który został
zgłoszony w ubiegłym roku przez niego, a później przez Komisję powtórzony odnośnie
zwiększenia wysokości miesięcznego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Dodał, że była
zrobiona symulacja finansowa przez Zarząd i oczekuje, że jakieś działania zostaną podjęte.
Powiedział, że było kilka sesji z podejmowanymi zmianami w budżecie, a nie ma żadnej informacji
czy ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zostały uruchomione te dodatkowe środki czy
zostały na starym poziomie.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski poinformował, że cały czas jest analizowana ta
kwestia i Zarząd po pierwszym kwartale miał się zdeklarować. Dodał, że w najbliższym czasie uda
się znaleźć środki dla nauczycieli.
Radny Józef Zalewski powiedział, że z tego co widzi te środki są bo jest nadwyżka budżetowa
wykazana przy tej uchwale. Jest to ponad 350.000 złotych, które można by było już jakoś
zagospodarować.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że opinia Komisji Budżetu
i Finansów już została przedstawiona. W związku z brakiem zgłoszeń zamknął dyskusję i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła
Uchwałę Nr XLIV/2/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok .
Zmiana quorum – 23 Radnych obecnych

Ad.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na części działki ewid. nr 7/14, obr. 02-01 m. Konstancin – Jeziorna.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Wicestarostę
Piaseczyńskiego Arkadiusza Strzyżewskiego.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 7/14, obr. 02-01
m. Konstancin – Jeziorna 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 zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła
Uchwałę Nr XLIV/3/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części
działki ewid. nr 7/14, obr. 02-01 m. Konstancin – Jeziorna.
Zmiana quorum – 25 Radnych obecnych
Ad.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na części działek ewid. nr 28 i nr 29, obr. 39 m. Piaseczno.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Wicestarostę
Piaseczyńskiego Arkadiusza Strzyżewskiego.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działek ewid. nr 28 i nr 29, obr. 39
m. Piaseczno 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 Józef Zalewski poprosił o uzupełnienie w projekcie uchwały zapisu przy jakiej ulicy to jest.
Powiedział, że jak ktoś zajrzy do mapy to może się zorientuje, że jest to róg Nadarzyńskiej i
Czajewicza. Poprosił o dopisanie, że dotyczy to ulicy Czajewicza w Piasecznie chociażby w
uzasadnieniu, bo w nim również tego nie ma.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski powiedział, że kiedyś była prośba, żeby były
mapy załączane i tak też się stało i tak to jest praktykowane, natomiast akty notarialne, które będą
konsekwencją tej uchwały jeśli zostanie podjęta, w nich będą numery działek a nie ulic. Ulice mogą
się zmienić.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaproponował, żeby w uzasadnieniu
dopisać, że jest to na działce Starostwa leżącej między ulicą Czajewicza a Nadarzyńską, natomiast
mapka jednoznacznie wskazuje tą lokalizację.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod

głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu imiennym głosami: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła
Uchwałę Nr XLIV/4/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części
działek ewid. nr 28 i nr 29, obr. 39 m. Piaseczno.
Zmiana quorum – 23 Radnych obecnych
Ad.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu
nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie
przy ul. Czajewicza 1a w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Piaseczno.
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 poinformował, że w imieniu Komisji chciałby poprosić o zdjęcie tego projektu uchwały z
porządku obrad sesji i przełożyć na następną bądź inna sesję, ponieważ Komisja stwierdziła, że ma
niedobory informacji dotyczącej wartości tej działki.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski odpowiedział, że jeśli chodzi o niedobory
informacji dotyczące wartości tej działki, to powiedział na Komisji, że operat szacunkowy z
ubiegłego roku opiewał na kwotę 1.600.022 złotych, a obecnie trwa przygotowanie aktualnego
operatu szacunkowego, który posłuży w realizacji tej uchwały jeśli zostanie podjęta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Kosakowski poprosił o przypomnienie
jaki wynik głosowania będzie wiążący.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że bezwzględna większość
czyli musi być 15 głosów za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad. Poddał pod głosowanie
wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji.
Rada głosami: za – 16, przeciw – 5, wstrzymujący się – 2 przyjęła wniosek.
Zmiana quorum 24 Radnych obecnych
Ad.14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umocowania Pana Włodzimierza
Rasińskiego -Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady
Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie skargi
Pani A.P. z dnia 09 lutego 2018 r., w tym udzielenia odpowiedzi na skargę.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Sekretarza
Powiatu Macieja Michalskiego.
Sekretarz Powiatu Maciej Michalski przedstawił projekt uchwały w sprawie umocowania Pana
Włodzimierza Rasińskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania

Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie skargi
Pani A.P. z dnia 09 lutego 2018 r., w tym udzielenia odpowiedzi na skargę 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 – 24, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIV/5/18
w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego -Przewodniczącego Rady Powiatu
Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym, w sprawie skargi Pani A.P. z dnia 09 lutego 2018 r., w tym udzielenia
odpowiedzi na skargę.
Ad.15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Wicestarostę
Piaseczyńskiego Arkadiusza Strzyżewskiego.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Pęcherach wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Wiceprzewodniczącą Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii
Komisji.
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Bożena Zarzeczna poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała o mieszkania chronione. Wcześniej w takim
mieszkaniu mogło przebywać sześć osób a teraz trzy. Czy to oznacza, że pula miejsc w
mieszkaniach chronionych, które są udostępniane podopiecznym się zmniejszy czy będzie taka
sama?
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski poinformował, że ta liczba sześciu miejsc
była liczbą teoretyczną, ponieważ te pokoje dla podopiecznych były, ale nikt nie chciał tam
mieszkać bo były trudności komunikacyjne, ale też „życiowe” dlatego, że w tym samym budynku
miało funkcjonować centrum administracyjne. Powiedział, że Pani Dyrektor wyraziła pozytywną
opinię na temat zmiany lokalizacji. To jest w Górze Kalwarii i szkoła „Budowlanka” zadeklarowała

chęć wykonania tam drobnych prac. Podsumował, że teraz będą trzy miejsca faktyczne a wcześniej
było sześć miejsc teoretycznych.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała czy te trzy miejsca zabezpieczają potrzeby?
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski odpowiedział, że na ten moment jedna lub
dwie osoby były zainteresowane. Dodał, że trzeba pamiętać, że podopieczni którzy kończą pobyt w
Domach Dzieci i osiągają pełnoletność, jest obowiązek przez mieszkanie chronione ułatwić im
wejście w dorosłość w okresie dwóch lat po opuszczeniu Domów Dzieci.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała czy to oznacza, że Zarząd będzie się starał
znaleźć tych miejsc w mieszkaniach chronionych więcej w dobrej lokalizacji?
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski odpowiedział, że na bieżąco jest
monitorowana sytuacja. Mając podopiecznych w placówce, widać jaka jest perspektywa tego, że
będą potrzebować takich mieszkań. Powiedział, że jak 17 letni podopieczny i trzeba będzie zacząć
myśleć o kolejnym mieszkaniu. Dodał, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 26, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIV/6/18 w
sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Pęcherach.
Ad.16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudię Wojnarowską.
Zmiana quorum – 25 Radnych obecnych
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które
przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla
Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Wiceprzewodniczącą Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii
Komisji.
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Bożena Zarzeczna poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński otworzył dyskusję.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zapytała o warsztaty terapii zajęciowej, jak wygląda
sytuacja z liczbą osób oczekujących? Czy teraz zabezpieczane są potrzeby osób niepełnosprawnych
w zakresie warsztatów terapii zajęciowej czy też nadal duża liczba osób oczekujących dla których
nie ma miejsc?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska powiedziała, że osób
oczekujących, pomimo starań by się stale zmniejszała to nadal tych osób ciągle na liście przybywa.
Osoby które są absolwentami Szkół Specjalnych na terenie powiatu aplikują o udział w takich
warsztatach. Na bieżąco trwają starania aby móc zapewnić jak największą liczbę miejsc dla
uczestników warsztatów i uczestników rehabilitacji w warsztatach, natomiast póki co największą
barierą ku temu jest sytuacja lokalowa.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIV/7/18 w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone
zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu
Piaseczyńskiego w 2018 roku.
Przerwa – 20 min
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis powiedział, że akceptuje decyzję zdjęcia
uchwały z porządku obrad sesji, ale nie do końca rozumie argumentację. Dodał, że na posiedzeniu
Komisji Strategii przedstawiał argumenty dlaczego chciałby, żeby ta uchwała została podjęta. Na
Komisji również nie otrzymał wiarygodnych i pewnych informacji co Rada chce tak naprawdę z
tym budynkiem zrobić. Wspomniał, że była mowa na Komisji o budowie biblioteki. Zapytał,
dlaczego nie zostały zarezerwowane w tym roku pieniądze na remont tego budynku, na adaptację
pod bibliotekę itd., skoro jest pomysł na zagospodarowanie tej nieruchomości? Dodał, że wygląda
na to, że przez rok budynek będzie stał „bezpański” i będzie niszczał. Poinformował, że tego
budynku potrzebuje aby umieścić tam Straż Miejską. Zwrócił się do Radnych z prośbą o
przeanalizowanie jego wniosku i powiedział, że w tej sytuacji bierze pod uwagę wycofanie swojej
oferty na zakup nieruchomości ponieważ nie może czekać. Dodał, że obiecał strażnikom, że
poprawi ich warunki, a stara się dotrzymywać obietnic. Obiecał też mieszkańcom Piaseczna, którzy
składali wnioski o zwiększenie monitoringu a nie ma możliwości technicznych na jego zwiększenie
w chwili obecnej bo monitoring mieści się w malutkiej salce i dwójka ludzi siedzi w fatalnych
warunkach. Poprosił o wnikliwe i życzliwe przyjrzenie się sprawie.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że chciałby do porządku
wprowadzić trzy projekty uchwał: w punkcie 16a”Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
powołania Radnej do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego”, w punkcie 16b „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do
Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa” - nowej Radnej Iwony
Jackowicz oraz w punkcie 16c „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na

działalność Starosty Piaseczyńskiego”.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej
złożył wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że wnioski będą
głosowane oddzielnie. Poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie trzech projektów uchwał
do porządku obrad sesji.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie
punktu 18 z porządku obrad sesji „rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Starosty
Piaseczyńskiego”.
Rada głosami: za – 16, przeciw – 9, wstrzymujący się – 1 przyjęła wniosek.
Ad.16a 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. Otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIV/8/18 w
sprawie powołania Radnej do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego.
Ad.16b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Strategii
Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił projekt uchwały w sprawie
powołania Radnej do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z
uzasadnieniem. Otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła Uchwałę Nr XLIV/9/18
w sprawie powołania Radnej do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.

Ad.16c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty
Piaseczyńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego. Poprosił Sekretarza Powiatu Macieja
Michalskiego o przedstawienie bardziej szczegółowego uzasadnienia.
Sekretarz Powiatu Maciej Michalski poinformował, że w uzasadnieniu zacytował dosyć
obszernie opinię prawną napisaną przez Radcę Prawnego Andrzeja Hajduka. Poinformował, że w
skardze skarżący domaga się od Starosty kontynuacji naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału
Gospodarowania Mieniem, który został nie rozstrzygnięty bez podania przyczyny do czego
podstawa był §8 Regulaminu naboru i z tego skorzystał Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz
Strzyżewski, który przewodniczył Komisji. Dodał, ze podczas rozstrzygania przez Komisję
Rewizyjną Wicestarosta poinformował, że do opinii publicznej nie zostało przekazane uzasadnienie
tego rozstrzygnięcia, ale to uzasadnienie wynikało z przyczyn organizacyjnych w urzędzie i podjęto
decyzję o zatrudnieniu na stanowisku Naczelnika osoby, która do tej pory była zastępcą Naczelnika.
Poinformował, że Wicestarosta miał prawo nie rozstrzygnąć naboru, miał prawo zatrudnić swojego
pracownika na to stanowisko. Dodał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem z wyjątkiem
uchybienia polegającego na nie sporządzeniu protokołu co zawarł w uzasadnieniu projektu
uchwały. Powiedział, że jeśli Rada przyjmie uchwałę, zobowiąże Przewodniczącego Rady do
upomnienia Starosty na temat konieczności sporządzania protokołów na każdym etapie naborów.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Starostę, by pilnował od strony
formalnej wszystkich spraw związanych z naborami. Dodał, że protokoły muszą być ponieważ jest
to wymóg regulaminu. Otworzył dyskusję.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pan Sekretarz
powiedział, wskazał, że w skardze czy też w wyjaśnieniach jest powiedziane, że ma być Pan
Starosta upomniany tak? Ma dostać upomnienie. Kto będzie upominał Pana Starostę? Proszę mi
powiedzieć.”
Radny Józef Zalewski odpowiedział: „Przewodniczący Rady”.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „chciałaby poznać treść tego upomnienia. Czy to
będzie ustne upomnienie czy pisemne?”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że ustnie już został
upomniany mówiąc, że przywołuje, żeby były sporządzane, natomiast może sobie zażyczyć, by
Biuro Prawne przygotowało upomnienie na piśmie.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Proszę Państwa, no ja nie bez kozery to podnoszę,
dlatego, że dokumenty, które powinny być sporządzone, jest pewien porządek prawda, także w
prawnych tych kwestiach przy przygotowywaniu konkursów i to powinno być wszystko
realizowane no a widać tutaj, na tym przykładzie, widać tutaj, możemy mieć pewne wątpliwości co
do właściwości prowadzenia tych dokumentów i tylko tyle mam.”

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Sebastiana Januszko o przedstawienie analizy tematu dotyczącego skargi Pana D.M.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sebastian Januszko poinformował, że Komisja uznała
skargę za bezzasadną i zwróciła uwagę na uchybienie polegające na nie sporządzeniu protokołu z
komisji rekrutacyjnej i złożyła wniosek do Starosty by za każdym razem takie protokoły były
przygotowywane.
Radny Józef Zalewski w związku z tym, że zaistniała taka sytuacja z ewidentnym niedopatrzeniem
i niestosowanie zasad, które obowiązują przy naborach pracowników, złożył formalny wniosek do
Rady by skierowała ten temat do Komisji Rewizyjnej, żeby przejrzała za ostatnie trzy lata
wszystkie rekrutacje, które odbyły się na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w
Piasecznie. Dodał, że warto by było, żeby była jednoznaczna opinia Komisji Rewizyjnej, że
wszystko jest prowadzone zgodnie z zasadami.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał Radcę Prawnego Monikę Prajsnar,
czy ten wniosek powinien zostać przegłosowany?
Radca Prawny Monika Prajsnar powiedziała, że jest to tylko wniosek do Komisji Rewizyjnej,
żeby uwzględniła to w swoim planie pracy.
Radny Józef Zalewski poprosił o przegłosowanie wniosku i skierowanie do prac Komisji. Dodał,
że jest to wniosek do Rady a nie do Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że jeśli zostanie
wypowiedź zapisana w protokole to wystarczy.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o złożenie tego wniosku w
punkcie wolne wnioski, ponieważ teraz jest dyskutowany punkt dotyczący uchwały. Poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada głosami: za – 15, przeciw – 8, wstrzymujący się – 2 przyjęła Uchwałę Nr XLIV/10/18 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję troszeczkę się
tak opóźniłam, że tak powiem, ale to wynika z szoku jakiego doznałam, tutaj po złożeniu
oświadczenia przez Pana Wicestarostę Arkadiusza Strzyżewskiego o wycofaniu wniosku. I dlatego
chciałabym Państwa prosić abyśmy może poprosili o bardzo szczegółową opinię zespołu prawnego
w tej sprawie. Otóż ja mam pewne wątpliwości. Skoro jedynie Przewodniczący Rady może
wnioskować o zmianę porządku po przegłosowaniu. Nad porządkiem czuwa Przewodniczący Rady
i on dokonuje korekt i on zgłasza wniosek, to na jakiej podstawie został uwzględniony wniosek
Pana Wicestarosty Arkadiusza Strzyżewskiego, który dopiero po fiasku pewnych rozmów o czym
wszyscy wiedzą, ale nikt nie mówi, ale ja powiem taki wniosek złożył. To po pierwsze. Ja chce,
żeby ta sala to usłyszała, po prostu ja chce, żeby ta sala to usłyszała, bo tu wiele rzeczy się nie
mówi proszę Państwa. My musimy pracować transparentnie, mówić także ludziom, którzy
przychodzą tu, naszym mieszkańcom, żeby wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. Ktoś składa
ważny wniosek, ustawodawca mówi, że w ciągu miesiąca musi on być głosowany, ten wniosek jest

umieszczany w porządku dziennym, przyjmujemy porządek dzienny, trwają tutaj zamieszania i
rozmowy i nagle okazuje się, że nie będzie on głosowany. Wobec pierwsze pytanie, to już które
zadałam, a drugie, czy wobec tego, ten wniosek wypada z porządku prawnego obrad Rady Powiatu
skoro w ciągu miesiąca powinien być głosowany. Proszę Państwa mnie nie chodzi o to jaki byłby
efekt tego głosowania, bo ja wiem doskonale, od początku wiedziałam jaki efekt tego głosowania,
chociaż nie jestem politykiem. Mnie chodzi o to, żebyśmy działali transparentnie, wiedzieli co
robimy, dlaczego to robimy, i żeby nasi mieszkańcy, którzy tu przychodzą nie byli przez nas
manipulowani, żeby oni wiedzieli dlaczego, tak się stało a nie inaczej, dlatego proszę, aby Pani, by
Biuro Prawne, aby zespół prawny powiedział to tu w tym momencie, chociaż wiele osób już
opuściło salę, nie wiem z jakiego powodu, no bo okazuje się, że to była najważniejsza sprawa
dzisiaj, bo nawet jak powiedziałam, że dla mnie osobiście nie najważniejsze są stołki i objęcie
funkcji, to jedna z prominentnych działaczek platformy powiedziała: „a co też Pani mówi, właśnie
stołki są najważniejsze” Dziękuję bardzo.”
Radca Prawny Monika Prajsnar powiedziała: „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni
Radni, zgodnie z §18 ust.4 Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Rada może w każdej chwili w trakcie
obrad uzupełnić lub zmienić porządek obrad z ważnych powodów na wniosek Przewodniczącego
Komisji, Klubu Radnych lub Zarządu. Rozumiem, że Pan Arkadiusz Strzyżewski zgłosił to w
imieniu Klubu Radnych, więc warunki formalne wprowadzenia wniosku o zdjęcie tego punktu z
porządku obrad zostały spełnione, tak? Tutaj żadna zgoda wnioskodawcy czyli wniosku o
odwołanie Starosty nie jest wymagana. Co do drugiego punktu jak gdyby no w związku z tym, że
Radni zadecydowali tak a nie inaczej, że to należy zdjąć z porządku obrad, a ustawa mówi, że ma
być to głosowane na kolejnej sesji, nie wcześniej niż po miesiącu, taki wniosek w dniu dzisiejszym
nie będzie głosowany tak? Natomiast wolą Radnych jest jak gdyby w związku z tym, że ustawa
mówi tego wyraźnie, że jeżeli jest głosowany ten wniosek i on zostaje przegłosowany to w ciągu
sześciu miesięcy nie można ponownie takiego wniosku złożyć. Natomiast tutaj nie było głosowania
tego wniosku, więc to jest jak gdyby kwestia, wola Radnych. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest
absolutnie formalnie zdjęte z porządku obrad i tu nie ma żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo.”
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „ja też dziękuję, bo to było istotne proszę Państwa dla
naszej wspólnej wiedzy. A ja przepraszam Pana Arkadiusza Strzyżewskiego, bo jakoś nie
doczytałam w statucie, tego, że Pan jako Przewodniczący…”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że jest to w §18 ust. 4
Statutu Powiatu Piaseczyńskiego.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „czyli jeżeli rozumiem, ten wniosek musi być
głosowany tylko w innym terminie czy nie?”
Radca Prawny Monika Prajsnar powiedziała: „na dzień dzisiejszy został zdjęty z porządku obrad
w związku z tym na kolejnych sesjach jest to wola Radnych, aczkolwiek naruszamy ten termin,
który określiła ustawa.
Ad.17 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.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „ja mam pytanie do Pana Starosty. Pośrednio związane
ze sprawozdaniem, ale generalnie z pracą Zarządu. Panie Starosto, proszę powiedzieć, bo
dostaliśmy taką informację wcześniej, że będziemy aplikować o dofinansowanie tam do Marszałka
tak? O dofinansowanie projektów, które są podjęte, dotyczące dróg powiatowych. Tam było
100.000.000 złotych powiedziane, że jest dla wszystkich powiatów, a teraz okazuje się, że rozdano
190.000.000 złotych do samorządu województwa mazowieckiego. Panowie nas informowali, że
taki wniosek został złożony i teraz w gazecie jest już nawet sprawozdanie mówiące o
dofinansowanych projektach, jest powiedziane, że powiat piaseczyński dostał dofinansowanie na
rozbudowę drogi Nr 2826W Wiekowej Sosny na odcinku od ulicy Pionierów do ronda. No i w
sumie może dobrze, nie wiem dlaczego akurat na tę drogę ale jak popatrzyłam na mapkę
województwa mazowieckiego i te dofinansowania jakie zostały przekazane do poszczególnych
powiatów to dostaliśmy najmniej. Rozumiem, że to miało być 60% wartości inwestycji, bo tak tutaj
piszą, ale czy myśmy może wybrali najtańszą inwestycję, albo czym się kierowaliśmy, że akurat tę
inwestycję zaproponowaliśmy, może byłaby szansa, żeby dostać trochę więcej pieniędzy Panie
Ksawery? Proszę powiedzieć, bo trochę mam taki, szkoda mi bo widzę, że tu po 3 miliony, po 4
miliony podostawały powiaty a my tylko 500 parę tysięcy.”
Członek Zarządu Ksawery Gut poinformował, że w tym konkursie były określone konkretne
kryteria jakie trzeba spełnić, żeby się zakwalifikować i wygrać, bo był to konkurs. Dodał, że jedyną
inwestycją, która była przygotowana już wcześniej to był odcinek tej drogi, o którym Radna Maria
Mioduszewska powiedziała. Poinformował, że jest już przygotowana dokumentacja na kolejny
fragment tej drogi w Zalesiu i będzie ona robiona ze środków własnych i z Gminy Piaseczno, która
również udzieliła dotacji. Dodał, że zasady konkursu nie pozwalały łączyć różnych odcinków
mimo, że jest ta sama droga, więc była to tak naprawdę jedyna droga jaką można było zgłosić i
która spełniałaby kryteria konkursowe. Poinformował, że program w przyszłym roku też będzie,
więc będzie można znowu coś zgłosić.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „dobra, dzięki bo to dosyć istotne, dobre i to dziękuję
bardzo. Przy okazji chcę tylko powiedzieć, że proszę żeby Panie były łaskawe zaprotokołować
wszystkie moje wypowiedzi od początku do protokołu.”
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „znaczy ja jeszcze chciałam wrócić do sprawy
tutaj tego głosowania. Pani Mecenas o ile mnie pamięć nie myli…”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił, żeby Radna Maria
Bernacka – Rheims odniosła się do głosowania w punkcie wolnych wniosków.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Proszę Państwa, jeszcze mam dosyć istotne pytanie,
mianowicie na temat przyszłości Biblioteki Powiatowej, bo to padło na ostatniej Komisji Strategii,

między innymi ten temat był omawiany. Dzisiaj mówiliśmy o sprzedaży nieruchomości na ulicy
Czajewicza na rzecz Gminy Piaseczno. Ja myślę, że to nawet nie jest najgorszy pomysł, ale ja bym
te pozyskane środki przeznaczyła właśnie na rzecz biblioteki skoro jest taka potrzeba, wola Rady
wyrażona w uchwale, że zachowujemy Bibliotekę Powiatową i chcemy ją dalej wspierać, chcemy
ją doinwestować i chcemy realizować tam swoje zadania jako jedynej instytucji kultury,
powiatowej instytucji kultury. Usłyszeliśmy wówczas, że Pan Starosta prowadzi jakieś rozmowy i
wyłącznie Pan prowadzi, także prosimy o te informacje dobrze?”
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, chciałbym zdementować tutaj słowa Pana Burmistrza Zalewskiego. Nie prowadzę rozmów z
Prezydentem Gruzji jedynie z Ambasadorem Gruzji. Szanowni Państwo, kiedy parę miesięcy temu
razem z Panem Sekretarzem udaliśmy się do Ambasady Gruzji, gdzie chcieliśmy przywrócić czy w
jakiś sposób przypomnieć historię domu oficera gruzińskiego, który mieszkał na terenie Zalesia
Dolnego, Pan Ambasador wyraził zainteresowanie współpracą z Powiatem Piaseczyńskim w celu
zaadaptowania tej willi, która jest przy Królowej Jadwigi w Piasecznie czy Zalesiu Dolnym. Pan
Ambasador był, zaprosił nas, byłem akurat z Panem Starostą Gutem tam na miejscu, obejrzeliśmy
tą willę, rzeczywiście w której prowadzone są bardzo zaawansowane prace remontowe i Pan
Ambasador jest zainteresowany, żebyśmy wspólnie tam taką instytucję kultury zrobili. Oczywiście
będzie to wymagało Państwa zgody. Czekamy. Po świętach Pan Ambasador powiedział, że uzyska
stosowne zgody z MSZ Gruzji, czy i w jaki sposób możemy podjąć tą współpracy. Wiem, że nie jest
to budynek nowoczesny, bo to jest willa przedwojenna, nie mniej jednak myślę, że przy tej
adaptacji, która jest tam prowadzona i zainteresowaniu ze strony Ambasady Gruzji, moglibyśmy
taką placówkę tam otworzyć. Znaczy, to jeszcze wszystko trwa, czekamy, Pan Ambasador
zadeklarował, że po świętach Wielkiej Nocy już jakby tutaj da nam sygnał co możemy wspólnie
zrobić. To jest oczywiście jeden z pomysłów, to nie jest tak, że my się już na to nastawiamy, że tam
koniecznie będzie to trzeba realizować, naprawdę bardzo urokliwe miejsce, myślę, że
porównywalne z willa Żeromskiego w Konstancinie i myślę, że takie miejsce jako instytucja
kultury naprawdę w ogrodzie z dużym tarasem mogłoby tam funkcjonować.”
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „mogę dalej jeszcze Panie Przewodniczący? Czy
Państwo zabraliście tam do tej willi ze sobą Panią Dyrektor Biblioteki Powiatowej na tym etapie? I
drugie pytanie, że co prace adaptacyjne jakieś tam trwają, które finansuje Gruzja, Ambasada Gruzji
tak? Ale przy uwzględnieniu naszych wobec tego potrzeb, no bo myśmy nie złożyli jakiegoś
swojego tam pomysłu na to na razie adaptacyjnego. Tak?”
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział: „to znaczy Szanowni Państwo, tam na
razie są wymiany instalacji, bo było to w formie, nie chce powiedzieć „ruiny” no ale ten dom nie
był użytkowany, to znaczy ta willa nie była użytkowana i tam wymieniono instalacje elektryczne,
wymieniono instalacje centralnego ogrzewania. Rzeczywiście z Panem Starostą Gutem jako
budowlańcem byłem tam, żeby mógł ocenić czy to w ogóle się nadaje, jeszcze wtedy z Panią
Dyrektor żeśmy tam nie jechali. Nie mniej jednak w związku z tym, że Pani Dyrektor złożyła
wypowiedzenie, więc no będziemy się starali już może z nową osobą, która będzie zarządzać
Biblioteką Powiatową jakiś wspólny pomysł wypracować, ale mówię to jest jeden, to znaczy to jest
pomysł na razie, to nie jest, jakby żadnych konkretów żeśmy nie poczynili. To jest jedynie
deklaracja ze strony Ambasady Gruzji, która robi ten remont, dostała duże pieniądze na
wyremontowanie, ale sam Ambasador mówi, że nie jest w stanie zagospodarować tego, chcieliby

tam uruchomić w jakimś pomieszczeniu Izbę Pamięci tych Oficerów Gruzińskich, a w piwnicy,
która jest praktycznie pod całym tym budynkiem, chcieliby zrobić Muzeum Winiarstwa
Gruzińskiego i tam jest to szykowane.”
Przewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kazimierz
Porębski poinformował, że plan pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa przewiduje w kwietniu szeroką debatę na temat mienia powiatowego. Zaprosił
zainteresowanych gospodarką i mieniem na rozszerzone posiedzenie Komisji. Zgłosił postulat pod
adresem Zarządu, by wszystkimi siłami wypracować takie wnioski, które Komisja w ślad za tym
Rada mogła zaakceptować w odniesieniu do gospodarowania mieniem jeszcze w tym roku do
końca kadencji. Dodał, że byłoby niedobrze, gdyby dalej została podtrzymane ta tendencja, że toczą
się rozmowy, są jakieś z tego postulaty później i pojawia się na posiedzeniu Komisji projekt
uchwały, który zaskoczy swoją „śmiałością”, mimo, że nie jest do końca pewne czy taki postulat
jest słuszny. Powiedział, że chciałby dopracować spójnego planu, które nieruchomości można
jeszcze wystawić na sprzedaż w najbliższym czasie a inne zachowujemy jak srebra rodowe i ich
trzeba bronić, temu będzie służyć to posiedzenie Komisji. Dodał, że będzie współpracował z
Zarządem, żeby w kwietniu odbyło się.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, już jest
światło w tunelu, bo Klub PiS powiedział, że będzie głosował przeciwko sprzedaży tej
nieruchomości.”
Radny Józef Zalewski odniósł się do wypowiedzi Starosty Piaseczyńskiego Wojciecha
Ołdakowskiego w której mówił o lokalizacji budynku po byłym oficerze gruzińskim. Zasugerował,
że dobrze by było by Radni poznali tą historię. Poinformował, że ta willa została wybudowana w
latach 30 tak samo jak Wydział Komunikacji przy ul. Czajewicza wobec tego stan techniczny jest
podobny. Powiedział, że stropy na Czajewicza nie wytrzymają obciążenia książek natomiast w
budynku gruzińskim wszystko wytrzyma i Muzeum Winiarstwa Gruzińskiego nie rozwali. Zapytał,
dlaczego nie można by było porównać i sprawdzić stan techniczny tego budynku po dawnym
Wydziale Komunikacji czy te stropy wytrzymają, a nie czekać aż być może uda się uzyskać zgodę
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rządu Gruzińskiego, aby zlokalizować Bibliotekę Powiatową.
Odniósł się do projektu uchwały dotyczącej zbycia Czajewicza, poinformował, że w tym budynku
jest prawie 70 m2 powierzchni lokalu użytkowego, który stoi od 8 czy 9 lat do zagospodarowania.
Zaproponował, by po wybudowaniu przez Gminę Piaseczno budynków komunalnych przy ulicy
Świętojańskiej, przekwaterować ludzi i odzyskać budynek. Dodał, że są tam komórki
przedwojenne, które można wyburzyć i trzy samochody Straży Miejskiej spokojnie się zmieszczą.
Powiedział, żeby nie sprzedawać tego co jest niezbędne. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Strategii poprosił o ekspertyzę warunków technicznych budynku na Czajewicza i ma nadzieje, że
zostanie podpisana przez Członka Zarządu Ksawerego Guta jako osobę z uprawnieniami, że ten
budynek się nie nadaje.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut odpowiedział, że nie ma uprawnień konstrukcyjnych w
związku z tym takiej ekspertyzy nie może wykonać. Zauważył Radny Józef Zalewski na
posiedzeniu Komisji Strategii mówił inaczej, ponieważ nie było mowy o uprawnieniach. Dodał, że
jeżeli prosi o ekspertyzę z uprawnieniami to będzie zrobiona. Poinformował, że różnica między
Czajewicza a budynkiem w Zalesiu Dolnym jest taka, że Ambasada za wszystko płaci a nie powiat i

budynek jest remontowany i przebudowywany. Jeżeli zostanie podjęta współpraca w tej kwestii to
zostanie dostosowany obiekt do funkcji jaką ma pełnić i stropy zostaną odpowiednio wzmocnione.
Jest też możliwa rozbudowa.
Ad.19 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLIII a
XLIV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawi sprawozdanie z prac Rady za
okres między XLIII a XLIV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Przedstawił informację o dietach
Radnych Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok oraz informację o wysokości wynagrodzenia
wypłaconego Członkom Zarządu za 2017 rok.
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
Radny Józef Zalewski powiedział: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto przy dyskusji na temat
uchwały budżetowej, przy właśnie projekcie zmian w uchwale, w budżecie Starostwa. Ja tam
zadałem pytanie dotyczące tych wniosków motywacyjnych. Pan stwierdził, że będziecie
analizować. Taką analizę zrobiła Pani Paprocka jeszcze w ubiegłym roku i przedłożyła ją na
Komisji, jak mnie pamięć nie myli Strategii i Budżetu. Roczne skutki jeżeli byśmy zwiększyli z 15
do 17 dodatek ten motywacyjny dla nauczycieli to była by kwota 64.000 zł wobec co tu jest
analizować? Tu jest potrzebna decyzja a ta decyzja powinna być podjęta. Ja rozumiem Panie
Starosto Ksawery Gut, że Pan na wszystkim się zna i na wszystko Pan odpowie, ale ta analiza jest
zrobiona. Miesięcznie jest to 5.340 zł, jeżeli byśmy podnieśli o 3% te dodatki motywacyjne
nauczycielom. Tutaj również chciałbym wnioskować bo o tym tą kwestie podniosłem i ja z tego co
wiem są prace prowadzone nam zmianą upoważnień, uposażeń dla dyrektorów części tej dotyczącej
dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, bo weszły nowe zasady że dyrektor nie może mieć godzin
lekcyjnych w związku z tym pozostaje tylko, od nowego roku to obowiązuje. Tak
ponadwymiarowych nie może mieć w związku z powyższym dyrektorzy zarabiają często mniej od
nauczycieli, powiedzmy pracujących w danej placówce dlatego sugestia jest moja żeby ewentualnie
przyśpieszyć te prace nad tym regulaminem i to skorygować. Nie od września jak tu sugestia była
Pana Guta ale myślę może uda się wcześniej to wprowadzić. Dziękuję. Bo z tego co wiem szkoły
pracują 12 miesięcy rok ma a nie od września. ”
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński zaproponował Radnemu Józefowi Zalewskiemu
zgłoszenie wniosku formalnego.
Radny Józef Zalewski powiedział: „a ten dotyczący jeszcze jeden wniosek właśnie badań przez
Komisję Rewizyjną wszystkich konkursów tych związanych z naborami na stanowiska pracownicze
w Starostwie w Urzędzie Starostwa i w innych jednostkach. Myślę że tutaj byłoby trochę różnych
ciekawych zdarzeń do przeanalizowania przez Komisję Rewizyjną. Wobec tego, stawiam formalny
wniosek, żeby Komisja Rewizyjna, jeżeli Rada taką wyrazi wolę, przyjrzała się tym konkursom
naborowym za okres w tej kadencji. ”
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński poprosił Radcę Prawnego Monikę Prajsnar
o wytłumaczenie w jakiej formie ma być wprowadzony ten wniosek.

Radna Maria Mioduszewska powiedziała, że ten wniosek trzeba zgłosić do prac Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński podsumował, że jako wniosek Radnego do Komisji
Rewizyjnej. Zapytał czy na sesji Rady trzeba będzie wprowadzić zmianę?
Radca Prawny Monika Prajsnar powiedziała: „No ostatecznie trzeba to wprowadzić na sesję jako
punkt, natomiast to Komisja Rewizyjna powinna się zastanowić w którym punkcie to..., Panie
Przewodniczący, Szanowni Radni to jest wniosek do Komisji Rewizyjnej ale to nie jest w formie
uchwały, stanowiska czy rezolucji w związku z tym to Komisja Rewizyjna jak gdyby na kolejną
sesję przygotuje…”
Radny Józef Zalewski powiedział: „Rada może przegłosowywać różne wnioski. Był wniosek o
odwołanie Pana Starosty, też Rada zdjęła wniosek, nie było podejmowania żadnej uchwały.”
Radca Prawny Monika Prajsnar powiedziała: „ale to nie było Szanowny Panie Radny w
porządku obrad, tak to nie było w formie uchwały stanowiska ani rezolucji tak, tylko to jest jakby
postulat czy tam wniosek do Komisji Rewizyjnej i myślę, że…”
Radny Józef Zalewski powiedział: „Panie Przewodniczący, proszę o przegłosowanie.”
Radca Prawny Monika Prajsnar powiedziała: „Szanowny Panie Radny, Panie Przewodniczący
jesteśmy na etapie wolne wnioski, interpelacje zdaje się i to też w tym punkcie nie ma możliwości
podjęcia uchwały tak? A po za tym nie został zmieniony porządek obrad
w tym zakresie.”
Radny Józef Zalewski powiedział: „Panie Przewodniczący jak złożę formalny wniosek
o przerwę to Pan przegłosuje czy Pan odrzuci?”
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński odpowiedział, że formalne wnioski muszą być
przegłosowane.
Radny Józef Zalewski powiedział: „to ja też zgłosiłem formalny wniosek, żeby Rada
przegłosowała.”
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński powiedział, że zaapelował do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado teraz to
właściwie nie wiem w jakiej formule mam się wypowiadać ale spróbuję. Mam wniosek
w takim razie najprawdopodobniej do Komisji Statutowej w następującym brzmieniu o zmianę §69,
naszego statutu, który mówi o stanie liczebności składu Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, ja
oczywiście uznaję absolutną właściwość Pana Starosty i Zarządu do kształtowania tych kwestii
personalnych i liczbowych, ale sądzę po tych doświadczeniach, które miały miejsce, że na ostatnią
część kadencji warto dokonać tej korekty, na trzy osoby oczywiście. Także składam wniosek do
Komisji Statutowej, z nadzieją, że na następnej sesji…”

Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński poinformował, że na początku kwietnia po świętach
jest
kolejne
spotkanie
Komisji
Statutowej,
sugestię
Radnego
podejmiemy
i przedstawimy jako projekt uchwały przy zmianie statutu.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział „dokładnie o to mi chodzi. Dziękuję.”
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński zapytał Radcę Prawnego Monikę Prajsnar, czy jeśli
ten wniosek formalny zostanie przegłosowany to nie będzie to niezgodne ze statutem? Zaapelował
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby przeanalizował, czy taki temat można wprowadzić
i na przyszłej sesji to uwzględnić.
Radca Prawny Monika Prajsnar powiedziała: „ to nie jest wniosek o charakterze formalnym.
Natomiast myślę, że na kolejnej sesji warto poddać uchwałę o po prostu wprowadzeniu tych
punktów do planu pracy Komisji Rewizyjnej, jeśli Radni zgodzą się żeby to wprowadzić to wtedy
Radni przegłosują i taka zmiana będzie wprowadzona. Myślę, że będzie z formalnego punktu
widzenia takie rozwiązanie najlepsze, bo nie jest to wniosek o charakterze formalnym.”
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rasiński poprosił, żeby dokładnie przepisać wniosek
Radnego do protokołu i przekaże go do Komisji Rewizyjnej z prośbą o uwzględnienie
w planie pracy.”
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała: „ja zgłaszam też wniosek ażeby, w końcu od tego
jest Sekretarz i Zarząd, żeby przygotowali uchwałę na najbliższą sesję
o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej właśnie taką uchwałę, o tym co powiedział
tutaj kolega Zalewski. Przy okazji proszę o zapisywanie.”

Ad.21 Oświadczenia Radnych
Oświadczeń nie było.

Ad.22 Wystąpienia osób niebędących Radnymi.
Nie było zgłoszeń.

Ad.23 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Rasiński zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Protokół sporządziła:
Monika Rechnio

