PROTOKÓŁ XLVIII/18
Z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
w dniu 24 maja 2018r.
Sesja rozpoczęła się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie o godz.
10.00
Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński rozpoczął XLVIII sesję Rady
Powiatu Piaseczyńskiego, przywitał Radnych i zaproszonych gości. Obecnych jest 23
Radnych, co stanowi quorum. Lista obecności w załączniku.1
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił porządek sesji i zapytał,
czy są jakieś uwagi do porządku obrad.2
Ad.3 Przyjęcie projektu protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaproponował przejście do
kolejnego punktu: przyjęcie projektu protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie: 19 osób głosowało za, 1 osoba nie oddała głosu.
Protokół został przyjęty.3
Ad.4 Problem pomocy społecznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, prezentacja
działań organizacji i instytucji w ramach pomocy społecznej – wymiana doświadczeń
dyskusja.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do następnego tematu:
problem pomocy społecznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Prezentacja działań
organizacji instytucji w ramach pomocy społecznej, wymiana doświadczeń i dyskusja.
Poprosił Radną Panią Ewę Lubianiec o przedstawienie tej tematyki.
Radna Ewa Lubianiec przywitała zaproszonych gości. Powiedziała, że to ważne aby Radni
wysłuchali tych relacji, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy Radni są
świadomi jak bardzo ważki to jest problem i jak dużo w tej dziedzinie robią organizacje
pozarządowe. Jak wspaniale działają nasze ośrodki i placówki powiatowe. Ważne jest aby
pokazać swoje mocne strony, obszary gdzie występują problemy i te gdzie można się
nawzajem wspomagać. Pani Radna wymieniła organizacje, która potwierdziły przybycie na
sesję.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o wypowiedź Panią Sabinę
Pacholską-Fabisiak Prezes Fundacji z „Nami Warto”
Sabina Pacholską-Fabisiak Prezes Fundacji z „Nami Warto” przedstawiła slajdy
i powiedziała, że Fundacja zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i
fizyczną. Przygotowuje je do samodzielnego życia, uczy prowadzenia gospodarstwa
domowego, a także życia społecznego poprzez np. wychodzenie do kawiarni. Fundacja
organizuje różne spotkania i imprezy, pracuje nad aktywizacją zawodową osób z
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niepełnosprawnością. Współpracują
z różnymi organizacjami i fundacjami. Fundacja
powstała po to aby rozwinąć przedsiębiorczość społeczną wśród osób niepełnosprawnych.
Fundacja ma potrzebę współpracy między różnymi organizacjami i częstszych wspólnych
spotkań i wymianą doświadczeń.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o wypowiedź Prezes
Fundacji „Szczęśliwej Drogi” Panią Kamillę Gibas.
Kamilla Gibas Prezes Fundacji „Szczęśliwej Drogi” powiedziała, że Fundacja istnieje już 3
lata i zajmuje się usamodzielnianiem młodzieży objętej pieczą zastępczą. Rok temu powstała
siłownia „Szczęśliwej Drogi”. Dzieci, które wychodzą z pieczy zastępczej są w ciężkiej
sytuacji. System jest wadliwy, 30 % tych dzieci stale korzysta z pomocy społecznej, 40% nie
ma pracy, dzieci mają problemy psychologiczne. Dzieci w domach dziecka mogą liczyć na
pomoc, a te które te domy opuszczają, są zdane tylko na siebie. Pani Gibas podała przykład
konkretnej pomocy dla młodego człowieka. Fundacja pomogła już 20 osobom, obecnie pod
opieką ma 30 osób. Finansuje się z własnych źródeł, oraz sponsorów. Każdy podopieczny ma
własnego asystenta, który pracuje tylko z nim. Asystent pomaga takiemu człowiekowi wyjść
ze środowiska patologicznego, jest do dyspozycji praktycznie o każdej porze. Pani Prezes
apeluje o utworzenie planu długofalowego wsparcia pomocy społecznej dla dzieci z pieczy
zastępczej i opowiedziała o tym, jak to wsparcie wygląda w Warszawie. Podkreśliła jak
ważne jest wsparcie finansowe ze strony Powiatu Piaseczyńskiego.
Radna Ewa Lubianiec powiedziała, że dobrze byłoby, żeby ten obszar działania znalazł się
w przyszłości w planach współpracy z organizacjami pozarządowymi, żeby projekty tego
typu mogły startować w konkursach na poziomie Powiatu. Fundacja jest doskonałym
uzupełnieniem pracy PCPR.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Obie Fundacje fantastyczną robotę
wykonują i jeżeli dobrze zrozumiałam ostatnie Stowarzyszenie, czy Fundacja nie mają
miejsca w lokalu w Piasecznie. Wobec tego, właśnie do tego zmierzam. Mamy przecież po
Zarządzie Dróg Powiatowych, dawne pogotowie, stoi pusty. Skoro żeśmy wydzierżawili 3
tys. m w Górze Kalwarii za 25 tys. rocznie, myślę że możemy ten budynek dać właśnie na
takie Stowarzyszenia, na takie działalności. Chwileczkę, proszę mi nie przerywać, no do
choinki, mówimy o ważnej sprawie. No nie „Pani Mario”, tylko było powiedziane, że
możemy się wypowiadać, więc się wypowiadam.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaproponował, żeby zrobić to
w podsumowaniu, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Czyli ten mój wniosek i ten mój głos proszę
również zastosować dla pozostałych Stowarzyszeń i Fundacji, które de facto nie mają miejsca
gdzie działać, a to jest ogromna oszczędność dla wszystkich pokoleń, właśnie wprowadzanie
do życia ludzi niepełnosprawnych.”
Radny Józef Zalewski powiedział: Powiedział, że Rada będzie przyjmowała program
współpracy z organizacjami pozarządowymi w programie jesienią, więc ten zgłaszany zapis
powinien się w nim znaleźć. Komisja powinna to przygotować, po to aby zostało to
wprowadzone w planie na najbliższe lata.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o wypowiedź Prezesa
Stowarzyszenia „Dobra Wola” Pana Jacka Zalewskiego.
Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” Jacek Zalewski powiedział, że jest ojcem
niepełnosprawnego dziecka. Stowarzyszenie, mimo że jest na terenie Powiatu
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Piaseczyńskiego, obejmuje swoim działaniem inne województwa. Zajmuje się organizacją
półkolonii, zimowisk inne akcje dla ludzi niepełnosprawnych. Część z nich jest całkowicie
niesamodzielna. Właśnie dla zapewnienia przyszłości tym ludziom Stowarzyszenie
opracowało projekt „Farmy Dobrej Woli”, gdzie mają w inteligentnych domach zamieszkać
ludzie niepełnosprawni. Projekt powstał przy współpracy z Politechniką Warszawską.
Radna Maria Bernacka-Rheims zapytała: „ Z czym Pan ma największe problemy,
pomijając pieniądze?”
Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” Jacek Zalewski powiedział, że póki co nie było
problemów. Brakuje w Polsce systemu rozwiązań w których rodzice dzieci
niepełnosprawnych, mogliby czuć się bezpiecznie. Dawanie pieniędzy rodzicom dzieci
niepełnosprawnych powoduje, że w najbliższym otoczeniu pojawiają się „doradcy”, którzy te
pieniądze zabierają. Rozwiązaniem systemowym jest opieka nad rodziną w której się rodzi
dziecko niepełnosprawne. Rodzice nie mają możliwości „wakacji” od opieki nad chorym
dzieckiem, a jest taka potrzeba.
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak Zapytała, czy są środki na budowę „Farmy Dobrej
Woli”
Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” Jacek Zalewski powiedział, że waga pieniędzy nie
polega na ich ilości tylko na skuteczności, na tym co za te pieniądze robimy. Jeżeli obłożymy
rodziny dzieci niepełnosprawnych, odpowiednią opieką, to pieniędzy wyda się mniej. Pan
Zalewski ocenił koszt Farmy na około 10 mln i jest przekonany, że uda mu się znaleźć
pieniądze.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Panią Agatę Królikowską
ze Stowarzyszenia „Wypłyń na głębię – Katolicka szkoła Pod Żaglami”.
Radna Ewa Lubianiec podkreśliła jak ważna jest pomoc dla rodzin dzieci
niepełnosprawnych od chwili narodzin, należy podjąć próbę opracowania systemu na
poziomie Powiatu.
Agata Królikowska przedstawiciel Stowarzyszenia „Wypłyń na głębię” powiedziała, że
Stowarzyszenie organizuje rejs dookoła Europy dla młodzieży, która zajmuje się
wolontariatem. Pani Agata zaprezentowała slajdy pokazujące projekty Stowarzyszenia
i opowiadała w jaki sposób kwalifikuje się młodzież na ten rejs: stały wolontariat,
kwalifikacje sprawnościowe i comiesięczne msze. Pani Królikowska zaznaczyła, że w ciągu
tego roku w osobach, które biorą udział w tym projekcie następują ogromne, pozytywne
zmiany. Zgłasza się około 150 chętnych, a w rejs może wypłynąć tylko 32 osoby, te które
zdobyły największą ilość punktów. Ponieważ jest to kosztowny projekt, nie ma możliwości
realizować go co roku. Uczestnicy, którzy brali udział w rejsie, przechodzą prawdziwą szkołę
życia. Projekt ma na celu pomóc młodzieży pokonać własne słabości i uwierzyć w siebie.
Radna Ewa Lubianiec powiedziała, że jest koordynatorem wolontariatu „Katolickiej Szkoły
Pod Żaglami” i wolontariat młodzieży wpisuje się w obszar opieki społecznej.
Radna Iwona Jackowicz zapytała skąd bierze się młodzież uczestniczącą w projekcie.
Agata Królikowska przedstawiciel Stowarzyszenia „Wypłyń na głębię” opowiedziała
o zasadach doboru młodzieży. Uczestnicy muszą być w określonym wieku i miejscu
zamieszkania i zalogować się na stronie internetowej. Podczas realizacji projektu młodzież
loguje się na stronie wpisując punkty za wolontariat. Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów
biorą udział w rejsie.
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Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Panią Agnieszkę
Gutkowską ze „Stowarzyszenia Rodziców TU”
Agnieszka Gutkowska ze „Stowarzyszenia Rodziców TU” powiedziała, że wolontariusze
biorą udział w profilaktyce środowiskowej w Stowarzyszeniu w Zalesiu Górnym.
Stowarzyszenie to działa od 2000 roku, kiedy powstało pierwsze przedszkole w Zalesiu
Górnym. Stowarzyszenie realizowało w tym czasie 2 projekty unijne: Mazowieckie Małe
Przedszkola i Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola, zakładając przedszkola. Od 2012 roku
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę, czyli klub profilaktyki
środowiskowej w
wynajmowanym budynku. W tej chwili Stowarzyszenie jest finansowane przez Gminę
Piaseczno. Stowarzyszenie prowadzi wsparcie dla kobiet, które są ofiarami przemocy w
rodzinie. W klubie spotykają się dzieci z różnych środowisk, dzieci z problemami nie są
izolowane. Stowarzyszenie może liczyć na pomoc harcerzy, seniorów, rodziny wspierającej.
Funkcjonowanie rodziny wspierającej polega np. na opiece nad dzieckiem z rodziny
patologicznej, przez weekend, lub zabranie go na wczasy, za co koszty są zwracane.
Stowarzyszenie zajmuje się pomocą dzieciom z trudnych środowisk i dzieci te mogą się
przekonać, że istnieje inny świat, prócz tego, który zaznały w domu. Sukcesem jest to, że
Stowarzyszenie zdołało przetrwać, zwłaszcza że od 2014 do 2016 roku funkcjonowało bez
dofinansowania. Pani Gutkowska podkreśliła potrzeby Stowarzyszenia: rodziny wspierające,
ponad-gminność takich miejsc, możliwość obserwacji dziecka na miejscu przez pracownika
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ważną rzeczą są pieniądze ponieważ nie każdy może
pozwolić sobie na pracę w Stowarzyszeniu za darmo.
Radna Ewa Lubianiec powiedziała, że w przypadku ludzi dorosłych wolontariat jest
dodatkiem do aktywności zawodowej. W przypadku „Katolickiej Szkoły Pod Żaglami”
wolontariat jest celem projektu.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Mam pytanie do Pani. Czy środki, fundusze
dla rodzin wspierających, one są czy słabość nie istnienia tych rodzin wspierających wynika
z braku tych funduszy i braku informacji?”
Agnieszka Gutkowska ze „Stowarzyszenia Rodziców TU” odpowiedziała, że z braku
funduszy, gminy są bardzo obciążone realizowaniem własnych inwestycji więc nie mogą
pomóc.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Wspominała Pani o Ursynowie, czyli jeśli
dobrze rozumiem, Ursynów pomaga, tak, władze samorządowe?”
Agnieszka Gutkowska ze „Stowarzyszenia Rodziców TU” odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił Panią Agnieszkę
Niczyporuk ze Stowarzyszenia „Auxilium”
Panią Agnieszkę Niczyporuk ze Stowarzyszenia „Auxilium”
powiedziała, że
Stowarzyszenie istnieje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie
jako odpowiedź na szereg problemów, z którymi szkoła borykała się od lat. Uczniowie
wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, więc konieczna jest pomoc Organizacji, która pomaga
konkretnym uczniom w konkretny sposób. Stowarzyszenie pomaga poprzez kupno różnych
sprzętów dla szkoły, prowadzi różne zajęcia dodatkowe: praktyczne, artystyczne. Niektórzy
uczniowie są
z różnym stopniem upośledzenia. Samorządu oferują pomoc finansową dla
Stowarzyszenia. Pani Niczyporuk podkreślała, ze istotną kwestią jest koordynowanie działań
różnych stowarzyszeń i organizacji, tak aby się nie dublowały, to powinno być rolą
samorządów. Odnosi wrażenie że robi się dużo działań pobocznych, a nie koncentruje na
pracy u podstaw, która przyniesie wymierne efekty.
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Radny Józef Zalewski powiedział, że również odnosi wrażenie, ze działania są dublowane.
Głównym zadaniem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest pomoc dzieciom,
a Stowarzyszenie jest uzupełnieniem tej pracy. Po wysłuchaniu wypowiedzi, Pan Zalewski,
stwierdził, że Stowarzyszenia dążą do stworzenia alternatywnych programów, które wspierają
wszystkie działania organizacji i samorządów.
Pani Agnieszkę Niczyporuk ze Stowarzyszenia „Auxilium” powiedziała, że wszyscy o tym
wiedzą i mówią jaka jest subwencja, a jest to część oświatowa subwencji ogólnej.
Radny Józef Zalewski zapytał, co mają powiedzieć te stowarzyszenia, które nie korzystają
z tej subwencji w ogóle.
Agnieszka Gutkowska ze „Stowarzyszenia Rodziców TU” powiedziała, że już dwa lata
temu na konferencji była mowa o tym, żeby była sfera pomocy społecznej taka jak w
Warszawie, gdzie są komisje dialogu społecznego do spraw: niepełnosprawności,
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie itd. taka komisja spotyka się raz na jakiś czas, są w
niej przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych. Współpraca jest systematyczna,
co ułatwia opiekę nad podopiecznymi.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o zabranie głosu Pana
Łukasza Owczarka z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski powiedział, że uważa że działalność
Stowarzyszenia jest uzupełnieniem tego co robi szkoła. Poprzez działalność charytatywną
zbierane są pieniądze na potrzeby uczniów.
Łukasz Owczarek z WTZ powiedział, że Stowarzyszenie pomaga głównie osobom
z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny dla
małych dzieci, oraz 4 WTZ, Środowiskowy Dom Samopomocy i 2 domy dla osób
niepełnosprawnych. Pan Owczarek powiedział, że pieniądze są ważne ponieważ, WTZ nie
mogą sobie pozwolić na zatrudnienie dodatkowych osób, aby zapewnić tak wysoki poziom
opieki, jak w szkołach w Łbiskach, czy na ul. Szpitalnej w Piasecznie. Nie ma też
odpowiednich warunków dla dzieci z autyzmem. Sukcesem Warsztatów są programy
aktywizacji zawodowej, zajęcia w gimnazjach i w przedszkolach. Warsztat mający na celu
edukacje społeczeństwa przez osoby niepełnosprawne jest nominowany do nagrody - Laur
Lidera Ekonomii Społecznej. Problemem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom
niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia. W planach jest wybudowanie Ośrodka, gdzie na
parterze
będą
odbywały
się
WTZ-ty,
a na piętrze Środowiskowy Dom Samopomocy.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Mam pytanie, czy taki ośrodek koniecznie
musi być w Piasecznie, czy mógłby być np. w Górze Kalwarii?”
Łukasz Owczarek z WTZ odpowiedział, że wielokrotnie były prowadzone takie rozmowy
z Wicestarostą. Takie ośrodki są potrzebne w Górze Kalwarii i w Piasecznie. Ze względu na
logistykę, mowa tu o Piasecznie. Pan Łukasz opowiedział o powiecie jarosławskim, gdzie
powiat we współpracy ze stowarzyszeniem, stworzył system pomocy i wsparcia dla osób
niepełnosprawnych.
Radna Ewa Lubianiec podsumowała, że nie zostanie opracowane żadne systemowe
rozwiązanie jeśli nie będzie poświęcony czas na to i nie zajmą się tym ludzie, którzy się na
tym znają.
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Radny Józef Zalewski powiedział, że nie potrzeba szukać miejsca, ponieważ w pobliżu
Starostwa jest dogodne miejsce, gdzie można wybudować taki ośrodek.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o wypowiedź p.o Dyrektora
PIOK Pana Łukasza Kopytowskiego
p.o Dyrektora PIOK Pana Łukasz Kopytowski przedstawił film promujący placówkę
i powiedział, że Ośrodek ma za zadanie przeciwdziałać przemocy w Powiecie Piaseczyńskim,
realizowanie pomocy psychiatryczno-prawnej, organizować warsztaty w ramach profilaktyki
przemocy, także dla szkół. Ośrodek zamierza utworzyć punkty interwencji, by pomóc
większej liczbie osób, które nie mogą dojechać do Góry Kalwarii.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Czy ten filmik został zrobiony społecznie,
czy został sfinansowany, jeśli tak, to ile on kosztował?”
p.o Dyrektora PIOK Pana Łukasz Kopytowski powiedział, że nie płacił aktorom, bo byli
to pracownicy, a były koszty montażu, jak duże, nie pamięta.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Ładnie, że Państwo działacie tutaj na polu
przemocy w rodzinie. Jak się wobec tego ma sprawa mobbingu w pracy? Wiemy, że jest
sprawa w sądzie, związana z Pana osobą.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że sprawa w sądzie nie
jest tematem dzisiejszej dyskusji. Przewodniczący poprosił o wypowiedź Dyrektora Domu
Aktora w Skolimowie Panią Annę Solnicką-Heller.
Dyrektor Domu Aktora w Skolimowie Anna Solnicka-Heller powiedziała że ceni sobie
współpracę z Katolicką Szkołą Pod Żaglami, skąd pochodzą wolontariusze, którzy pomagają
w Domu. Współpracuje miedzy innymi z Fundacją Inicjatyw Społecznych – Strefa Działania,
dzięki czemu powstał projekt proorientacji zawodowej młodzieży. Projekt polegał na odbyciu
3-miesięcznego stażu przez młodych ludzi w Domach Aktora i Seniora, po to aby mogli się
przekonać czy faktycznie chcą w przyszłości pracować w tym zawodzie. Projekt ten był
bardzo ważnym doświadczeniem dla seniorów i młodych ludzi. Niestety niewielu z nich w
ostateczności decyduje się na tą pracę. Pani Dyrektor powiedziała, że ważne jest aby powstało
centrum wolontariatu, co byłoby dużą pomocą dla Domu Aktora i innych organizacji.
Radna Ewa Lubianiec poprała ten pomysł i stwierdziła, że powinno ono powstać przy
Starostwie.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaprosił do wypowiedzi Dyrektora
DPS w Górze Kalwarii, Panią Dorotę Pyszyńską.
Dyrektor DPS w Górze Kalwarii Dorota Pyszyńska zaprezentowała film i powiedziała, że
DPS jest największym domem pomocy w Polsce zajmującym się głownie opieką
psychiatryczną, aktywnie uczestniczy w kulturalnym życiu gminy, a także innych
zaprzyjaźnionych gmin.
Radna Ewa Lubianiec powiedziała, że docenia pracę wszystkich DPS-ów, bo widać, że
pracownicy wkładają serce w to co robią, dlatego pensjonariusze czują się tam dobrze.
Dyrektor DPS w Górze Kalwarii Dorota Pyszyńska powiedziała, że to co zostało już
osiągnięte jest zasługą wszystkich pracowników jak i również wsparcia, które daje Starostwo.
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak zapytała czy w Polsce znajdują się jeszcze tak duże
DPS jak ten w Górze Kalwarii.
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Dyrektor DPS w Górze Kalwarii Dorota Pyszyńska powiedziała, że są Domy, które mają
250 pensjonariuszy, a koło Zielonej Góry znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ma
około 600 osób.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Tym razem bardzo się zgodzę z Panią Ewą,
że jest to świetny dom pomocy, jeden z lepszych, podobnie jak Dom Aktora. Pamiętam ten
Dom z lat 98-2002 i kiedy Pani Dorota obejmowała stanowisko Dyrektora, także jak to
mówią francuzi chapeau bas, Pani Doroto. Oby tak dalej nie będę się tu czepiała filmiku, bo
jest zrobiony bardzo dobrze i jest świetną promocją i Domu Pomocy i Powiatu jako takiego.
Natomiast poprosiłabym o pisemną informację ile zarabia Pani Dyrektor, a ile zarabia Pan
Dyrektor z Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jest dużo mniejszy. I jeżeli tutaj zadaje to
pytanie, to między innymi dlatego, że jest bardzo ważne, kto kieruje danym ośrodkiem. Kto
kieruje danym Domem Pomocy Społecznej. Bo pamiętam, kierownictwo DPS powodowało
niesamowite patologię w tym Domu, który w ogóle się. Niewiarygodne, to co w ogóle działo
się kiedyś w tym Domu i to co się dzieje obecnie i na jakim jest to poziomie i przy tak niskich
płacach. Jeżeli tutaj porównamy wynagrodzenia nieco innych służb, to myślę, że tutaj jest coś
nie tak. Jeżeli się czepiam, to między innymi dlatego, bo wiem, że takie czepianie się jednak
przynosi efekty, bo czepiałam się tego Domu w latach 98 i 2002 i w końcu to jednak udało się
wyprostować. Ja muszę powiedzieć, że jest to też jedna z moich większych satysfakcji przez
okres tej kadencji i dzięki tym wystąpieniom, które tutaj dzisiaj były, stowarzyszeń i fundacji,
moja frustracja że tak powiem, po tej kadencji jest nieco mniejsza.”
Radna Maria Mioduszewska powiedziała, że zgadza się z głosem swojej koleżanki.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaprosił do wypowiedzi Dyrektora
Barbarę Klukiewicz-Matuszczak.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Pomocy Barbara Klukiewicz-Matuszczak ośrodek jest
największy w Powiecie, istnieje od 90 roku, zajmuje się pomocą materialną i socjalną dla
osób potrzebujących. W Ośrodku pracuje 53 osoby: 22 pracowników socjalnych, 7
specjalistów,
4 asystentów rodziny. Ośrodek prowadzi wsparcie między innymi poprzez dodatki
mieszkaniowe, stypendia szkolne, przeciwdziałanie przemocy, rodziny zastępcze.
Największym problemem jest brak ośrodków wsparcia, domów dziennego pobytu dla osób
niepełnosprawnych i starszych. Ośrodek realizuje różne projekty.
Bogusława Meissner Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy powiedziała, ze od 2007 roku
Ośrodek realizuje program CEL-Ośrodek pomocy jako centrum aktywności lokalnej.
W ramach tego programu jest nawiązana współpraca z różnymi organizacjami. Efektem tego
programu jest np. Klub Samopomocy na terenie Julianowa, gdzie udzielano pomocy
dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym. Ośrodek zajmuje się również pracą z osobami
niepełnosprawnymi tzw. grupa „Razem lepiej”. Pani Meissner pracuje w Zalesiu Górnym
z osobami starszymi, gdzie powstał klub seniora „Złota jesień”. Klub ten współpracuje
między innymi ze stowarzyszeniem TU, gdzie np. osoby starsze czytają dzieciom.
Członkowie tego klubu są ludźmi aktywnymi, zadbanymi, rozwijają swoje umiejętności np. w
obsłudze komputera.
Agnieszka Gutkowska ze „Stowarzyszenia Rodziców TU” powiedziała, że te seniorki
pełnią rolę ciocio-babć dla dzieci z jej Stowarzyszenia. Kontakt dzieci z tymi paniami jest
bardzo ważny dla obu stron.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o wypowiedź Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie Panią Ewę Michalską.
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie Ewa Michalska
powiedziała, że ośrodek zajmuje się pomocą społeczną, zatrudnia 14 opiekunek, które
zajmują się 94 osobami, prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
dodatków mieszkaniowych, 500+.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Pan Przewodniczący obiecał, że będzie
można składać wnioski, po wystąpieniu wszystkich osób, w związku z tym, skorzystam z
tego. I to co rozpoczęłam wcześniej mówić. Pozbywamy się wielu nieruchomości za śmieszne
pieniądze. Cały czas słyszeliśmy ze strony wszystkich występujących o brakach lokalowych,
o trudnościach, o potrzebie stworzenia, czy ośrodka wolontariatu, czy domy pomocy i
dziennej opieki itd. Także apeluje ażeby jeszcze te nieruchomości, które nam zostały,
zatrzymać ich wyprzedaż, czy wydzierżawianie, po śmiesznych często kwotach i rozważyć
ażeby je przeznaczyć właśnie na te ośrodki, czy centra, o których tutaj przedmówcy
wspominali.
No
i nie byłabym sobą, gdybym nie odniosła się do uwagi, która tutaj była, poziomie dyskusji. Ja
oczywiście powiem, że ładnie jest mówić jak jest pięknie wszystko i ładnie, ale to, co
wspominałam jest bardzo istotne to, kto kieruje danym Domem i uważam, że taki ośrodek jak
Centrum Pomocy Rodzinie powinien być nieskazitelny jeżeli chodzi o osoby kierujące. I to
nie było pomówienie, tylko, Pani Tureń, gdzie toczą się procesy, upoważniła mnie do
korzystania z jej dokumentów i posługiwania się jej nazwiskiem. Jest to kuriozalna sytuacja,
że pracownik został ukarany zwolnieniem za to, ze przyjechał za wcześnie do pracy z powodu
takiego, a nie innego kurowania autobusów. Także, jeżeli chodzi o poziom dyskusji, to
pozwolę sobie również wspomnieć, że ten poziom, chyba w gorszym wydaniu rozpoczął Pan
Wicestarosta.”
Radna Ewa Lubianiec podziękowała wszystkim za wystąpienie na sesji. Podkreśliła, że
wszystkie placówki wypełniają bardzo ważną przestrzeń społeczną i Powiat szczególnie
powinien się troszczyć o nie.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o wypowiedź dyrektora
DPS w Konstancinie-Jeziornej Panią Lesławę Pawełek.
Dyrektor DPS w Konstancinie-Jeziornej Lesława Pawełek powiedziała, że w Domu jest
rehabilitacja, terapia, pomoc medyczna. W tym roku powstała dodatkowa świetlica dla
mieszkańców, powstała sala sensoryczna, w wyniku wygranego projektu w Ministerstwie
Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej. Powstała również sala komputerowa dzięki szkole
amerykańskiej, gdzie przychodzą wolontariusze i prowadzą zajęcia z mieszkańcami.
Zorganizowano też, bardzo dobrze wyposażoną salę doświadczania świata. Mieszkańcy mają
możliwość co roku wyjazdy na turnusy wypoczynkowe między innymi w Łącku. DPS
współpracuje z innymi organizacjami i firmami, które pomagają poprzez sponsoring, remonty
lub w inny sposób. W tym momencie, ma się ku końcowi remont termomodernizacji DPS, ale
w przyszłości planowane są kolejne remonty.
Radna Maria Mioduszewska powiedziała, że od lat zna sytuację tego Domu i jest pełna
podziwu, ponieważ tutejsi mieszkańcy to ludzie w różnym wieku, którzy mają wspaniałą
opiekę. Radna Mioduszewska zaproponowała przygotowanie stanowiska, które będzie
reasumowało dzisiejszą sesję, pierwszą sesję tematyczną. Pierwszą kwestią jest
rozwiązywanie tego problemu na poziomie Powiatu i samorządów. Druga kwestia jest
ogólnokrajowa, czyli stanowisko Rady Powiatu, które zostałoby przesłane wyżej np. do
komisji problemowych w Sejmie, aby podjęli pracę nad przygotowaniem rozwiązania
systemowego, prawnego, dla osób niepełnosprawnych, we współpracy ze środowiskami i
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Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że liczy na to, że
Komisja Zdrowia przygotuje takie stanowisko.
Radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak podziękowała wszystkim za udział w sesji. Uważa,
że wciąż za mało mówi się o tym problemie, należy pokazać jak wiele jeszcze można zrobić.
Bardzo ważne jest stworzenie centrum wolontariatu.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Ja króciutko. Ja podpisuje się pod tym, co
powiedziały przedmówczynie. Jeszcze raz powiem, e piękne słowa, ale proszę kochana
koalicjo zastanawiać się 1000 razy, za podnoszeniem ręki za wyprzedażą i wydzierżawianiem.
A
w kwestii formalnej tradycyjnie proszę o zapisywanie moich wypowiedzi. Dziękuję bardzo.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński podziękował wszystkim fundacjom
i stowarzyszeniom, które wzięły udział w sesji. Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski opowiedział o wyjeździe na Ukrainę. Od lat
nawiązana jest współpraca, podpisane jest porozumienie. Dzieci z Ukrainy przyjeżdżają do
nas na wakacje. Władze Powiatu uczestniczą w ważnych świętach ukraińskich. Podczas
wizyty udało się odwiedzić 5 szkół w Nowogradzie Wołyńskim. W każdej szkole uczy się
wiele
dzieci
o polskim pochodzeniu. Zawieźliśmy wyprawki szkolne i sprzęt IT do jednej ze szkół.
Radna Ewa Lubianiec opowiedziała o przeprowadzonych warsztatach w szkole w Susłach.
Dzieci w tej szkole pragną kontaktu z Polską. Należy podjąć inicjatywę, aby zachęcić
rodziców dzieci szkół podstawowych, aby podjąć współpracę ze szkołą w Susłach i innymi
szkołami na poziomie szkół, a nie władz samorządowych.
Ad.5 Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu
Piaseczyńskiego z
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński wznowił posiedzenie Rady Powiatu,
przeszedł do punktu: Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu
Piaseczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2017 roku. Przewodniczący zaprosił Pana
Marcina Ciechomskiego o prezentację.4
Główny Specjalista Wydziału PRO Marcin Ciechomski przedstawił sprawozdanie ze
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat wspiera organizacje finansowo, poprzez
udzielanie dotacji. Konkurs był ogłoszony jak co roku, przewidzianych było w nim 8 zadań w
obszarach: kultury, sportu i bezpieczeństwa. W sferze kultury były 4 zadania, sportu – 3,
bezpieczeństwa – 1.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poprosił o opinię Komisję Edukacji.
Radna Bożena Zarzeczna powiedziała, że Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
Radny Waldemar Kosakowski zapytał czy jest informacja o realizacji przez Piaseczyński
WOPR inwentaryzacji urządzeń infrastruktury nadrzecznej na lewym brzegu Wisły.
4
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Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski odpowiedział, że jest w Biurze
Promocji.
Radny Józef Zalewski powiedział, że na kilka instytucji, które dziś zabierały głos, 2 zdobyły
środki w ramach tego programu: Stowarzyszenie „Dobra Wola” na tata-spartakiadę 4.500,00
zł i Stowarzyszenie „Auxilium” 3.000,00 zł, więc aż się prosi aby rozszerzyć działalność
Powiatu o współpracę z tymi stowarzyszeniami.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poparł ten wniosek i zaprosił do
wypowiedzi Skarbnika Powiatu Tadeusza Waśkiewicza, w celu przedstawienia projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz uchwały
budżetowej.

Ad.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego.
Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz przedstawił zmiany projektu wieloletniej prognozy
finansowej, oraz uchwały budżetowej.5
Radny Waldemar Kosakowski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała oba
projekty uchwały.
Radna Maria Mioduszewska poruszyła sprawę wniosku straży pożarnej.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „W Komisji Budżetu tym głosem
wstrzymującym byłam oczywiście ja. Szanowne koleżanki i koledzy, to co mówiłam
wcześniej, strona objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej: dochody majątkowe,
sprzedaż, wpływy, sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie Jeziornej
przy ul. Słonecznej 12, o łącznej powierzchni 1 ha 2.868 m zabudowanej nieruchomości
pkt.2,
a położonej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 o łącznej pow. 4,2 ha, czy
niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie Jeziornej
przy ul.
Gąsiorowskiego o łącznej pow. 1,7343 ha, czy niezabudowanej nieruchomości położonej w
Konstancinie Jeziornej przy ul. Gąsiorowskiego o pow. 0. 900 554 ha, niezabudowanej
nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o pow. ponad 25 ha. I po co
było tyle słów, że się staramy dla różnych stowarzyszeń i fundacji. A tu mamy taki kwiatek i
to nie pierwszy. No comment.”
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski powiedział, że „kwiatek” powstał wcześniej,
a wniosek Pani Radnej był teraz na tej sesji.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „ Pomijając pierwsze 100 dni dawałam
Zarządowi na zaklimatyzowanie się, tego tematu czepiam się od samego początku i non stop
na ten temat mówię. Nawet wielokrotnie Pan mi przerywał. Moje wypowiedzi.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Przepraszam jeśli to
Panią uraziło”.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „ No nie uraziło, tylko stwierdzam fakty.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że przechodzi do
głosowania nad projektem uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
5
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Radni głosami 18 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie zmian
w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.
Ad.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018
rok
Głosowanie nad zmianami w uchwale budżetowej:6
Radni głosami 18 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Ad.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki
zdrowotnej pn.: „Jaskra – podstępny złodziej wzroku”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaprosił Panią Dorotę Kłos do
przedstawienia projektu uchwały „Jaskra – podstępny złodziej wzroku”7
Inspektor ds. Ochrony Zdrowia Dorota Kłos przedstawiła projekt uchwały.
Radna Ewa Lubianiec powiedziała, że Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że rozpoczyna dyskusję.
Radna Maria Mioduszewska zapytała: „Czy projekt nie wymaga kontrasygnaty Pana
Skarbnika?”.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział, że potrzebne podpisy
znajdują się na dokumentach i rozpoczął głosowanie.
Radni głosami 18 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia
programu polityki zdrowotnej pn.: „Jaskra – podstępny złodziej wzroku”.
Ad.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
Naczelnik Wydziału EDU Magdalena Boniecka-Duchna przedstawiła projekt uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.8
Radna Bożena Zarzeczna powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
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Ad.10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół posiadających
uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek, oraz szkół publicznych
prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Naczelnik Wydziału EDU Magdalena Boniecka-Duchna przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego
dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych
placówek, oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.9
Radna Bożena Zarzeczna powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Radny Waldemar Kosakowski ma nadzieje, że te rozwiązania umożliwią skuteczniejsze
wykorzystanie subwencji.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie ustalania
i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół
posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz szkół
publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Ad.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wynajęcie lokalu PRO-MORTE Panu Stanisławowi Parol, prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych „Góra” Stanisław Parol w Górze
Kalwarii będącej we władaniu Domu pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu PRO-MORTE Panu Stanisławowi Parol,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych „Góra”
Stanisław Parol w Górze Kalwarii będącej we władaniu Domu pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii.10
Radny Kazimierz Porębski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na ponowne wynajęcie lokalu PRO – MORTE Panu Stanisławowi Parolowi
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych „Góra”
Stanisław Parol w Górze Kalwarii będącej we władaniu Domu Pomocy społecznej w Górze
Kalwarii.
9
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Ad.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na części działki ewid. nr 35/3 w obrębie Józefosław, gmina
Piaseczno.
Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 35/3
w obrębie Józefosław, gmina Piaseczno. 11
Radny Kazimierz Porębski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 35/3, obr. Józefosław
gm. Piaseczno.
Ad.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na
okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach.
Sekretarz Powiatu Maciej Michalski przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału
Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby
radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.12
Radny Kazimierz Porębski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie podziału
Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby
radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.
Ad.14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIII/11/2018 Rady
Powiatu Piaseczyńskiego z 22.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.
Radny Robert Kornberg przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę nr
XLIII/11/2018 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 22.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok.13
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 17 za, 2 przeciw , 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę
nr XLIII/11/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Piaseczyńskiego Powiatu
Piaseczyńskiego na 2018 rok .
11

Załącznik do protokołu

12

Załącznik do protokołu

13

Załącznik do protokołu

13

Ad.15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Piaseczyńskiego.
Radny Robert Kornberg przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Starosty Piaseczyńskiego. Komisja uznała, że brak jest potwierdzenia zarzutów
stawianych przez skarżącego, jednocześnie członkowie Komisji Rewizyjnej podkreślili, ze
przedmiot skargi nie mieści się w kompetencjach Starosty Piaseczyńskiego.14
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego.

podjęli uchwałę w sprawie

Ad.16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora PCPR w Piasecznie.
Radny Robert Kornberg przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora PCPR w Piasecznie.15
Radny Robert Kornberg powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przeszedł do głosowania nad
projektem uchwały.
Radni głosami 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Piasecznie. .
Ad.17 Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady, pracy
Zarządu.16
Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
pracy Zarządu.17
Radny Józef Zalewski zgłosił uwagi do sprawozdania: „Panie Przewodniczący, Szanowni
Państwo, mam kilka uwag do, tutaj zapisanych informacji z pracy Zarządu Powiatu
Piaseczyńskiego. Tak może porządkowo:1 druga strona 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, tu jest taki zapis
„Zarząd zaakceptował projekt uzgodnienia”, myślę, że Zarząd zaakceptował, czy przedstawił
uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania, czy uwagi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, także projekt uzgodnienia, albo uzgodnił, albo nie
uzgodnił tego planu miejscowego, wobec tego te uwagi, które są przygotowane przez Zarząd
to raczej, nie projekt uzgodnienia, tylko uzgodnił, albo nie uzgodnił i tak powinno być to
zapisane. 2.1.5, „Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika na 1 etat sprzątaczki”.
Gdzie? Bo tu zobowiązał Panią Dyrektor, którą, jakiej placówki, jakiej instytucji powiatowej,
dobrze byłoby bardziej szczegółowo pisać. Nie wiem, czy to dyrektora szkoły, której szkoły,
jeżeli już to dotyczy, to dobrze byłoby żeby było bardziej doprecyzowane, no bo część osób
może, kiedyś tam czytając sprawozdanie Starosty, nie wiedzieć gdzie to i czego to dotyczy.
Czepiam się kolejnego punktu, bo to już jest stały taki jakby element moich wypowiedzi 1.2.7
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„Zarząd zaakceptował wybór firmy 4 PMO System na kwotę 90.000,00 zł brutto do pełnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową budynku na
ul. Chyliczkowskiej 20b na potrzeby warsztatów szkolnych. A zatem nasze tutaj uwagi i mój
wniosek, kierowane do Zarządu, trafiają w próżnie, bo nie ma żadnej reakcji. Jeżeli w tym
roku ogłoszonych zostało parę przetargów, rozstrzygniętych przetargów kubaturowych i były
potrzebne jakby tutaj instytucji która do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
to można byłoby skumulować te wszystkie inwestycje i ogłosić jeden przetarg, a tak to
rozdajemy te pieniążki tak delikatnie mówiąc i później brakuje na różne inne potrzeby dla
Starostwa. Nie chcę się odnosić już 3 razy komentować, szkoda słów, a Państwo, jako Zarząd
jesteście nieprzemakalni na te wszystkie wnioski. Kolejny 4.2.2. „W sprawie podpisania
porozumienia współpracy z firmą Arche”. O jakiej współpracy mówimy? Czego to dotyczy?
Tylko są wymienione nazwiska, które mają to podpisać te porozumienia, ale w jakim
zakresie? Domyślam się, że to ze szkołą ZSB w Górze Kalwarii, żeby chociaż jednym
zdaniem określić czego to porozumienie ma dotyczyć. Nie wiem, pracy uczniów w Arche, w
tej instytucji, Arche w Górze Kalwarii na terenie byłej jednostki wojskowej, czy gdziekolwiek
indziej, czy w hotelu, jako obsługa hotelowa, który tam jest przygotowywany. Kolejne 2.2.1
„Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na zakup samochodu
osobowego dla DPS w Górze Kalwarii 160.000,00 zł brutto”. W jaki sposób zabezpieczycie?
To było w budżecie? Czy to dodatkowe środki znalezione zostały i w jakiej formie zostaną
uruchomione. 4.3.4 „ Zarząd przyjął wniosek Wicestarosty Piaseczyńskiego Arkadiusza
Strzyżewskiego o przeprowadzenie przez Starostę weryfikacji i restrukturyzacji zatrudnienia
w poszczególnych Wydziałach, Biurach Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz
przedstawienia raportu w/w czynności do 20.04.2018 roku i podjęcie ewentualnych działań
naprawczych w uwzględnieniu wniosków Członków Zarządu w zakresie restrukturyzacji
zatrudnienia w podległych komórkach. Co z tej weryfikacji wynikło? Gdzie jest ten raport i
czy jest to możliwe żebyśmy go otrzymali. To już jest 23, 24 maj, miesiąc po wyznaczonym
terminie, to jest było, żebyśmy poznali jako Radni te działania podjęte przez Zarząd jakby
takie porządkujące te kwestie zatrudnienia. Mam między innymi pytanie ilu nowych
pracowników w międzyczasie zostało zatrudnionych. Kolejny punkt do Zarządu dotyczący
służebności
5.1.1.
„Służebność
ustala
się
nieodpłatnie
z
siedzibą
w Lublinie” , no jest to fajnie, tylko jest w dalszej części następny, gdzie nie wiadomo komu
tej służebności zostało to udzielone, ale to myślę że to jest chyba punkt 6.2.5 właśnie. W
jednym punkcie zapisane na rzecz kogo, a tutaj jest rozpisana cała preambuła, powiedzmy
cały punkt, ale brakuje tego jednego zdania, komu ta służebność została udzielona. Ja
domyślam się, że to dotyczy ciepłociągu, to Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych w
Piasecznie, ale dobrze byłoby żeby to zdanie jedno dopisać. Kolejny, Zarząd treść pisma w
sprawie uwag zaakceptował treść, przekazał uwagi i wnioski do przygotowywanego planu
miejscowego. Myślę, ze to bardziej precyzyjnie będzie zapisane. 6.2.6 „ w sprawie zawarcia
umów na wykonanie węzła cieplnego" Z kim ta umowa została zawarta? Bo są tylko podane
osoby, Pan Arkadiusz Strzyżewski i Pan Ksawery Gut mają podpisać, zawrzeć umowę, ale z
kim na budowę tego węzła cieplnego, trudno powiedzieć. To jest budynek Chyliczkowska
20b. Kolejny 6.3.1 „Zarząd zaakceptował treść pisma w sprawie uwag, wniosków
przygotowanych w związku z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę, to dotyczy powiedzmy
wszystkich tych uwag związanych z nową uchwałą dotyczące okręgów wyborczych. 6.3.3.
„Zarząd wyraził zgodę na likwidację sprzętu dzierżawionego przez szpital EMC o wartości
135.875,40 zł” Czy jest jakiś wykaz tego sprzętu? Kto go weryfikował? Kolejne 6.3.4.
„Zarząd wyraził zgodę na likwidację sprzętu o wartości 39.738,00 zł” Gdzie ten sprzęt jest
likwidowany?
Przez
kogo?
W jakiej instytucji powiatowej? Czy w Starostwie, czy w jednostce podległej? Bo tutaj
brakuje tej informacji. Kolejne „ Aneks do umowy 357.000,00, chodzi o modernizacje
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budynków. Wartość wynegocjowanej ceny wynosi, za wykonanie robót budowlanych
obejmujących zamówienie uzupełniające DPS w Konstancinie i nie 375.000,00 dobrze byłoby
chyba żeby określić jakie prace mają być dodatkowe, wykonane za ta kwotę. Inne czynności.
„Zarząd zaakceptował wybór firmy Krotoski-Cichy na kwotę 156.000 z końcówką do zakupu
samochodu osobowo-dostawczego z homologacją ciężarowego dla Zarządu, dla Powiatu
w ramach, do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i z zakresu bieżącego
utrzymania dróg. Ja tu rozumiem, że to jest niezbędny zakup, ale mówiliśmy, że to będzie
oszczędne działanie, czy likwidujemy spółki i Zarządu Dróg Powiatowych, że to będzie
wychodziło taniej ale jak się okazuje i to będzie, ze te potrzeby są niezbędne dlatego Zarząd
je
realizuje.
8.3.3
„ Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Sytle-Projekt na kwotę
50.000,00 zł na wykonanie koncepcji budowy tunelu, wiaduktu nad linią kolejową w ciągu
drogi powiatowej ul. Krasickiego tj. chyba Nowa Iwiczna, w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwa rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej” i drugie 50.000,00 na budowę tego
tunelu czy wiaduktu Jana Pawła II tutaj na tym wirażu słynnym. Pytanie jest. Czy to jest
nasze zadanie? Czy nie czas był jak PKP przygotowywało koncepcję modernizacji tej trasy,
bo wtedy. Teraz to będzie trudno zbudować wiadukt, czy cokolwiek innego. To tylko są
wydane 100.000,00 zł jakie będzie na bezdurną dla firmy która zarobi, a cały projekt pójdzie
na półkę na jako pułkownik będzie leżało na półce, bo do zrealizowania potrzebne będą
olbrzymie pieniądze, żeby te wszystkie uzgodnienia poczynić, jeszcze dodatkowo dokonać
zakupu gruntów, bo budowę wiaduktu, czy tunelu wymaga wyłączenia linii kolejowej, ale
myślę, że to tylko taka fantazja chyba przez wyborami, żeby pokazać mieszkańcom tamtych
rejonów, że myślimy jako Zarząd Powiatowy o modernizacji tej drogi tak realizacja to jest jak
my zbudujemy statek kosmiczny i polecimy na Marsa. Jako Powiat, chociaż można by było
wysłać co niektórych . I kolejny punkt, żeby już dalej. Chyba więcej nie mam uwag, bo tylko
tutaj, takie drobne korekty, myślę, że to w ramach działania takiego porządkującego. Dziękuję
za tą część dotyczącą uwag do sprawozdania Pana Starosty”.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała, że: „Podpisuje się pod tym co powiedział Pan
Zalewski. Nie pierwszy raz również mówię, ze sprawozdania to są pisane jak dla, nie wiem
dla kogo, bo w nich właściwie chodzi o to żebyśmy się wiedzieli jak najmniej. Więcej się
czasami dowiadujemy z prasy lokalnej, jak ze sprawozdania Starosty. I np. mam pytanie,
sprawozdanie załącznik nr. 1 15.05.2018 r. uchwała, realizacja uchwały w sprawie wynajęcia
na okres 30 lat nieruchomość przy Chyliczkowskiej 20, o którą to nieruchomość chodzi? No,
to Państwa jest sprawozdanie, nie moje. Dla kogo to ma być wydzierżawione? Panie Starosto.
Jest sprawozdanie z 15.05.2018. Pytam się. Dla kogo ma być to wydzierżawione? I Która to
jest nieruchomość? Ja nie wiem, może przeciwdziałanie Jaskrze, trzeba przeciwko jeszcze
głuchocie, bo może nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, więc w takim razie jest to
celowa niegospodarność dla mnie. Jeżeli nie wiecie w ogóle, co robicie. No i tak dalej.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zapytał, czy Radna oczekuje teraz
odpowiedzi?
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała, że: „Nie, właściwie jest tylko nadzieja, że
wyborach Państwo nie przejdziecie i przestanie to być ten Zarząd szkodliwy. A następnie, to,
co wspominałam wcześniej i to mówię z całą odpowiedzialnością. Na przestrzeni 20 lat tak
szkodliwego Zarządu to ja jeszcze nie miałam okazji obserwować. Na szczęście to pierwszy
raz. Następnie, to co wspomniałam wcześniej. Głównie zajmujecie się tutaj wyprzedażą,
wydzierżawianiem, a co po nas, to walec. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ale to jest
tragiczne po prostu, to zarządzanie.”
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Radny Józef Zalewski powiedział: „żeby te moje uwagi zostały zanotowane i żebym
otrzymał w formie pisemnej odpowiedzi od Zarządu. Dziękuję.”
Ad.18 Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między
XLV a XLVIII sesją Rady powiatu Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił sprawozdanie
Przewodniczącego Rady.18
Ad.19 Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu interpelacje, zapytania i wnioski Radnych. I tutaj złożę taką informację ze
względu na to, że akurat Pana Starosty nie ma, a temat mamy bardzo kontrowersyjny jeżeli
chodzi o dwukierunkową ulicę Chyliczkowską i wiele osób się zgłaszało, przedstawicieli
i mieszkańców chcieli by takie spotkanie z Panem Starostą zorganizować. Ustaliłem z Panem
Starostą, że to spotkanie po tych wolnych dniach na początku czerwca, to zorganizujemy.
Prawdopodobnie będzie to 7 czerwca. Żeby mieszkańcy mogli uczestniczyć zapraszam też
Państwa Radnych. W tym spotkaniu można by ewentualnie przedyskutować te kwestie. Pan
Starosta się zobowiązał, ze przedstawi projekt, czy koncepcje, która będzie obowiązywała na
ul. Chyliczkowskiej. Ja ze swojej strony tylko dodam tyle, że w budżecie Gminy zostały
zabezpieczone środki na wykonanie oświetlenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
Chyliczkowska – Warszawska jak również Chyliczkowska z ul. Puławska i przedłużeniem
ul. Kościuszki, także te środki zostały zabezpieczone. Będzie to przez Gminę budowane. Jest
porozumienie podpisane ze Starostwem Powiatowym w tej kwestii, ale takie spotkanie
zostanie zorganizowane. Kto z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę Pani Katarzyna
Paprocka.”
Radna Katarzyna Paprocka powiedziała: „ Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, przykro mi jest, że już nie ma z nami Pana Starosty, ale rozumiem obowiązki.
No, nic, na to wpływu nie mamy. Ponieważ chciałam złożyć interpelacje. Interpelacja dotyczy
w zasadzie pytania konkretnie do Pana Starosty, także myślę, że nawet Pan Gut, który jest
odpowiedzialny za oświatę, nie do końca będzie w stanie mi odpowiedzieć na moją
interpelacje, ale złoże ją na piśmie, więc będzie mógł się Pan Starosta wykazać. Odczytam
tekst interpelacji: Zgodnie z §21 i §22 Statutu Powiatu Piaseczyńskiego składam interpelację
w sprawie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. W
wyniku wprowadzonej reformy edukacji. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2019
roku obejmie tzw. skumulowany rocznik, czyli dzieci urodzone w latach 2003-2005.
Spowoduje to drastyczne zmniejszenie szans młodych ludzi na dostanie się do wymarzonych
szkół i klas o wybranym profilu. Jak Pan widzi rozwiązanie tak poważnego problemu, mając
na uwadze dobro młodzieży w związku z brakiem konkretnych propozycji, o które
wnioskowało Piaseczyńskie porozumienie Rad Rodziców od października 2017 roku. Proszę
o podanie dotychczasowych Pana działań, planowanych rozwiązań w związku z powyższym
problemem jak również przyszłych zamierzeń, związanych z zabezpieczeniem miejsc w
szkołach dla tak dużej ilości młodzieży”. Interpelację złożę na ręce Pana Przewodniczącego, a
myślę, że już Pan Przewodniczący powinien mieć również na mailu pismo od
Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, które będzie skierowane do wszystkich
Radnych. Szanowni Państwo, wczoraj przedstawiciele na Komisji łączącej Zdrowia i
Edukacji, byli przedstawiciele Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców i w poniedziałek
ma się odbyć Komisja w tym temacie. Moja prośba jest do Państwa Radnych, żebyście
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wszyscy uczestniczyli, ponieważ kolejnym wnioskiem, który złożymy, będzie wniosek o
zwołanie sesji nadzwyczajnej, poświęconej tylko i wyłącznie temu tematowi. Bardzo
dziękuję.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Dziękuję serdecznie.
Pan Robert Kornberg, bardzo proszę.”
Radny Robert Kornberg powiedział: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja
chciałem zwrócić uwagę Zarządu na ul. Kalwaryjską w Górze Kalwarii. Jest to ulica. Która
jest ciągiem komunikacyjnym, dość ważnym w Górze Kalwarii, a jednocześnie jest to droga
powiatowa. Według informacji, która uzyskałem w ostatnich dniach, Starostwo było
informowane od bodajże lutego 2018 roku o problemach związanych z dziurami
i z uszkodzeniami na tej ulicy. Wiem, że informowała straż miejska, mam informację z adresu
zastępcy Burmistrza Pana Rutowicza. Odpowiedzi nie ma, reakcji nie ma, natomiast chciałem
zwrócić uwagę na to, że tych dziur tam się pojawiło dość sporo, natomiast osobiście bardzo
niepokoi fakt, że 23 lutego w godzinach porannych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr. 2,
której jestem dyrektorem, zdarzyła się stłuczka i zdarzenie drogowe, w wyniku którego został
uszkodzony znak na wysepce, która jest przejściem dla pieszych, z którego głównie
korzystają rodzice i dzieci i do dnia dzisiejszego nie został naprawiony znak, który określa
kierunek ruchu, bo jest to ulica dwukierunkowa i jest to powód bulwersacji dużej ilości
rodziców. Wiąże się to, po prostu z bezpieczeństwem dzieci. Dodatkowo chciałbym zwrócić
także uwagę, że wzdłuż ulicy Kalwaryjskiej, na wysokości całej Szkoły Podstawowej nr 2
znajduje się parking na którym, między innymi znajduje się oznaczone miejsce dla osób
niepełnosprawnych, tylko mam wątpliwość, czy ono jest oznaczone w taki sposób, w jaki
powinno być, bo oczywiście jest tam niebieska farba, ale w moim odczuciu jest to
niewystarczające oznaczenie i czy byłaby możliwość, żeby jednak znalazł się tam znak
informujący o tym, ze jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dodam, że dziury na ulicy
Kalwaryjskiej są od rozwidlenia przy cmentarzu, do samej ul. Pijarskiej, w różnych
miejscach. Wczoraj także dostałem informację, że na drodze powiatowej, jadąc od Góry
Kalwarii, przez Krzaki Czaplinkowskie i Sobików do Cendrowic, znajduje się dziura, której
głębokość to 20 cm. Przedwczoraj miało tam miejsce zdarzenie drogowe. Wiem, że kierowca
wzywał policję. Miejsce było fotografowane, więc pewnie Państwo niedługo się dowiecie, że
trzeba będzie jakieś tam koszty, być może tego zdarzenia, ponieść. Natomiast chciałbym
Państwu zwrócić uwagę jednak, że dobrze by było przynajmniej w tych newralgicznych
miejscach zainterweniować i to w miarę szybko. Dziękuję bardzo.”
Wiceprzewodniczący Rady Sergiusz Muszyński powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie wiem,
czy Zarząd chciałby się jakoś odnieść już teraz. To bardzo proszę, zapraszam do zgłaszania
się. Pan Zalewski, tak, Józef”
Radny Józef Zalewski powiedział: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja krótko,
chciałbym tylko się odnieść do tej interpelacji, którą złożyła Pani Katarzyna Paprocka.
Uczestniczyłem w tym spotkaniu rodziców w ubiegłą środę w Urzędzie Gminy Piaseczno.
I mam taka prośbę do Państwa, jako do Zarządu. Przecież w składzie Zarządu są
odpowiedzialne osoby za oświatę. Dobrze było by, jeżeli Pan Starosta nie mógł uczestniczyć,
to uczestniczyć powinien Pan, Członek Zarządu, który odpowiada za oświatę, a nie wysyłać
Panią Naczelnik, która próbuje łagodzić pewne rzeczy, przedstawiając różnorakie informacje,
tym nie mniej oczekiwania zgromadzonych rodziców z rad rodziców były takie, że oni chcą
rozmawiać z Panem Starostą, który od wielu miesięcy uchyla się od takiego spotkania i od
tych rozmów na bardzo ważny problem społeczny, który zarysowuje się już teraz, a wiemy, że
tej sytuacji nie polepszy się w ciągu jednego roku szkolnego, bo tak prawdę powiedziawszy
ten problem będzie już od września za rok w szkołach piaseczyńskich. Bo to wysyłanie dzieci
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z Piaseczna do Tarczyna do liceum, czy do liceum w Konstancinie, to może być dobrym
argumentem, ale powiedzmy nie trafionym. Chciałbym prosić, żeby rzeczywiście tutaj
bardziej zarząd przychylił się do wszystkich sugestii i wniosków składanych przez
przedstawicieli rad rodziców, ale myślę że dobrze było by żeby na takie spotkania
przychodzili, jeżeli Pan Starosta nie może, inni Członkowie Zarządu, żeby mogli podjąć
jakieś
tam
merytoryczne
dyskusje
z przedstawicielami rad rodziców i z dyrektorami, bo dyrektorzy szkół przedstawili swoje
wizje funkcjonowania tych 4 placówek na terenie miasta Piaseczna i myślę, że trafnie to ujęli.
Tym niemniej nie rozstrzygnęło to kwestii powiedzmy tych, które zgłaszały rady rodziców.
Kwestia następna, ul. Chyliczkowska. Panie Przewodniczący, mam serdeczną prośbę. Na to
spotkanie, dobrze było by, żeby również zaprosić Pana Burmistrza, który deklarował, że jest
przeciwko, a tak jak w tym słynnym powiedzeniu: jestem za, a nawet przeciw. Bo, jeżeli jest
sprzeciw, to nie zabezpieczał bym 500.000,00 zł na modernizację i budowę sygnalizacji
świetlnej na tej ulicy, która powinna być tak naprawdę ulica jednokierunkową, ale myślę, że
będzie czas, żebyśmy na ten temat podyskutowali. Właśnie tutaj z udziałem Pana Starosty
i przedstawicieli Zarządu w tych kwestiach z mieszkańcami, którzy mają wątpliwości co do
uruchomienia dwukierunkowego ruchu na ul. Chyliczkowskiej. Jeszcze raz powtórzę. Jest to
dobry pomysł, tylko, że jest on nie trafiony ze względu na to, że ruch, jest to jeden fragment
pewnego opracowania sprzed 10 lat, albo jeszcze wcześniejszego, kiedy było planowane
dwupoziomowe skrzyżowanie ul. Chyliczkowskiej z ul. Armii Krajowej. Wtedy, gdy byłaby
pacyfikacja ruchu tranzytowego wiaduktem w kierunku Góry Kalwarii, a ruch lokalny by się
odbywał na poziomie 0 i przy wybudowanym rondzie, ale to mówię, to są pewne sugestie, że
to też związane z ambicjami. Co niektórzy mówią, żeby Pan Członek Zarządu, który
odpowiada za ta koncepcje, budował ronda i wprowadzał dwukierunkowy ruch w swojej
gminie a nie próbował tutaj modernizować układu w centrum Piaseczna. Kolejna rzecz,
pytanie do Członków Zarządu: co się dzieje ze strzelnicą w Górze Kalwarii? Bo są głosy, że
została zamknięta. Oczekują jakby takiego krótkiego wyjaśnienia dlaczego, jaki powód, czy
ze względu na stan techniczny, czy na niebezpieczeństwo. Dobrze było by to wyjaśnić. No
jeszcze jedna sugestia i pytanie. Był wniosek dotyczący, nawet z Komisji Strategii, takiej
wyjazdowej Komisji, gdzie kolejka nas zawieziono do Tarczyna i przywieziono do Piaseczna.
Było, jest planowane obchody 120-lecia budowy tej kolei, ale też i 20-lecia powstania
Towarzystwa. Była tam deklaracja żeby Zarząd znalazł środki na wsparcie tych inicjatyw.
Myślę że to warto podjąć taki wysiłek i znaleźć te parę złotych, by wesprzeć tą inicjatywę, bo
tutaj żeby to nie było tak, ze to wszystko uruchomione już po obchodach organizowanych
przez Towarzystwo. To tak jak z tymi dodatkami dla nauczycieli. Od pół roku wałkowane, no
być może w czerwcu to dostaniemy jako Rada, koncepcje tego nowego regulaminu i wtedy
być może uruchomione będą środki 1 września dla nauczycieli i dyrektorów tych szkół. A
przecież tu było wyliczone dokładnie jakie są środki żeby te zwiększyć udział dodatku
motywacyjnego
o
te
3,
czy
tam
5 % z 15 do 18, czy do 20. Są to miesięcznie kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Nie sądzę
żeby to były powalające kwoty, które nie jest w stanie zarząd wygenerować powiedzmy
siedząc
w 3 i zmieniając powiedzmy wieloletnią prognozę finansowa i szukając środków na inne
zadania, nie tylko dla oświaty. Mam prośbę, żeby to nie umknęło uwadze, mamy czerwiec, za
chwilę i może być przerwa wakacyjna i nie zdążymy tego Towarzystwa wesprzeć, w ich
myślę że bardzo dobrym działaniu na rzecz kultywowania pewnych tradycji i historii miasta i
Gminy Piaseczno, Powiatu Piaseczyńskiego, bo pamiętajmy, że kolejka docierała do Góry
Kalwarii, Warszawy i do Wilanowa, ale też i na Plac Unii Lubelskiej wcześniej.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział:” Dziękuję bardzo. W
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tej chwili, zanim udzielę głosu koledze Kosakowskiemu, ad vocem odpowiem Panu
Radnemu. Faktem jest, że Pan Burmistrz podpisywał takie pismo, pisząc je do Starosty,
kierując również do GDDKiA, natomiast Rada Gminy podjęła uchwałę o zabezpieczeniu
środków, a jako organ wykonawczy Pan Burmistrz ma realizować podjęte uchwały. To tak w
kwestii tych pieniędzy zabezpieczonych na realizację zadania drogi dwukierunkowej. Ale
oczywiście sugestie przekaże Panu Burmistrzowi z prośbą, czy mógłby uczestniczyć w takim
spotkaniu. Bardzo proszę Pan Waldemar Kosakowski.”
Radny Waldemar Kosakowski powiedział: „Najpierw dwa słowa komentarza do
poprzedniego wystąpienia. O 16.30 dziś będzie walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół
Grójeckiej Kolejki Dojazdowej, czyli popularnej Piaseczyńskiej Wąskotorówki. Jako członek,
założyciel tego stowarzyszenia zapraszam Państwa na to spotkanie. Zorientujecie się, czym
się Towarzystwo zajmuje, a że jest widoczne w przestrzeni publicznej to świadczy chociażby
po raz pierwszy zorganizowana w Piasecznie noc muzeów, siłami tego Towarzystwa. Druga
kwestia, to spotkanie z rodzicami. Rzeczywiście wygląda na to, że rada rodziców i przyszli
absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych wymagają takiego dopieszczenia obecnością
osób funkcyjnych i decyzyjnych na takim spotkaniu. Pani Magdalena, mimo, że w moim
pojęciu bardzo dzielnie stawała podczas tego spotkania, to jednak nie była do końca
traktowana, nie chce powiedzieć, że poważnie, ale traktowano ją jedynie jako emisariusza i
wysłannika, nie osobę reprezentującą Powiat. I teraz, w sprawie, do której się zgłosiłem
ostatecznie. Ponieważ nie uzyskałem żadnej odpowiedzi ze strony Pana Sergiusza i tym
samym prezydium, na mój wniosek dotyczący, z poprzedniej sesji, dotyczący patrona szkoły,
która
my
prowadzimy
w Górze Kalwarii, która nosi imię ppor. Emilii Gierczak, czyli osoby, która była wyszkolona
w 42 i 43 roku w szkole NKWD w Riazaniu. Nie wiem dlaczego zmieniliśmy zbiorowego
bohatera, a tym problemem nie chcemy się zająć. Ale po to żeby jeszcze wywołać temat
szerzej, to pragnę poinformować i będę oczekiwał jakiejś inicjatywy w tej sprawie ze strony
prezydium, a przede wszystkim Pana Sergiusza. Ponieważ to prezydium reprezentuje Radę na
zewnątrz, że na miejscu, które jest odwiedzane nie waham się powiedzieć, przez miliony
Polaków i tysiące obcokrajowców, na miejscu Bitwy pod Tanebergiem, czyli po polsku
Grunwald, znajduje się kamień, upamiętniający Pierwszą Dywizję Kościuszkowską. Wydaje
mi się, że obecność takiego kamienia, no jeżeli zlikwidowaliśmy imię naszej szkoły, no to
tym bardziej ten obiekt i kamień nie powinien tam się znajdować. Nie wiem do kogo należy
pole Bitwy. Kto tym włada, czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Powiat
Ostródzki, ale chyba warto być w tej sprawie konsekwentnym i będę oczekiwał odpowiedzi w
obydwu sprawach. Dziękuję.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział:” Dziękuję serdecznie.
Pani Maria Bernacka-Rheims. Tylko bardzo proszę nie kierować się do prezydium, bo ja się
nie utożsamiam z tymi tematami. Bardzo proszę Pani Maria Bernacka-Rheims.”
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Ja tak na początek, to pozwolę sobie zrobić
uwagę żeby popatrzeć jak Radni są zaangażowani w sprawy Powiatu i społeczeństwa. Dwie
osoby po stronie Platformy z czego Pani jedna jest chyba z KOD-u, także widać, że Radni są
bardzo zainteresowani. Nic nie przeszkadza, tylko mówię, żeby sobie popatrzeć jak jesteśmy
zaangażowani i kto.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Pani Radna, część
osób się u mnie zwalniało, że po prostu obowiązki wzywają, a jak chcemy policzyć dokładną
ilość osób, to jest więcej.”
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „ To taka dygresja na sam początek. A druga.
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Składałam interpelację pisemną. Chciałam Panu Przewodniczącemu podziękować, za
rozesłanie interpelacji w sprawie obsługi prawnej. Mam nadzieję, że tym razem uzyskam
wyczerpujące odpowiedzi. Pozwolę sobie przypomnieć. Gdy swego czasu dość podobną
interpelację składałam, otrzymałam elegancką odpowiedź: a proszę powiedzieć, mniej więcej
w skrócie, po co Pani w ogóle takie informacje, proszę to uzasadnić. Otóż powiem, po co.
Po, to, że na wcześniejsze interpelacje uzyskałam odpowiedź, że kancelaria prawna,
miesięcznie, od stycznia otrzymuje jak dobrze policzyć, ponad 40.000 miesięcznie. To tak
mówię, w tej chwili na okrągło. Więc pytam, się ile w tej chwili. Czy coś uległo zmianie, czy
nie. W tej sprawie. Nie będę się wypowiadała na temat merytorycznej pracy Rady, kancelarii
prawnej, każdy z Państwa może sobie to ocenić. Niejednokrotnie byliśmy świadkami, ze to
Radni poprawiali opinie prawne, przytaczali orzeczenia w różnych kwestiach. Także poproszę
o informację w miarę szybko i bez arogancji.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Pytania były
szczegółowe, mam nadzieje, że będą wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję serdecznie”.
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „I również prosiłabym żeby sprawozdania
Zarządu były jednak poważniejsze, nie lakoniczne, które dają informację Radnym
i społeczeństwu, bo w końcu są informacje. Bardziej wyczerpujące, byśmy nie musieli grać
w szukanego.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział:” Dziękuję bardzo Pani
Maria Mioduszewska.”
Radna Maria Mioduszewska powiedziała: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
W prawdzie mówiłam już o tym na Komisji Strategii ale pragnę tu również na tym forum
zwrócić uwagę Rady i Zarządu na kwestię czystości, a właściwie ścieku, który płynie w tej
chwili rzeką Jeziorka. Od ośrodka, NZOZ w szczególności w Tabicie i grozi moim zdaniem,
to już nie mówię o tym jakie to są walory węchowe, bo tam nawet w okolicach nawet Tężni
jak siadają mieszkańcy, czy kuracjusze, to wyraźnie czują ten zapach. Zgłaszam to w tym
miejscu i tym osobom, dlatego, że jednak pozwolenie wodno-prawne, o ile się nie mylę, na
zrzut do rzeki wydawane jest przez Powiat i stąd bym prosiła, że może, bo słyszę że Gmina
wielokrotnie interweniowała w sprawie tej czystości rzeki, a właściwie ogromnego
zabrudzenia, ogromnego fetoru, który już w tej chwili powoduje to zanieczyszczenie. Może
bym prosiła, żeby Powiat też się tym zainteresował w szczególności, że wydaje pozwolenie
wodno-prawne. Sądzę, że ma prawo sprawdzić jak to pozwolenie wodno-prawne jest
realizowanie, a jeśli on nie ma prawa, to może trzeba by było w Wojewódzkim Wydziale
Ochrony Środowiska spróbować interweniować. Bardzo proszę Panie, nie wiem, czy to Pana
Ksawerego Guta jest, nie, ale bardzo o interwencje w tej sprawie i będę oczekiwała
odpowiedzi, może to być ustna odpowiedź, ale bardzo bym prosiła. Gmina jest w tej chwili na
etapie przygotowywania operatu uzdrowiskowego, który w przyszłości niedalekiej będzie
decydował o tym, czy dalej będzie miała statut uzdrowiska. A czystość wód i czystość gleby i
powietrz jest tutaj elementem niezwykle ważnym i podobno właśnie jesteśmy na etapie
badania tych elementów, także bardzo proszę o pomoc.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: ”Dziękuję serdecznie,
Pan Sergiusz Muszyński, bardzo proszę.”
Radny Sergiusz Muszyński powiedział: „Drodzy Państwo, w maju ubiegłego roku Sejm
jednogłośnie ustanowił rok 2018, rokiem jubileuszu 100-nej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. I samorządy w Całym kraju, także niedaleko nas, także dzielnica
Warszawy, gminy, powiaty w mniejszy lub większy sposób się w te obchody włączają. My z
tego powodu jako Klub PIS złożyliśmy dzisiaj, Robert już złożył projekt stanowiska, które
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chcielibyśmy, aby Rada, uroczystego stanowiska, przyjęła z okazji 100-nej rocznicy
odzyskania niepodległości. Sprawa wydaje nam się dosyć oczywista. Mamy nadzieje, że
jakoś tam na Komisjach ten, nasza propozycja będzie przeanalizowana, omówiona,
ewentualnie poprawiona i być może moglibyśmy przyjąć taki projekt na jakiejś krótkiej,
uroczystej sesji, przyjąć jednomyślnie. Dziękuję bardzo.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Dziękuję serdecznie.
Bardzo proszę, Pani Maria Bernacka-Rheims”
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała:” Mianowicie kwiatki i wstęgi i flagi to jest
bardzo fajne i bardzo słuszne. Cel wzniosły, ale proponuje, że z okazji niepodległości przestać
roztrwaniać majątek powiatowy i społeczny.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy
ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos?”
Radna Katarzyna Paprocka powiedziała: „Ja chciałam tylko poprosić o zaprotokołowanie
mojej wypowiedzi i jeżeli jest to możliwe, również treści interpelacji w protokole. Ze
względu na ważność tego”.
Ad.20 Oświadczeń Radnych nie było.
Ad.21 Wystąpienia osób niebędących Radnymi.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Dobrze, oczywiście,
że będzie zaprotokołowane. Dziękuje serdecznie. Szanowni Państwo. Dobrze, bardzo proszę,
koleżanki, proszę zapisać. Szanowni Państwo, do głosu zgłosiły się 2 osoby. Widzę, że jedna
z osób jest obecna z nami, Pan Jarosław Walburg, za chwilę Panu udzielę głosu. Natomiast
również złożyła chęć wystąpienia na tej sesji Pani Prezes Wspólnoty Rzeki Czarnej, Pani
Anna Haska.19 W związku z tym, ze złożyła wystąpienie na piśmie, ja nie widzę tej Pani.
Pozwolę sobie odczytać to wystąpienie. Sprawa kolejna dotyczy czystości środowiska w
zasobach leśnych na obszarze Linin II, należących do Skarbu Państwa, a którym obecnie
zarządza Pan Starosta. Zdjęcia z Gminy Góra Kalwaria dotarły do Pana e-mailem.
Lustrowałam to miejsce osobiście i fotografowałam. Nadmienię, że nie są to śmieci
dzierżawców z naszych działek. Mieszkający na stałe, mają umowy na wywóz śmieci i
wystawiają worki, posegregowane gabaryty. Apeluję żeby teren został uprzątnięty, gdyż tam
są lodówki, łóżka, części zakładów mechanicznych, śmieci z gabarytów budowlanych.
Fundusze są z naszych płatności i dzierżaw. My co rok wspólnie z Gminą Góra Kalwaria
organizujemy sprzątanie świata w obrębie Linin II drogi Warka- Aleksandów. Poza tym cały
rok, co 2 tygodnie sprząta zarząd teren działek, oraz przydrożną część lasu, należącą do
Skarbu Państwa. My, jako gospodarze tego terenu dbamy o porządek i czystość środowiska.
Dlatego apeluję do Starostwa o sprzątanie, gdyż Gmina Góra Kalwaria pomaga nam w
każdych sprawach i nie chcę obciążać dodatkowym problemem śmieciowym. Do Gminy
płacimy tylko podatki, a zyskujemy współpracując, bardzo dużo. Do Starostwa płacimy
dzierżawy, o wiele większe fundusze finansowe, niż podatki gminne. Wymagamy realnej,
kulturalnej współpracy na etapie Starostwo – Wspólnota Rzeki Czarnej. Proszę też pamiętać o
obiecanych 2 transportach kruszywa na drogę główną. Obietnicę złożył Pan Starosta na
poprzednim spotkaniu w Starostwie w marcu tego roku co znów trwa nieskończenie długo,
jak
wszystkie
nasze
sprawy.
Proszę
o
przychylność
i zrozumienie naszych problemów. Chyba jako gospodarze dzierżawionego terenu robimy
bardzo dużo dla wspólnego dobra. Zamówiłam też w Gminie 8 tablic: Zakaz wywożenia
śmieci. Teren monitorowany. Zamierzamy jako zarząd zlokalizować każdą tablicę na drogach
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wjazdowych do lasu, co może choć trochę powstrzyma ludzi z poza naszego obszaru do
wywożenia śmieci do lasu należącego do Skarbu Państwa. Z poważaniem, Anna Haska,
Prezes Wspólnota Rzeki Czarnej. To przekazujemy na rzecz, na ręce Pana Starosty, żeby się
ustosunkował do tego pisma. I zapraszam Pana Jarosława Walburga o przedstawienie tematu
dotyczącego stanu realizacji przekazywania jednostce wojskowej terytorialnej nieruchomości
w Tomicach, oraz uczestnictwa Powiatu Piaseczyńskiego w programie Ministerstwa Obrony
Narodowej „Strzelnica w Powiecie”. Zapraszam Pana.”
Pan Jarosław Walburg powiedział: „Tak jak już Pan Przewodniczący powiedział, nazywam
się Jarosław Walburg, jestem mieszkańcem wsi Jastrzębie, tutejszego Powiatu. Mając na
uwadze kwestię bezpieczeństwa szeroko pojętego i dyslokacji w naszym Powiecie. Próby
dyslokacji w naszym powiecie wojsk obrony, dokładnie batalionu piechoty, w liczbie 700-800
osób, chciałem tutaj uzyskać informację. Odnoszę się również do artykułu, który ukazał się
w gazecie. Wojska terytorialne, dowództwo wojsk terytorialnych próbuje pozyskać ten
kompleks w Tomicach, zresztą, który był w byłym zarządzie Ministerstwa Obrony
Narodowej, czyli jest szansa na to żeby z powrotem wrócił w dobre ręce. Chciałbym tutaj od
szanownej Rady uzyskać informacje i prosiłbym aby znalazło się to również w sprawozdaniu
po tej sesji, tak. Żeby obywatele, mieszkańcy naszego Powiatu mogli mieć możliwość
śledzenia po prostu, przekazywania tej nieruchomości i dyslokowania tak zaszczytnego
pododdziału na naszym terenie. Pragnę to przypomnieć, że ostatni pododdział wojsk, sił
zbrojnych,
został
wycofany
w latach 90-tych. Wiadomo, że jest to wielki zaszczyt mieć w powiecie wojsko. To, nie tylko,
że to są żołnierze, ale to są również dodatkowe miejsca pracy dla osób, które mieszkają
w pobliżu. Miejmy również na uwadze to, że 700-800 żołnierzy będą pochodzić z naszych
obywateli, mieszkańców Powiatu, tak. Automatycznie uzyskamy po kilku miesiącach
przeszkolonych żołnierzy, co nam zwiększy, naprawdę w bardzo szybkim tempie,
świadomość odnośnie bezpieczeństwa naszego wewnętrznego tutaj, tak. Mam na myśli
Powiat. Druga sprawa, która bardzo wiąże się z tym, to jest to zabezpieczenie. Jest to
możliwość zabezpieczenia, wsparcia tego pododdziału w urządzenia szkolno-treningowe.
Mam tu na myśli nieszczęsną strzelnicę w Górze Kalwarii, tak tutaj wracając do Pana
Radnego Zalewskiego, pytania czy ona została zamknięta. No, miałem okazję być przejazdem
w sobotę, tą, która była i odbywały się różne zawody, strzelanie Nadwiślańskiego
Towarzystwa Strzeleckiego, tak. Ministerstwo Obrony Narodowej od stycznia tego roku
wprowadziło w kraju możliwość ubiegania się o środki finansowe na rewaloryzacje, na
przywrócenie stanu pierwotnego takich urządzeń jak strzelnica. Jest to kwota niebagatelna, bo
od 20 do 2 mln. zł, tak. Wymaga jedynie dobrego opracowania planu. Zgłoszenia tego do
Ministerstwa, wyrażenia chęci: Przypominam, że to dotyczy Powiatu. Aktualnie, z
posiadanych przeze mnie informacji, wiem że na terenie Powiatu znajdują się 2 takie obiekty:
jeden w Lesznowoli i nie znam stanu tamtego obiektu, wiem jak wygląda to w Górze
Kalwarii i naprawdę przywrócenie stanu doskonałego, dobrego, wykorzystując dostępne
środki, nie tylko zakończy niezdrowy spór, który ma dzisiaj miejsce, łącznie z tym, że sprawa
znalazła się w sądzie, tak. My i został wydany w tej kwestii wyrok. Ostatnio mieliśmy
możliwość przeczytania w gazecie lokalnej. Ale również, no jakby podnieść prestiż Powiatu,
który jest właścicielem tego gruntu. Co więcej, chciałbym podkreślić iż również znalazłem w
czasopiśmie lokalnym takie stwierdzenie, że Powiat planuje 17 ha, łącznie z tą strzelnicą
wyzbyć się tego. No tego bardzo nie rozumiem, tak. Tu mamy możliwość rewitalizacji,
wspomóc ewentualnie, gdy dojdzie do skutku rozmieszczenie batalionu, a tutaj pozbywamy
się tego, tak. Dziękuję za uwagę.”
Radna Maria Bernacka-Rheims powiedziała: „Jeżeli dobrze zrozumiałam, to Pan
wnioskował żeby Pana wypowiedź zapisać w tym sprawozdaniu, protokole. Drugie, no ja co
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prawda z wojskiem, poza tym, ze byłam plutonową na studiach, to moje pojęcie jest nie za
wielkie. Odnoszę wrażenie, że pan ma dosyć dobre rozeznanie w tej sprawie, czy miał Pan
jakiś związek może z wojskiem, czy czymś?”
Pan Jarosław Walburg powiedział: „Jestem, nie powiem, że jestem ekspertem, ale jestem
bardzo doświadczony w tej kwestii. Spędziłem 31 lat w siłach zbrojnych i jestem ppłk.
rezerwy. Miałem zaszczyt służyć w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Zajmowałem się
przez prawie 12 lat infrastrukturą wojskową, łącznie z tym, że przez 3 lata służyłem w
dowództwie NATO, w Stanach Zjednoczonych i również zajmowałem się infrastrukturą
armii, ale wszystkich państw Sojuszu Północno-Atlantyckiego i inwestycjami. Niestety teraz,
przepraszam jestem przymusowym emerytem, po 31 latach.”
Radny Józef Zalewski powiedział: „Panie Pułkowniku jest więcej strzelnic, bo jest
w Suchodole, myśliwska strzelnica, którą warto byłoby obejrzeć, tam ogólnodostępna i jest
przecież w Tomicach. Fakt, że ona jest krótka w Tomicach, tutaj w lesie, ale do strzelania z
broni krótkiej jest wystarczająca. Także myślę, że rzeczywiście ta informacja, która Pan
Pułkownik przekazał, dotycząca modernizacji strzelnic i środków, które są zabezpieczeniem
w MON-ie, to warto byłoby, żeby Zarząd ewentualnie się zastanowił, Zarząd Powiatu, czy nie
podjąć wysiłku i nie przygotować.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Wniosek będzie
przekazany do Zarządu”
Radny Józef Zalewski powiedział: „Jasne, ale 3 razy trzeba zarządowi przypominać żeby
ewentualnie załapał. Dziękuję.”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Dziękuję bardzo.”
Pan Jarosław Walburg powiedział: „Dziękuję za umożliwienie wystąpienia”
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powiedział: „Dziękuję bardzo.
Zamykam sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.”
Sesja zakończyła się o godzinie 14.40.

Protokół sporządziła:
Magdalena Frej
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