PROTOKÓŁ NR XLVI/18
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
w dniu 19 kwietnia 2018r.

Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie o godz.
15:00.

Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powitał wszystkich zgromadzonych
Radnych oraz zaproszonych gości. Następnie otworzył XLVI sesję Rady Powiatu
Piaseczyńskiego i stwierdził, że obecnych jest 21 Radnych co stanowi quorum. Lista
obecności w załączniku1.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił porządek sesji2. Zapytał,
czy ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany?
Radny Robert Kornberg zaproponował zmianę przeniesienia punktu powołanie komisji
Skrutacyjnej przed pytaniami do Starosty.

Rada głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła porządek obrad ze
zmianą.

Ad. 3 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o odwołanie
Starosty.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Radnego Roberta
Kornberga o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o odwołanie
Starosty.
Radny Robert Kornberg odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o
odwołanie Starosty3.

Ad.4 Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że trzeba powołać
Komisję Skrutacyjną. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.
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Radny Robert Lichocki zgłosił kandydaturę Radnego Michała Grzesło.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał czy Radny wyraża zgodę?
Radny Michał Grzesło wyraził zgodę.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski zgłosił kandydaturę Radnej Honoraty
Kalicińskiej.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał czy Radna wyraża zgodę?
Radna Honorata Kalicińska wyraziła zgodę.
Radna Joanna Pająkiewicz zgłosiła kandydaturę Radnego Józefa Zalewskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał czy Radny wyraża zgodę?
Radny Józef Zalewski wyraził zgodę.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie przyjęcie
Komisji Skrutacyjnej w składzie: Radny Michał Grzesło, Radna Honorata Kalicińska, Radny
Józef Zalewski.
Rada głosami: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła skład Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o ukonstytuowania się
Komisji i przedstawienie zasad głosowania.
Ad.5 Pytania do Starosty.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała „Jak Pan wie doskonale i my od dosyć
dawna już ten temat jest ćwiczony o Pana odwołanie. Czy Pan dokonał jakiś swoich korekt
swojego postępowania międzyczasie i przeorganizował może Pan Starostwo w końcu miał
Pan trochę czasu na to. Czy zmienił się stosunek do osób przed emeryturą? Czy zmienił się
sposób wybierania osób na stanowiska kierownicze, zakresy obowiązków? Czy osoby
zatrudniane, mają, posiadają kwalifikacje względnie te które nie posiadają kwalifikacji a
pełniły dosyć odpowiedzialne funkcje może zostały przeniesione tam gdzie się bardziej
nadawały a może Pan kogoś zwolnił? Poproszę na razie o odpowiedzieć na te pytania, które
złożyłam”.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Tak. Szanowni Państwo ja
zawsze kieruję się taką zasadą, że bardziej doświadczone bądź może mądrzejsze ode mnie
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osoby zwracają mi na pewne rzeczy uwagę to ja staram się te uwagi brać do serca i staram się
właściwie zawsze kierować dobrem pracowników, Urzędu który został mi powierzony przez
Państwa. Także tutaj odpowiadając, przepraszam Pani Radna zadała tyle pytań być może
któreś mi umknęło to zawsze jestem otwarty na krytykę, jeżeli ta krytyka jest merytoryczna to
biorę ja pod uwagę. Tak więc uważam, że wyczerpałem ten temat”.
Radny Jerzy Bichta powiedział „Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, jak Pan zajmował
to stanowisko Starosty, ile było pracowników w Starostwie a ile jest na dzień obecny? To jest
jedno pytanie. Drugie pytanie jak wzrósł budżet wynagrodzeń?”.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Szanowni Państwo, nie
przypominam sobie tak szczegółowych zarzutów we wniosku o odwołanie. Jeżeli Państwo
sobie życzyli takich rzeczy byłbym przygotowany. Na szczęście mam kilka rzeczy w pamięci
więc będę starała się zadość uczynić ku ciekowości Pana Radnego. W momencie kiedy
przejmowałem Urząd w 2014 roku było 206 pracowników Starostwa Powiatowego, na dzień
dzisiejszy jest 283 pracowników. Z czym się wiąże ta zmiana znacząca. Około 40 osób to są
osoby, które zostały przejęte z Zarządu Dróg Powiatowych i ze Spółki, czyli mamy 246, bo to
są osoby które były płacone, z innego garnuszka ale to też były pieniądze publiczne. 9 osób to
są sprzątaczki i osoby techniczne które też były w spółce. Nie liczę pracowników bazy,
dlatego to rozbijam. Dodatkowo około 10 osób było zatrudnionych na umowę zlecenia w
innych wydziałach pomimo, że wykonywały zadania urzędnicze czy dokładnie to samo co
teraz wykonują Te osoby zostały po naborach przyjęte i pracują jako urzędnicy pełnoprawni.
Nie ma sytuacji takiej, że tak jak było to praktykowane poprzednio, że były osoby, które
jednego dnia przychodziły jako petenci do urzędu a drugiego dnia załatwiały swoje sprawy.
Takie sytuacje były. Dlatego że były na umowach zleceniach i mogły prowadzić swoją
działalność. Szczególnie chodzi o Wydział Geodezji. To jest kolejne 10 osób. Szanowni
Państwo w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym jest wzrost o 7 etatów. Z czego to
wynika? W 2014 roku było ogólnie załatwionych spraw przez wydział wszelkiego rodzaju
wniosków, decyzji, pozwoleń na budowę, mam całą tabele było 6670. Na koniec 2017 roku
było 9271 to jest o 1/3 wzrósł przerób w Wydziale. Ktoś to musi robić. To nie jest tak, że to
samo się zrobi. Mamy w Wydziale ARB mamy konkretne terminy, które są nieprzekraczalne.
Jeżeli je przekroczymy to musimy płacić kary. Uważam, że było to jak najbardziej wskazane
zatrudnianie kolejnych osób, które pracują w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym.
W Wydziale komunikacji również wzrosło o 3 etaty. Zapoznam Państwa z danymi.
Od 2014 roku wydanych uprawnień do kierowania pojazdami z 4500 do 5200. To wszystko
kończy się decyzjami. Ktoś to musi przerobić. Ciekawe też jest porównanie ile pojazdów
zostało ogólnie na terenie przez te lata zarejestrowanych. W 2014 roku pojazdów ogólnie
zarejestrowanych było 31.000 a wszystkich pojazdów które zostały zarejestrowane w 2017
roku było 36.000, czyli jest to znaczący postęp. Szanowni Państwo, ktoś to wszystko musi
przerobić. Jeszcze podam Państwo ostatnie cyfrę jeżeli chodzi o bo jest to ciekawe o pocztę.
Potrzebujemy ludzi w kancelarii, rzeczywiście wzrosły tam etaty o 2 bądź 3 etaty.
Szanowni Państwo w 2015 roku ilość przesyłek wysłanych to było 42.000 , wpływających
było 27.000. W tym roku prognozowane jest takie zapotrzebowanie zgłosiliśmy na podstawie
I kwartału, ilość wysłanych przesyłek będzie 64.000. To jest wzrost o 30% względem 2015
roku. Ilość wpływających pism do Starostwa z 27.000 w tym roku prognozujemy na
podstawie
I kwartału 52.000. Proszę Państwa ktoś to musi wszystko przerobić. Kiedy na tej sali
pojawiały się informację ze strony Państwa którzy są dłużej radnymi była mowa że powiat
zaczynał z liczba pracowników 138 czy 140. Wtedy Powiat miał około 100.000 mieszkańców.
Teraz zarejestrowanych na naszym terenie jest 180.000 około 50.000 jeszcze nie jest
zameldowanych ale też jest u nas obsługiwany. Ktoś to wszystko musi robić. Szanowni
Państwo z jeden strony są tutaj z Państwa strony uwagi, że nie załatwiamy w terminie być
może, bądź że ktoś nie dostał czegoś na czas, a z drugiej strony nasi petenci muszą być
obsługiwani jak najbardziej terminowo i fachowo. Szanowni Państwo ktoś to musi robić i
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dlatego jest wzrost. Oczywiście będę się zastanawiał czy można ewentualnie tutaj
przesunięcia robić, jak wspomóc te wydziały które wystarczająco są obciążone które może są
mniej obciążone ale to wszystko służy właściwej obsłudze naszych mieszkańców. Jeżeli
chodzi o wzrost budżetu na wynagrodzenia, Szanowni Państwo to jest około 14 milionów,
bądź 15 milionów. Kiedy zaczynałem tutaj urzędowanie tych milionów było 12. Jednocześnie
w tym okresie tych 3 lat wzrost wynagrodzeń u nas jest około od 3% do 4% rocznie. Nasze
wynagrodzenia w naszym Urzędzie są porównywalne ze średnią krajową tj. 4.200 u nas jest
4.180 zł, czy my mamy tu średnią krajową jeżeli chodzi o wynagrodzenia.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała „Panie Starosto, Pańska pierwsza
odpowiedź, wskazała jak Pan poważnie traktuje Radę i obywateli, bo my nie jesteśmy tu dla
siebie, jesteśmy tu dla społeczeństwa. Odpowiedź Tak. Może Pan się jeszcze nie przygotował
bo co. Pan się nie przygotował od trzech lat. Od tego trzeba zacząć. To nie przed wyborami
myśmy zaczęli krytykować. Ja po 100 - dniach od chwili objęcia przez Pana stanowiska
zaczęłam pokazywać różne błędy. Nie po to by kogoś dręczyć ale żeby poprawić i zamiast
poprawy to jest co raz gorzej. Pan mówi o architekturze. Powiedziałabym, że ja w
architekturze jest pewna poprawa natomiast Geodezja jest co raz gorzej. Tam też również
terminy są obowiązujące i one są nadal niedotrzymywane. Są wydłużane, w stosunku do tego
co było i nie mówiąc o błędach popełnianych przez pracowników z powodu ich nie ich złej
woli, z powodu braku ich kompetencji i tutaj jest nie ilość a jakość bo co z tego, że Pan
przesunął osoby które tu dobrze pracowały (ten temat już poruszaliśmy) do Geodezji nie ma
cudów. Już mówiła, że osoby te muszą się uczyć i za to uczenie my płacimy. Płaci przede
wszystkim
społeczeństwo.
I odkręcenie tych błędów będzie prawie nienaprawialne w wielu przypadkach. Ja już tu nie
wspomnę dzisiaj temat wałkowany przez Komisję Rewizyjną zabrania pieczątek z Wydziału
Mienia. Mydlenia oczu mieliśmy już bardzo dużo, nie wspomnę tu o mydleniach oczu, tego
typu plotek nie będę tu tego dzisiaj mówiła bo nie o ten poziom chodzi, ale gdyby Pan nie
palił papierosów na zewnątrz, a więcej przyglądał się merytorycznej pracy pracowników a nie
tym kto do kogo chodzi i śledził na monitoringu, kto z kim rozmawia, kto, ile itd. To by też
inaczej wyglądało. Pan się tutaj chwali jak to dobrze, że Powiat wzrósł itp. Koszty inwestycji
potwornie wzrosły, nadzór inwestorski doskonale wiemy, że jest najdroższy w całej Polsce,
jeżeli chodzi o pieniądze wydawane na nadzór inwestorski, gospodarowanie mieniem
AUCHAN, ja jestem bardzo ciekawa, co Pan nam kolejny raz naopowiada na temat drogi do
AUCHAN. Temat który był wałkowany w poprzedniej kadencji i w tej kadencji, może Pan
opowiadać co chce, ale cyfry mówią co innego. Pan się nauczył mówić Tak mi dopomóż Bóg, i
tak populistycznych gestów, to Pan umie, że Pan dla społeczeństwa tylko, że na związkach
zawodowych Pan poszedł, i właściwie Pana obecność na zebraniu Walnym Związków zawodowych
była rodzajem mobbingu. Ludzie bali się mówić, tego co myślą i może nagrywanie itd. Ja byłam
zdumiona, że jak Pan miał tupet pójść na zebranie Walne Związków i być cały czas. Powiedzieć Dzień
dobry i pogratulować to rozumiem, ale w czasie całych obrad, no sorry ale Pana aktorstwo mnie nie
przekona do tych argumentów i zarzutów które my robimy. Mówi Pan, że dba o budżet. A co z tym
dbanie podwyższaniem wynagrodzeń wam. Pan akurat nie ale Pańskim Członkom Zarządu tu się
mówi o tym, że Pani Paprocka dla oszczędności. Gdybyście dbali o oszczędność to była by uchwała o
odwołaniu Starosty dużo wcześniej i np. przykład kancelarii Prawnej o ile wzrosły koszty obsługi
prawnej. Ja już tu nie będą mówiła o jakości tylko o kosztach także ja podziwiam Pański tupet, że Pan
dalej ciągle tam siedzi, ja bym się już ze wstydu spaliła z takim rządzeniem i taki gospodarowaniem
jakie tutaj Pan nam pokazuje. Pan mówił, że nie jest Pan przygotowany, ile czasu trzeba Panu
przygotować, ile trzeba, Pan mówi, że się zastanowi. A co Pan robił przez trzy lata. Teraz Pan się
zastanowi. Ja mam nadziej, że wyborcy się zastanowią przede wszystkim. A mogę to powiedzieć, bo
nie wiem czy będę kandydowała. Bo jestem tak zdegustowana tą kadencja różne cyrki się tu na tej sali
widziało. Naprawdę różne rzeczy. Tak złe zarządzania, tak aroganckiego Zarządu i również takiej
Rady, która to wszystko przyjmuje za przeproszeniem, podnosząc rękę, często czasem mimo
szczerych chęci nie wiemy za czym głosujemy przykładem dzisiejszy statut. Komisja Statutowa tych
proponowanych zmian nie dostała. Dostała 3 dni przed. To ma być procedowanie, to ma być
samorządowość jeden z kolegów mówi, że brońmy samorządności. To jest anty a nie samorządowość
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w tej Radzie w tym Zarządzie, w tym Starostwie, w tej kadencji. Naprawdę te postępowania, to
traktowania Radnych, to traktowanie obywateli, to jest zaprzeczenie samorządności. Także Panie
Starosto oczywiście ja poproszę, żeby Pan jeszcze raz powiedział to co Pan się wyuczył, na temat
działki AUCHAN, budżet oczywiście, że tak, że mamy 40 osób przyjętych z Zarządu Dróg
Powiatowych tylko ile Pan z tych starszych pracowników zwolnił a ile Pan przyjął młodych, ja nie
jestem przeciwko młodości ale młodości kompetentnej a jeżeli mają się uczyć to nie za pieniądze trzy
razy wyższe od tych którzy pracowali wiele lat. Dobrze pracowali. Nie byli z wyborów politycznych
bo pracowali tu jeszcze od Urzędu Rejonowego niektórzy. Ile takich osób było a nowe się uczą i
dostają trzy razy takie wynagrodzenie. Pan dobrze wie, o kim ja mówię między innymi w Wydziale
Geodezji, który leży. Wydział majątku leży. Wie Pan kto był Naczelnikiem, już nie będę tutaj dociekał
z jakich przyczyn ale osoby kompetentne przesuwane muszą się uczyć innych rzeczy a przyjmowane
młode bez wykształcenia, bez doświadczenia i takich osób nie chce tutaj używać nazwisk, bo to nie
jest działanie przeciwko tym osobą to jest przeciwko sposobowi zarządzania i marnotrawienia majątku
powiatowego nieruchomości powiatowych, które sprzedajecie mówiąc, że zrobimy operat a jak sobie
przegłosujecie. Tak naprawdę Radni nie wiedzą nad czym głosują, bo nie wiedza czy tak
nieruchomość ma być za milion a może za trzy miliony a gdzie są negocjacje.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zwrócił się do Radnej Marii
Bernackiej - Rheims z prośbą o formułowanie pytań do Pana Starosty a nie monologu.
Radna Maria Bernacka – Rheims odpowiedziała „jak Pan Starosta robi taki krótkie
oświadczenia to ja mu podpowiadam co powinien powiedzieć”.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Odniosę się tylko do spotkania
Związku Zawodowego, gdzie Pani określiła, że miałem wyjątkowy tupet tam pojawić.
Zostałem zaproszony przez Panią Przewodniczącą i spełniłem to oczekiwanie Związku
Zawodowego, z którym dobrze mi się współpracuje. Uważam, że mam pełne prawa jeżeli
zostałem zaproszony tam uczestniczyć. Nie uczestniczyłem w cały spotkaniu na ile czas mi
pozwolił to uczestniczyłem. Więc Szanowna Pani pozwoli, że będę wykonywał swoje
obowiązki tak jak uważam za stosowne i będę uczestniczył jeżeli jest zaproszony i moja
obecność jest oczekiwana, że będę w takich spotkaniach uczestniczył”.
Radny Jerzy Bichta powiedział „Chciałem się odnieść do Geodezji. W całej Geodezji
mówią, że poprzednio to każdy miał swój rejon. Teraz wszystko idzie na jedną kupkę. Jeden
robi 3 roboty więcej a drugi może wcale nie robić i to wszystko odłogiem leży. Ja bym
proponował żeby doszło do tego żeby każdy miał swój rejon do obrobienia. To wtedy będzie
szło jak się należy i każdy będzie miał motywację, można dawać premię za zrobienie danych
map a nie że to leży miesiącami i czeka aż ktoś się zlituje i weźmie mapę. Pan Starosta wie o
czym ja mówię chyba”.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński odniósł się do wypowiedzi Radnego
Jerzego Bichty, powiedział, że nie daje się premii za pracę, to jest obowiązek danej osoby
pracującej w danym Wydziale ma realizować zadania, które ma wyznaczone.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała „Nie będę polemizowała z moją koleżanką Panią
Marią Bernacką – Rheims. Cóż. Szef powołany ma prawo kształtować sobie zespół, z którym
pracuje. Nie do końca może też i mi ten zespół odpowiada, ale to jest domena szefa.
Natomiast Pan Starosta był uprzejmy powiedzieć, że bardzo wzrosły zadania w zakresie
Architektury, Geodezji, rzeczywiście bo powiat się rozwija. Jak wiemy są to zadania rządowe
przede wszystkim, tam jest ogromna ilość zgłoszeń i pracy. Czy udało się Panu Staroście z
Panem Wojewodą rozmawiać na temat tego, że nasze środki budżetowe są już
niewystarczające, że musimy dokładać znaczne kwoty z budżetu powiatu. Co roku większe
kwoty. Czy Pan Wojewoda uwzględnił Pana wnioski w tej sprawie. Bo to jest dosyć istotne.
Pamiętam, że od lat się z tym powiat boryka i takie wnioski nawet Rada składała do Zarządu
aby rozmawiać na ten temat z Wojewodą.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, Pani Radna Pani Przewodnicząca, oczywiście rozmawiałem w tym czasie kiedy pełnię
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ten Urząd, było już dwóch Wojewodów. Nie mniej jednak pytanie o dodatkowe środki
przeważnie kończy się taką samą odpowiedzią. Powiat gospodarując Mieniem Skarbu
Państwa ma z tego 25%, i z tych 25 % mamy, że tak powiem, że te 25% mamy
wykorzystywać na zadania rządowe. Był Wojewoda Kozłowski i jest teraz obecnie Wojewoda
Zdzisław
Sipiera,
i takie samo sformułowanie słyszę od obu Panów Wojewodów. Także, tak jak tutaj była
mowa, o tym żeby zwiększyć środki dla PINBU nawet, też jestem umówiony w tej sprawie.
Pan Wojewoda obiecał ale też jest to jeszcze w zawieszeniu, ale jak najbardziej przy każdym
spotkaniu z Panami Wojewodami proszę o dodatkowe środki i niestety argument jest taki, że
też Państwo potrzebuje mieć na, że tak powiem na swoją działalność a samorządy też muszą
sobie poradzić”.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała „Czy w związku z tym Panie Starosto ten procent
który Powiat otrzymuje z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa z umów
cywilno –prawnych, dzierżawy, sprzedaży itd., wystarcza.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Nie”.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała „Nie pokrywa kosztów. A w jakim procencie by
pokrywał ewentualnie te koszty. Nidy się Pan nie ustosunkowywał do tego. Nie liczyliście
pewnie Państwo tego”.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz powiedział „Ja powiem nie co innego. Nie będę
mówił na ile pokrywa tylko powiem, że tego typu stwierdzenia są niezgodne z prawem. Nie
ma wskazań, że te dochody mają być przekazane na realizację zadań rządowych tylko na
realizację zadań”.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, „nie powiedział Pan
najważniejszego Panie Tadeuszu, procentowo na ile wystarcza tych pieniędzy z tych 25%
dochodu z tytułu Skarbu Państwa z dzierżawy”.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz odpowiedział „Inaczej, jeżeli chodzi o dochody
dotyczące Geodezji są to dochody nazywane własnymi powiatu ale jest wskazanie by były
przeznaczane na tego typu zadania z zakresu administracji rządowej. Jest to kolejne
nieporozumienie albo są to dochody własne albo są to dochody które maja być przeznaczone
na realizację zadań rządowych. Wracają do tego co powiedziałem, są to dochody w wysokości
3 milionów złoty a jeżeli chodzi o to co powiat dokłada to w tamtym roku, Państwo
otrzymaliście sprawozdanie z wykonania budżetu tam kwota wynosi jak mnie pamięć nie
myli ok. 5 milinów. Nawet jeżeli zakładając, że te dochody powinny być na przeznaczane na
realizację zadań z zakresu zadań rządowych co jeszcze raz podkreślam jest nieprawdą, wręcz
odwrotnie dochody własne, a to są dochody własne powiatu, mają być przeznaczane na
realizację zadań własnych.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała „Proponuję Panie Starosto, w przyszłości jak
będzie się Pan wybierał na rozmowę z Panem Wojewodą zabrać Pana Skarbnika, i żeby to
oświadczenie złożył i zdementował to co Pan Wojewoda jeden czy drugi Panu sugeruje. Za to
dziękuje. Jeszcze, chciałam zapytać w sprawie Janosikowego. Dało się cokolwiek zadziałać,
czy są może jakieś porozumienia, czy Pan Starosta z innymi Starostami na tych spotkaniach
Starostów w Polsce które się odbywają może coś udało się ustalić? Może jest szansa na jakieś
obniżenie tego Janosikowego czy nie ma żadnych szans? Proszę powiedzieć, bo to jest
znaczna pozycja w budżecie rosnąca każdego roku bardzo ogromnie”.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, niestety, od kiedy przewodnictwo tych samorządów obciążonych najbardziej przez
Janosikowe tzw. „Janosikowe”, przejął Pan Starosta Zachodnio – Warszawski Pan Jan
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Żychliński, to trochę to tempo działania spadło. Nie mniej jednak jesteśmy w kontakcie tylko
powiem uczciwie pojawiło się też pewne zniechęcenie bo Województwie Mazowieckiemu,
Samorządowi Mazowsza udało się wywalczyć obniżenie. Natomiast nasz prawnik wynajęty
przez grupę Powiatów prawnik, który podejmował te same argumenty niestety nie przebił się.
Sytuacja jest tak do póki płacących będzie więcej niż tych biorących to będzie bardzo trudno
zmienić. Co roku jest powtarzane, że to już ostatni rok, kiedy jest tak wysokie Janosikowe, a
następne będzie niskie. Od kiedy ja tu jestem to ono wzrosło o blisko pięć milionów złoty.
Także to rośnie, i naprawdę do póki będzie tych biorących więcej a dających mniej to będzie
trudno to przewalczyć bo zawsze to trzeba zmienić ustawą sejmową a niestety sytuacja jest
tak, że jeżeli posłowie, parlamentarzyści wybrani z większości obszaru Polski, że tak powiem
są beneficjentami czy tam mieszkańcy okręgów są beneficjentami to będzie trudno to
przewalczyć. Dziękuję”.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała „ja mam tę świadomość, że niełatwo się zarządza
pieniędzmi publicznymi, że są ograniczenia ogromne, a oczekiwania jeszcze większe.
Powiem Panie Starosto, że może nie miałabym jakiś większych uwag, które by tutaj padały
jak moja koleżanka, wypunktowane. Chodź nie wszystko mi się podoba i to zawsze
artykułowałam, jeśli miałam inne zdanie. Natomiast chce powiedzieć jeszcze jedną rzecz bo,
przyznam szczerze, że mam ogromny dylemat. Ja nie podpisałam wniosku o odwołanie Pana
Starosty, co wiąże się z odwołaniem całego Zarządu, ale jak czytam w statucie
obowiązującym. Jeśli chodzi o zadania Komisji Rewizyjnej naszych kolegów, którzy mają
kontrolować Zarząd i powiatowe jednostki organizacyjne pod względem legalności,
gospodarności i rzetelności i celowości w oparciu o stan faktyczny wynikający z ze stanu
rzeczywistego i dokumentacji, to powiem szczerze, że opinia komisji w sprawie odwołania
Pan Starosty powinna tak naprawdę Radę wiązać, bo ona jest negatywna. I trzeba o tym
powiedzieć, czy to jest jakaś schizofrenia proszę Państwa, czy ja znowu pokazuję coś co, albo
zaznaczam, podkreślam coś o czym wszyscy wiedzą ale nikt nie mówi. Czy też nasza droga
Komisja Rewizyjna może pomyliła się w swojej ocenie, a może Pan przewodniczący zechce
jeszcze coś dodać do tej oceny. Bo ja mam dylemat. Naprawdę. Patrząc na przepis prawa i
najważniejszą komisję jaką jest w samorządzie a mianowicie Komisję Rewizyjną i rezultat jej
pracy nad wnioskiem o odwołanie Starosty tu dopiero mam dylemat Panie Starosto wcześniej
go nie miałam. Dziękuję”.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała „jestem członkiem Komisji Rewizyjnej jak
Państwo wiecie i z całą odpowiedzialnością komisja podjęła taką opinię i taką napisała. Ja
nam teraz pytanie do Pan Starosty wielokrotnie Panu zwracałam uwagę na zjawisko
mobbingu w Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Kalwarii. Czy Pan zareagował wreszcie w
stosunku do Pana Dyrektora.”
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Tam była powołana komisja
antymobbingowa, która miała sprawdzić takie działania czy takie zdarzenia, więc naprawdę
myślę, że bardzo wnikliwie to komisja powołana prze ze mnie zbadała”.
Radny Robert Lichocki powiedział „ja chciałbym zabrać głos ad vocem, w stosunku do
wypowiedzi obu Pań Radnych. Jestem również człowiekiem komisji rewizyjnej i chciałbym
zwrócić uwagę, że głosowanie Komisji Rewizyjnej nie było jednogłośne. Głosy rozłożyły się
klubami. Wiadomo, że wtedy była jakaś umowa między dwoma klubami, która skutkowała
takim głosowaniem. Chciałbym prosić Państwa Radnych by przejrzeli protokoły z obrad
Komisji. Dwa razy obradowała Komisja nad wnioskiem. Nie było, żaden zarzut który był
stawiany we wniosku nad którym Komisja się pochyliła nie został potwierdzony. Wręcz
przeciwnie przesłuchiwaliśmy świadków i były wypowiedzi zupełnie koligujące z treścią,
zarzutami we wniosku. A wynik głosowania był polityczny. Dziękuję”.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała „Po pierwsze Panie Kolego. To jest skandal
co Kolega Lichocki powiedział. Nie było żadnej umowy politycznej w Komisji Rewizyjnej
natomiast w głosowaniach przez okres 3 lat zauważało się, że koalicja głosowała tak żeby
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wygładzić zarzuty, które były rozpatrywane w trakcie. Panie Starosto jeszcze mam pytanie,
czy jest wynik tej Komisji dotyczący zjawiska mającego wszelkie cechy mobbingu w Górze
Kalwarii. Bo to, że Komisja się powołuje wiadomo ze powołuje się takich, żeby tak
zagłosowali jak by wypadało. Czy jest ten wynik, bo Sąd sam skierował sprawę do
Prokuratury w tej sprawie, w sprawie cywilnej, pracowniczej”.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „To znaczy, wtedy była szeroko
zakrojona kontrola, która zakończyła się audytem zewnętrznym tej instytucji i jak najbardziej
stosowne instytucje się tym zajmują”.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, „Rozumiem, że
procedura trwa”.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski odpowiedział „Tak.”
Radny Robert Kornberg powiedział „Ja chciałem się odnieść co kolega Lichocki tutaj przed
chwilą powiedział. Wydaje mi się jednak, że nasze spotkania na komisji rewizyjnej wtedy
kiedy omawialiśmy sprawy związane z wydaniem opinii do wniosku o odwołanie Starosty,
czas który na to poświęciliśmy był czasem niestraconym i dogłębnie merytorycznym.
Świadczy o tym rozmowa z wieloma osobami i ja nie pamiętam żeby w tym czasie żebym
podpisywał, umawiał się z kimkolwiek z jakimkolwiek klubem na cokolwiek to jest pierwsza
sprawa. Druga sprawa o ile dobrze kojarzę to w Komisji Rewizyjnej nie wszyscy członkowie
komisji rewizyjnej są członkami klubów, które tutaj funkcjonują u nas w Radzie. A po trzecie
jednak myślę, że rozmawialiśmy na tyle poważnienie i te wnioski, które zostały
przedstawione były wynikiem głosowania i tutaj oczywiście głównym tematem było
zatrudnienie, przerost tego zatrudnienia i wzrost płac. Ja jeszcze tylko sprostuję na koniec, że
bo przed chwilą Pan Starosta się wypowiadał, ja rozumiem, że to pomyłka ponieważ Pan
Starosta na piśmie nie był przygotowany do tej odpowiedzi. W 2014 roku płace w Starostwie
wynosiły
około
8.900.000 zł, a w 2017 ponad 14.000.000 zł. więc ta różnica nie jest 3.000.000 zł tylko jest
ponad 5.000.000 zł. co jest dość dużą różnicą. I jeszcze raz powtarzam nie czułem,
przynajmniej ja nie głosowałem politycznie i bardzo proszę żeby wniosków takich nie
wysnuwać. Dziękuję”.
Radny Sebastian Januszko powiedział „Właściwie już mój przedmówca powiedział dużo z
tego co ja chciałem. Natomiast jeżeli chodzi o to, to na pewno Komisja starała bezstronnie
zająć głos i generalnie pewne uchybienia zostały wskazane, w związku z tym też Szanowna
Rado powstał wniosek chyba Radnego Zalewskiego odnośnie tego żeby przyjrzeć się i był
złożony taki wniosek do Komisji Rewizyjnej abyśmy podjęli kontrolę w zakresie zatrudniania
w Starostwie. Ewidentnie jest wzrost kosztów i liczebny w zakresie zatrudniania być może
uzasadniony częściowo, częściowo pewnie nie, także jest to kwestia nie kontroli na dwóch
spotkaniach czy trzech tylko pewnie szerszej. Jeżeli zlecenie Komisja dostanie to chętnie się
temu przyjrzymy. Wydaje mi się tutaj Panie Przewodniczący powinniśmy taki wniosek jako
Rada podjąć aby Komisja podjęła kontrolę w tym zakresie bo pewne uchybienia zostały
wskazane w tym naszym wniosku. Dziękuję”.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że Zarząd
zobowiązał Pan Starostę do przedstawienia właściwie do dnia jutrzejszego restrukturyzacji
zatrudnienia w Starostwie. W związku z powyższym oczekujemy, że takie coś będzie
przedstawione na najbliższej ewentualnie sesji lub informacja będzie przekazana.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut powiedział „Szanowni Państwo, w związku z tym,
że ten punkt tak obserwuję i słyszę, przerodził się trochę z pytań do Pana Starosty w
oświadczenia Radnych a tego nie mamy w porządku obrad. Chciałem zgłosić wniosek
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formalny o zakończenie tej dyskusji gdyż pytania jak słyszę się zakończyły, gdyż za 15 minut
mamy zaplanowaną kolejną sesję. Dziękuję”.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie wniosek
formalny o zakończenie dyskusji.
W wyniku głosowania Rada głosami: za – 15, przeciw – 9, wstrzymujący się - 2
przyjęła wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Ad.6 Głosowanie Uchwały w sprawie odwołania Starosty.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Honorata Kalicińska przedstawił sposób
głosowania. Wyjaśniła, że głosowanie jest tajne i głosy będą oddawane na kartach do
głosowania opatrzone pieczęcią Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie odwołania Starosty.
Ad.7 Ogłoszenie wyniku głosowania.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o przedstawienie wyników
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Honorata Kalicińska odczytała protokół
z przeprowadzonego głosowania4.
W wyniku głosowania tajnego Rada głosami: za – 7, przeciw – 15, wstrzymujący się - 5
uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Starostę Piaseczyńskiego o
zabranie głosu.

Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski powiedział „Szanowni Państwo, chciałem
podziękować tym wszystkim, którzy zaufali mi, że będę mógł jeszcze pełnić tę funkcję do
końca, że tak powiem będzie mi dane. Mam nadzieję, że te osoby, które były przeciw w
ostatnim czasie w tej kadencji będę mógł przekonać do siebie i do swoich działań. Ja mogę
powiedzieć za siebie, że ja w tym głosowaniu się wstrzymałem. Jeden z tych głosów
wstrzymujących to był mój. Nigdy już po jednym doświadczeniu tutaj na tej sali nigdy więcej
nie będę głosował w swojej sprawie inaczej niż głosem wstrzymującym. Także bardzo
Państwu dziękuję za to co się dzisiaj wydarzyło, było to dla mnie bardzo ciężkie
doświadczenie i będę się starał żeby go unikać na przyszłość. Dziękuję bardzo”.
4

Załącznik do protokołu.
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Ad.8 Zamknięcie sesji rady Powiatu Piaseczyńskiego.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Rasiński zamknął obrady XLVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Sesja zakończyła się o godzinie 16:15.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Rutkowska
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