PROTOKÓŁ NR L/18
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
w dniu 27 czerwca 2018r.

Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie o godz.
17:30.
Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powitał wszystkich zgromadzonych
Radnych oraz zaproszonych gości. Następnie otworzył L sesję Rady Powiatu Piaseczyńskiego
i stwierdził, że obecnych jest 23 Radnych, co stanowi quorum. Lista obecności w załączniku.1
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński oraz Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski wręczyli nagrodę Mikołajowi Hodyra za wybitne osiągnięcia w
konkursach strażackich.
Mikołaj Hodyra podziękował serdecznie za zaproszenie na L Sesję Rady Powiatu.
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński przedstawił porządek sesji2. Zapytał,
czy ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany?
Propozycji zmian nie było.

Ad.3 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w
roku szkolnym 2019/2020.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut przedstawił informację w sprawie rekrutacji do
klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym
2019/20203.

Ad.4 Wystąpienia osób niebędących Radnymi.
Przewodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców Piotr Raczkowski
przedstawił informację w sprawie przeprowadzonych ankiet. Poinformował, że ankietę
wypełniło 966 uczniów. Stanowi to 21% absolwentów, którzy ukończą szkołę w przyszłym
roku. Część z tych wyników potwierdza to, co powiedział Pan Członek Zarządu Ksawery
Gut. Jeżeli chodzi o pierwszy wybór to około 30% wskazało, że wybiorą szkołę w Piasecznie.
Natomiast 51% wskazało nam szkołę w Warszawie a 19% osób nie wskazało szkoły wcale.
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Natomiast, jeżeli chodzi o drugi i trzeci wybór aż 69% wskazało szkołę w Piasecznie.
Zaznaczył, że około 20% dzieci nie wie, jakie są szkoły w powiecie piaseczyńskim.
Radny Tadeusz Sztop zaznaczył, że z jednej i drugiej ankiety wynika jedno, że młodzi
ludzie w swoich wyborach, są nieporadni. Oni jeszcze sami nie wiedzą, co chcą. Zwrócił,
uwagę, że ankiety potwierdzają, to, o czym, wcześniej rozmawialiśmy. Prognozy dotyczące
szkół są zbieżne.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zwróciła się z pytaniem do Dyrektorów Szkół
oraz do Przewodniczącej Komisji Edukacji, jak oceniają przygotowanie szkół na przyjęcie
uczniów w przyszłym roku.
Radna Bożena Zarzeczna poinformowała, że Państwo Dyrektorzy byli zaproszeni na
posiedzenie komisji Edukacji. Członkowie komisji wyszli naprzeciw oczekiwaniom
Rodziców. Poinformowała, że informacja przedstawiona na komisji była bardzo szczegółowa.
Zaznaczyła, że szereg wątpliwości był wyjaśniony na posiedzeniu Komisji. Zarząd Powiat,
jak i Naczelnik Wydziału Edukacji dołożyli wszelkich starań, aby przygotowana informacja
usatysfakcjonowała Rodziców. Okazało się, że liczba miejsc w szkołach jest o wiele większa
niż można było się spodziewać.
Przewodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców Piotr Raczkowski
zaznaczył, że na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy informację o miejscach w szkołach, która
się zmieniła od marca tego roku wzrosła znacząco, z 2500 miejsc do 3200 miejsc. Zaznaczył,
że jedyną sprawą sygnalizowaną jest to, że z tych 50% dzieci, które wybierają się do
Warszawy to 60% tych osób, jako szkołę drugiego lub trzeciego wyboru, wskazuję już szkołę
w Piasecznie.
Przedstawiciel Rady Rodziców w Józefosławiu Szkoły Podstawowej Michał Sankowski
odniósł się do przedstawionych statystyk oraz do budowy i rozbudowy szkół jak również do
jednostek zamiejscowych. Zwrócił się z pytaniem do Zarządu i Rady dotyczące rozważenia
możliwości, aby w miejsce gimnazjum powołać lub ewentualnie umiejscowić licea.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut odniósł się do wypowiedzi Przedstawiciela Rady
Rodziców w Józefosławiu Szkoły Podstawowej Michała Sankowskiego. Zaznaczył, że
aktualnie mamy w rozbudowie trzy szkoły, LO na Chyliczkowskiej, RCKU oraz Zespół Szkół
Nr 1. Poinformował, że nie planujemy wprowadzać żadnej zmianowości w szkołach. W
sytuacjach krytycznych będzie to wydłużenie czasu pracy ewentualnie do godziny 17:00.
Odniósł się do budowy nowej szkoły, poinformował, że nie jest to zasadne. Zaznaczył, że
jeżeli będzie taka konieczność to mamy deklarację Gminy Piaseczno, że jakieś pomieszczenia
w jednym z gimnazjum, które jest wygaszane w tym budynku, ewentualnie na ten okres
znajdzie się pomieszczenie i będzie możliwość utworzenia oddziału szkoły.
Radny Tadeusz Sztop poinformował, że użył słowa „nieporadni” w znaczeniu
pejoratywnym.
Radna Ewa Lubianiec odniosła się do wypowiedzi Członka Zarządu Powiatu Ksawerego
Guta oraz zaznaczyła, że szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów. Jednocześnie
podziękowała Dyrektorom Szkół za przedstawienie bardzo konkretnych informacji. Zwróciła
się z prośbą, aby przepływ informacji był bardziej płynny.
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Radny Józef Zalewski odniósł się do przygotowanej prezentacji dotyczącej rekrutacji do klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020,
zapytał, dlaczego Radni nie otrzymali tej prezentacji. Zaznaczył, że może było to
przedstawiane na komisji oświaty, ale do reszty Radnych to nie dotarto. Odniósł się do
wypowiedzi Członka Zarządu Powiatu Ksawerego Guta, dotyczącej rozbudowy szkół.
Zaznaczył, że nie padła informacja dotycząca kosztów, finansowania stołówek oraz o
kosztach związanych z zwiększeniem kadry są to przecież dodatkowe pieniądze.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut odniósł się do wypowiedzi Radnego Józefa
Zalewskiego. Zaznaczył, że skierował do Radnego Józefa Zalewskiego pismo o
sprecyzowanie, o jakie konkrety chodzi. Poinformował, że do tej pory Radny nie
odpowiedział na pismo i nadal nie wiadomo, o jakie konkrety chodzi. Jaką liczbę osób
wskazać by wykonać wyliczenia, jeżeli chodzi o koszty.
Radna Bożena Zarzeczna odniosła się do wypowiedzi Radnego Józefa Zalewskiego.
Zaznaczyła, że komisja edukacji była zorganizowana, po to by wyjść naprzeciw
oczekiwaniom rodziców, żeby konkretną informację otrzymali. Poinformowała, że rodzince
otrzymali informację od Dyrektorów Szkół, były wyliczenia. Naczelnik Wydziału Edukacji
przedstawiła sumę, która jest potrzebna, aby była zabezpieczeniem na koszty związane z
zwiększoną ilością uczniów. Zaznaczyła, że samorząd jest zobowiązany do tego, aby
zapewnić miejsce w szkołach.
Radny Józef Zalewski odniósł się do wypowiedzi Radnych. Poinformował, że, po co była
organizowana sesja, po to by przedstawić informację. Czy na komisji oświaty byli wszyscy
rodzic. Zaznaczył, że nie musi uczestniczyć na komisji oświaty, ponieważ nie jest członkiem
komisji. Poinformował, że sesja Rady Powiatu zwoływana jest po to by przedstawić, jakie
były rzeczywiste ustalenia na komisji. Przedłożyć szerszą informację Radnym, bo taki jest cel
zwołania sesji a nie tylko by podpisać listę, wsłuchać, popatrzeć w ekran i wysłuchać kilku
zdań.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński odniósł się do sposobu zwoływania
sesji. Wyjaśnił, że na ostatniej sesji zobowiązał się Zarząd, że zostaną przeprowadzone
ankiety w szkołach i wyniki ankiet zostaną przestawione na kolejnej sesji Rady.
Poinformował, że Przewodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców Piotr
Raczkowski również przeprowadził ankiety w szkołach i wyniki są zbliżone.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała, że „no i tak kolejno kochani, długo i
namiętnie to nie można było dyskutować na komisji oświaty, bo jak wszystkie mniej więcej
komisji po za rewizyjną to odbywają się tuż przed sesja. Nie jesteśmy zawiadamiani o
różnych komisjach, ja i tak bywam na wielu komisjach na których nie jestem członkiem a
dlatego, że mam blisko i często tu bywam. Taki wniosek składam na początku kadencji, ale to
tak jak pisanie na „berdyczu”. Tak jak powiedział tutaj Pan Burmistrz Zalewski można do
Państwa zadawać sobie pytania a wy odpowiadacie, na jakiej podstawie. Już dla humoru do
zeszytu można wpisać ostatnią odpowiedź Pana Sekretarza na mój wniosek pisemny by
przedstawił swoje kopie dyplomów. Odpisał, na jakiej podstawie. Myślę, że sekretarz
powiewnie wiedzieć, na jakiej podstawie. Wracamy następnie. Bardzo fajnie, że tutaj
wydłużono godziny, dyrektorzy starają się jak mogą to, co tutaj powiedziano jest to po prostu
dwuzmianowość, chciałam zapytać jak to z budżetem, bo to jest najważniejsze, myślę, że ani
dyrektorzy ani nauczyciele nie będą pracowali społecznie w dzień w dzień, bo i tak pracują
wiele godzin społecznie. Następna sprawa proszę Państwa, jeżeli chodzi o lokale. Też bardzo
pięknie, że się przewiduje w tym coś np. przewiduje się wynajęcie dodatkowych pomieszczeń
według potrzeb. Ankiety, kiedy zrobiono. Ankiety zrobiono po wniosku klubu, ale nie tylko
klubu radnych o zwołanie sesji w tej kwestii i wtedy ruszyliście swoje główki żeby coś
zadziałać. Najpierw zrobiliście pięknie kolumny, cudowne rozmnożenie. Następnie są ankiety
bardzo dobrze, że są, natomiast te ankiety zostały zrobione, kiedy po tej sesji. Mamy już w tej
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chwili wakacje a o tych rzeczach powinno się mówić, myśleć przynajmniej pół roku
wcześniej. I Państwo myśleliście w ten sposób, że zlikwidowaliście miejsce dla Członka
Zarządu,
który
się
zajmował
oświatą.
Nie chodzi mi o personalia, ale mówię o realnym można było to miejsce zastąpić inną osobą,
która zajmowałby się oświatą. Następna rzecz, Szanowni Państwo ja mam nadzieję, że te
piękne ankiety znajda pokrycie w realiach. Z doświadczeń wiem, że dotrzymywanie słowa u
Państwa to jest koncert życzeń i mam nadzieję, że tym razem mój pesymizm okaże się
niewłaściwy
i rzeczywiście te miejsca się znajdą. Aczkolwiek wątpię, bo większość lokali, nieruchomości
albo już Państwo wynajęliście albo sprzedaliście, zamiast tam ładować pieniądze zamiast w te
stoły. Nie wiadomo, po co i wiele innych inwestycji, które robiliście, bardzo kosztowych.
Jak np. nadzory inwestorskich i różne inne projekty, które myślę mogły być przesunięte w
czasie. Bo wykształcenie młodzieży, dzieci i obowiązek samorządu do zapewnienia nauki jest
priorytetem. I szanowni Państwo możliwość informowania jest dużo ważniejszy od
przedstawiania bardzo piękny już na początku wakacji rubryczek. Ta akcję informacyjną było
trzeba zrobić przynajmniej pół roku wcześniej. Jeżeli chodzi o niezaradność dzieci to tak jak
mamy nie zaradne dzieci, nie zaradnych rodziców to też mamy nie zaradny zarząd, ale mamy
też wspaniałe dzieci jak nasz tu mały strażak. Mamy również bardzo zaradnych rodziców
szukają szkół prywatnych, szukają dojazdu do warszawy i często nasza młodzież jest dużo
mądrzejsza od nas. A poza tym te ankiety, jestem przekonana, że w dużym stopniu były
wypełniane wraz z rodzicami. Co tu jeszcze dodać mam nadzieję, że dzieci nie będą
pokrzywdzone przez waszą niezaradność, przez waszą opieszałość, i przez wasze opóźnienia.
Dziękuję bardzo”.
Radna Katarzyna Obłąkowska – Kubiak zwróciła uwagę, że reformę, którą będziemy
przechodzili jest wyzwaniem, którym musimy przejść wspólnie, tzn. Samorząd razem z
Dyrektorami razem z nauczycielami, razem z rodzicami i z uczniami. Tylko razem możemy
przez nią przejść, ponieważ jest to duże wyzwanie. Zwróciła się z prośbą do Zarządu o
informację przez stronę internetowa, prasę, w jaki sposób szkoły powiatowe są przygotowane
do tego, co będzie się działo w przyszłym roku.
Radna Bożena Zarzeczna zwróciła się do Radnego Józefa Zalewskiego z informacją, że na
sali są obecni Dyrektorzy, Naczelnik Wydziału Edukacji, Członek Zarządu Powiatu
odpowiedzialny za oświatę, jeżeli Radny chce konkretnych informacji takie, które padały na
Komisji Oświaty to sądzę, że może Pan zadać pytanie. Radna odniosła się do wypowiedzi
Radnej Marii Beranckiej - Rhemis poinformował, że komisja oświaty podeszłą do sprawy
poważnienie i poprosiła Radna o to by zważała na słowa.
Radny Józef Zalewski odniósł się do wypowiedzi Radnej Bożeny Zalewskiej, znaczył, że
rozumienie, że Radna jest nauczycielem i lubi uczyć i pouczać, ale jeżeli będę chciał uzyskać
informacje to o te informację poproszę.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała, że „droga koleżanko, ja bardzo ważę swoje
słowa. Mówiłam o wszelkich komisjach, które z reguły odbywają się pół godziny przed sesją.
Nie mamy nawet czasu przeczytać materiałów. A dzisiejsza wasza komisja była tuż przed
sesją. Także nie dotyczyło to tylko komisji edukacji dotyczyło większości komisji z
wyjątkiem komisji rewizyjnej. Niestety bardzo dużo komisji tak się odbywa. Oczywiście są
wyjątki,
że są wcześniej”.

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaznaczył, że czasem są dodatkowe
projekty uchwał, które komisje muszą zaopiniować.
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Przewodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców Piotr Raczkowski zwrócił
się do rodziców, którzy byli nie obecni podczas komisji Edukacji. Poinformował, że
wystąpiły wątpliwości, co do wzrostu ilości z 1200 do 2600 miejsc. Te wątpliwości
spowodowały, że była komisja, na której Państwo Dyrektorzy byli i odpowiadali na pytania.
Wyjaśniali, dlaczego taki wzrost, łącznie z Tarczynie, gdzie Pan Dyrektor wspominał o
negacjach prowadzonych z księdzem Proboszczem. Poinformował, że podczas komisji
otrzymaliśmy wszystkie informację, które spowodowały, że dziś tych pytań nie zadajemy.
Przedstawiciel Rady Rodziców w Józefosławiu Szkoły Podstawowej Michał Sankowski
odniósł się do wyliczeń. Zaznaczył, że za rok jest 4600 absolwentów, 2500 wolnych miejsc w
szkołach, więc brakuje nam 2100 miejsc.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut poinformował, że została przedstawiona tendencja
ostatnich trzech lat, jakie są. Tak to wygląda, że tylu uczniów niestety, ale wybiera szkoły
Warszawskie. W tym roku z Gminy Piaseczno było 925 uczniów, a 435 wybrało szkoły tylko
na terenie Piaseczna. A więc ta tendencja jest od wielu lat, i ankiety, które zarówno my
przeprowadziliśmy jak i Państwo, jako Rady Rodziców przeprowadzili swoje ankiety.
Potwierdzają ten udział procentowy i nie sądzę by nagle się to zmieniło. Poinformował, że
Warszawa przygotowała ponad 10.000 miejsc, wolnych dla uczniów z poza Warszawy.
Radna Maria Bernacka – Rheims powiedziała, że „polonista nie jestem, ale dodawanie,
odejmowanie i tabliczkę mnożenia jeszcze pamiętam. Wobec tego konkretne pytanie, co z
budżetem jutro mamy wprowadzać zmiany do budżetu, jeden z ważnych punktów
zakwestionowaliśmy na komisji budżetu i pytanie wydłużony czas pracy i to, co było
mówione wcześnie, dwuzmianowość to, co zrobiła Warszawa, za co zaczęła płacić. Czy
Państwo przewidzieliście konkrety i zmiany w budżecie i pieniądze na to”.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut poinformował, że 19.000 zł. miesięcznie, to jest
koszt oddziału, jeżeli chodzi o liceum. Natomiast 23.000 zł. jeżeli, chodzi o technikum mamy
dodatkowe 22 oddziały dla każdej, ze szkół. Koszt od września do grudnia 2019r wynosi
3.700.000 zł.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski poinformował, że pośród Dyrektorów są
fachowcy, opieramy się na ich wiedzy, na wieloletniej praktyce, mamy też odpowiednich
pracowników Starostwa w Wydziale Edukacji, także myślimy, co zrobić w przyszłym roku.
Poinformował, że szkoły są rozbudowywane. Zwrócił się z prośbą do Radny i rodziców o
odrobinę spokoju i zaufanie, że ten problem uda się nam rozwiązać i że idziemy w dobrym
kierunku.
Rodzic Beata Janiszewska zwróciła się z pytaniem do Członka Zarządu Powiatu Ksawerego
Guta dotyczącym, Czy Zarząd wystąpienia do Gminy Piaseczno z pismem w sprawie
wynajęcia powierzchni w gimnazjum, kiedy to było oraz jaka była odpowiedź w tej sprawie.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut poinformował, że zapytanie na piśmie zostało
wysłane dwa tygodnie temu. Odpowiedzi na pismo jeszcze nie mamy. Zaznaczył, że są
wstępne deklaracje ustne, z których wynika, że takie pomieszczenia się znajdą.
Rodzic Beata Janiszewska zapytała o kwotę 19.000 zł. w stosunku do oddziałów licealnych.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski poinformował, że kwota 19.000 zł jest to koszt
jednego oddziału.

Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut poinformował, że 19.000 zł jest to koszt oddziału
w liceum i technikum. Zaznaczył, że są to wszystkie koszta, jakie są, czyli pensje, utrzymanie
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szkoły, rachunki, itd. Jeżeli, chodzi o kwestię wynajmu pomieszczeń nie zakładamy takie
scenariusza ale gdyby tak się stało to środki muszą być dodatkowo zabezpieczone.
Rodzic Beata Janiszewska zapytał, do kiedy Gmina musi dać odpowiedź by można było
zabezpieczyć środki.
Członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut zaznaczył, że taką ewentualność przewidujemy w
momencie, kiedy rozpacznie się rekrutacja i będziemy mieli pewną informację, że będzie
konieczność wynajmowania dodatkowych pomieszczeń, gdyż wszyscy nie zmieszczą się w
naszych szkołach. Poinformował, że na tą chwilę w projekcie budżetu, który jest uchwalany
w grudniu będziemy rezerwować kwotę na stworzenie dodatkowych oddziałów.
Zastępca Burmistrza -Hanna Kułakowska-Michalak poinformowała, że na tą chwilę nie
mogą paść konkretne odpowiedzi, pomieszczenia i możliwość udostępnienia pomieszczeń
w gimnazjach musze uzgodnić z Dyrektorami, przeanalizować demografię, która dotyczy
Gminy Piaseczno. Mamy osiem gimnazjum, żadne nie będzie likwidowane.
Wszystkie budynki, które mamy są potrzebne. Poinformował, że Gmina Piaseczno buduję
placówkę, żeby doprowadzić do sytuacji jednozmianowości w szkołach. Poinformowała, że
współpraca Gminy Piaseczno z Powiatem w sprawie szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych istnieje, bo pewną kwotę na liceum przy ul. Chyliczkowskiej wciąż
przekazujemy.

Ad.5 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Rasiński zamknął obrady L sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Protokół sporządziła:
Aleksandra Rutkowska
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