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Protokół  III Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego 

Piaseczno, 13 kwietnia 2011 roku
Dnia 13 kwietnia br. o godz,. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno rozpoczęły się obrady III 

Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan Dąbek - Starosta Piaseczyński
Marek Gieleciński - Wicestarosta Piaseczyński
Maria Mioduszewska - Przewodnicząca Rady powiatu Piaseczyńskiego
Zdzisław Lis - Burmistrz MiG Piaseczno
Daniel Putkiewcz - Wiceburmistrz MiG Piaseczno
Andrzej Swat - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Piaseczno
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Radosław Przygodzki -  Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
   Ochrony Środowiska - Gmina Tarczyn
Marek Rutowicz - II z-ca Burmistrza MiG Góra Kalwaria
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna

GOŚCIE:
Wiesław Murawski - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - radna powiatowa IV kadencji
Jerzy Bichta - radny powiatowy IV kadencji
Piotr Kandyba - radny powiatowy IV kadencji
Arkadiusz Strzyżewski - radny powiatowy IV kadencji
Mira Walczykowska - Stowarzyszenie "Ład na Mazowszu"
Wiesława Bojanowska - prezes Piaseczyńskiego Forum Ekologicznego
Piotr Stępniewski - dyrektor, pełnomocnik zarządu Fundacji Polonia
Janusz Bołożuk - Fundacja Domus et Labor (na rzecz Bezdomnych i Bezrobotnych)
Zbigniew Ludger Olszewski - prezes zarządu Fundacji Polonia
Mariusz Kujaszewski - Piaseczyńska Telewizja Internetowa
Grzegorz Traczyk - dziennikarz gazety Kurier Południowy

PRELEGENCI:
1. Temat: Gospodarka Wodna
- dr inż. Janusz Rzepka – Koordynator Powiatowy ds. ppowodziowych, tel. 601 39 39 97

2. Temat: Gospodarka odpadami komunalnymi
- insp. Agnieszka Iłendo - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu MiG
  Piaseczno, tel. 22 70 17 626, pok. 65
- insp. Tomasz Pawlak - Biuro Promocji i Informacji UMiG Piaseczno, kom. 603 053 573
- Wiesława Bojanowska - prezes Piaseczyńskiego Forum Ekologicznego, tel. 600 455 110

3. Temat: Park Kulturowy Zalesie
- Mira Walczykowska -  wiceprezes  Stowarzyszenia "Ład na Mazowszu", tel. 602 202 020
-  Konrad  Kalinowski  -  przedstawiciel  Partnerstwa  na  rzecz  Zrównoważonego  Rozwoju  Powiatu 
Piaseczyńskiego, tel. 695 193 416; e-mail: konkal@wp.pl



4. Fundacja Polonia - organizacja Konferencji Gospodarczej Polonii (samorząd, biznes, media)  
-  Zbigniew  Ludger  Olszewski  -  prezes  zarządu  Fundacji  Polonia,  tel.  605  82  30  71,  e-mail: 
zl.olszewski@wp.pl;
- Piotr Stępniewski - dyrektor, pełnomocnik zarządu Fundacji Polonia, tel. 721 108 000, 
www.fundacjapolonia.pl; e-mail: piotrstepniewski@fundacjapolonia.pl;
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5. Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor 
- Janusz Bołożuk - prezes ul. Orzeszkowej 39, 05-500 Piaseczno, tel.: 022 750 86 25; 750 86 23; faks: 
022 750 86 23. 

Główne tematy: 
1. Gospodarka wodno-ściekowa: 
A). aktualna sytuacja (starosta Jan A.Dąbek); 
B). przedstawienie rezultatów kolejnej wizji lokalnej (Janusz Rzepka); 
C). sprawozdanie gospodarzy Gmin z podjętych do tej pory działań przeciwpowodziowych.
wnioski, zapytania.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Piaseczno (Burmistrz Z.Lis, Agnieszka 
Iłendo, Tomasz Pawlak), zadania gminy w tym zakresie, prezentacja; wnioski, zapytania;
Wiesława Bojanowska)
3. Koncepcja utworzenia Parku Kulturowego Zalesie na terenie obejmującym Ośrodek Sportowo-
Rekreacyjny "Wisła"(Mira Walczykowska), prezentacja, wnioski, zapytania.

--------

PIERWSZY punkt: 
A). Starosta:  - przedstawił sprawozdanie z odbytego szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 
na poziomie województwa mazowieckiego; zapewnił o ciągłej  aktualizacji  stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego i  monitoringu na obszarze powiatu (sprzęt  i  kadry z szeregów PSP,  OSP, 
Policji,  Prewencji,  specjaliści  WZMiUW,  RZGW).  Starosta  zadeklarował  gotowość  do 
przeprowadzenia akcji oczyszczania koryta rz. Jeziorki - ustalenia harmonogramu tych działań we 
współudziale  OSP,  sił  porządkowych   i  lokalnych  wspólnot  mieszkańców.  Obecni  na  sali  radni 
przekazali staroście informację o społecznej gotowości do realizacji takiej inicjatywy.  

P.  Przew.  M.  Mioduszewska:  stwierdziła,  że  akcje tego typu muszą być  realizowane pod ścisłą 
kontrolą specjalistów i  właściwych służb.  Również w gm. Konstancin mieszkańcy sygnalizują,  że 
chcą  brać  udział  w  akcjach  oczyszczania.  Tu:  pytanie  do  burmistrza  Z.  Lisa:  Czy  system 
powiadamiania  sms-owego,  jaki  funkcjonuje  w  gm.  Piaseczno,  można  uruchomić  na  obszarze 
wszystkich gmin? 
Odpowiedzi udzielił Tomasz Pawlak - insp. Biura Promocji i Informacji MiG Piaseczno.
Wdrożenie systemu trwało około miesiąca. Wybrana został firma z Konstancina. koszty: 6 groszy = 1 
sms. Umowa roczna to 24 ooo sms za 1200 netto. 
Każda gmina może z tego systemu skorzystać. W bazie gminy znajduje się aktualnie około 1000 
osób. Odbiór bardzo dobry. Mieszkańcy to doceniają.Zakres informacji nie ogranicza się tylko do 
sytuacji nadzwyczajnych, przekazywane są też informacje kulturalne, sportowe, info o inwestycjach 
drogowych i kłopotach w ruchu, o służbie zdrowia.    

Burmistrz  Z.  Lis:  Korzystając  z  obecności  Piaseczyńskiej  Telewizji  Internetowej,  skierował  do 
mieszkańców gminy Piaseczno Apel o pomoc w udrażnianiu rowów odwadniających. 
 



B).  Inż.  J.  Rzepka -  przedstawił  aktualne sprawozdanie  ze  swoich działań.  Przedłożył  zebranym 
gospodarzom gmin i powiatu wykaz zadań terminowych (2 tabele: zadania na III Konwent i Plan 
naprawczy).  Koordynator  poprosił  władze  gmin  i  powiatu,  aby  w  planowaniu  czynności 
modernizacyjnych systemu wodno-ściekowego nie kierować się sezonowymi prognozami pogody. 
Renowacja  i  odbudowa  drożności  melioracyjnej  musi  być  wykonana  bez  względu  na  pogodę. 
Poprosił  zebranych o zrozumienie powagi sytuacji.  W pracach rad powiatowych i  gminnych nie 
powinien pojawić się zarzut,  że prace modernizacyjne wykonano niepotrzebnie, że jakiekolwiek 
środki zostały wydatkowane bez potrzeby.  J. Rzepka podkreślił, że infrastruktura wodno-ściekowa 
na terenie powiatu nie była konserwowana od wielu lat, i jej sprawność musi być przywrócona ze 
względów bezpieczeństwa i ze względów ekonomicznych.  

Koordynator przedstawił 2 wnioski:  

WNIOSEK  1. przekazanie  mu  specjalnego  upoważnienia  umożliwiającego  wykonywanie 
zadań  interwencyjnych  na  obszarze  gmin  powiatu  oraz  zapewniającej  efektywność  rozmów  z 
urzędnikami;  gwarancje  przepływu  informacji  dotyczących  inwestycji  wodno-ściekowych, 
priorytetów wykonawczych; poprosił o ograniczenie biurokracji, gdyż jedna decyzja w terenie jest 
ważniejsza niż stos papierów (wycinka drzew z terenów najbardziej zagrożonych powodzią).
Starosta:  stwierdził,  że  będzie  przygotowany  dla  p.  Rzepki,  uzgodniony  z  gminami,  Pakiet 
Kompetencji Specjalnych (Upoważnienie).
Burmistrz Z. Lis: potwierdził zgodę na wydanie takiego Pakietu (gmina Piaseczno).

WNIOSEK 2.  Każda urbanizacja powstająca na obszarze powiatu musi mieć rynny schowane pod 
ziemię i posiadać system rozsączenia. Taki fakt musi stać się podstawą wytycznych do miejscowych 
planów zagospodarowania i wydawania warunków technicznych.

Z prezentacji mapy zlewni powiatu piaseczyńskiego jasno wynika, że gdybyśmy zatrzymali 
wszystkie wody z terenu gminy Lesznowola, to kanał Perełki - przy ulewnych deszczach - i tak może 
wylać. Przyczyna: otaczają nas z każdej strony tereny silnie zurbanizowane, na których odpływ wód 
opadowych nie ma gdzie wsiąkać (powierzchnie asfaltowane, betonowane, a także gleby ciężkie 
gliniaste).    

C). Sprawozdania: 
-  gmina  Piaseczno -  przeznacza  duże  środki  w  budżecie  na  realizację  kilkudziesięciu  zadań 
zwiążanych  z  gospodarką  wodną.  Ogłoszono  już  przetargi,  wyłoniono  firmy.  Burmistrz  Z.  Lis 
zapewnił, że w ciągu miesiąca pierwsze efekty prac renowacyjnych będą już widoczne. 

-  gmina Konstancin-Jeziorna -  Burmistrsz K. Jańczuk podkreślił, że władze gminy nawiązały ścisłą 
współpracę  ze  wszystkimi  zarządcami  urządzeń  wodnych.  RZGW  przeznaczył  na  prace 
modernizacyjne na rz. Wiśle w miejscowości Piaski 208 tysięcy złotych. Stwierdził, że ta instytucja 
niestety nie ma pieniędzy na odbudowę przyczółka w miejscowości Gasy. Zrealizuje jednak w tym 
roku wycinkę drzew na rz. Jeziorce (od St.Papierni do Jazgarzewa), oraz na przełomie 2011/2012 
wykona wycinkę krzewów na międzywalu rz. Jeziorki w kierunku Wisły.

WZMiUW wykonał na terenie gminy naprawy wału wiślanego w m. Bielawa i piaski. Gmina 
kończy opracowniae dokumentacji odprowadzenia wód z ulicy Ostrołęckiej do kanału rz. Jeziorki. 
W m. Łęk będą zrobione 2 przepusty. 
Powiatowy Inspektorat w Piasecznie dokona czyszczenia kanału Habdzińskiego, a także czyszczenia 
k. rz. Jeziorki na terenie gm. Konstancin-Jeziorna. 

Burmistrz  Jańczuk  podpisał  3-stronne  porozumienie  między  gm.  Konstanicn-Jeziorna, 



Urzędem Marszałkowskim i M.st. Warszawą w sprawie wykonania dokumentacji przebudowy: a). 
lewego brzegu Wisły na terenie Warszawy (do 31 12 2013 roku), lewego brzegu Wisły na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna oraz lewego i prawego brzegu kanału rz, Jeziorki (do 31 12 2015 roku).
WZMiUW ocenia, że na terenie gminy w najgorszym stanie jest wał rz. Jeziorki od ul. Mirkowskiej 
do Wisły. W najbliższym czasie WZMiUW przystąpi do jego renowacji.

Obecnie  gmina  przygotowuje  ścisły  harmonogram  koszenia  traw  na  obiektach 
przeciwpowodziowych. 

Burmistrz  Jańczuk  ocenił  bardzo dobrze  współpracę z  Koordynatorem Powiatowym p.  J. 
Rzepką.

- gmina Góra Kalwaria - z-ca Burmistrza gm. Góra Kalwaria Marek Rutowicz skierował do Starosty 
prośbę  mołziwie  najszybsze  sformułowanie  wniosku  do  Wojewody  Mazowieckiego  i  Marszałka 
Województwa Mazowieckiego w celu  zwiększenia środków finansowych będących w dyspozycji 
WZMiUW-u. Kanał Brzeski  nie  był  konserwowany od 20 lat (brak pieniędzy).  Kolejna prośba to 
zmniejszenie  do  minimum  biurokacji  przy  wycince  drzew  i  krzewów  wrastających  w  wały 
przeciwpowodziowe. 

UWAGA! Wniosek Konwentu o zwrócenie się do Wojewody i Marszałka w sprawie dodatkowych 
środków finansowych  został podpisany przez wszystkich włodarzy gmin i powiatu.       
UWAGA! p. J.Rzepka - Jesteśmy w posiadaniu wstępnej inwentaryzacji drzew, na której znajduje się 
zgoda na wycinkę wszystkich odpowiedzialnych za to instancji. Inwentaryzację wykonał RZGW.   

- gmina Tarczyn - inspektor Radosław Przygodzki stwierdził, że w ramach planów odwodnień gmina 
określiła tereny najbardziej  zagrożone na podtopienia.  Gmina nie ma zlewni I  stopnia jak inne 
gminy  powiatu,  ale  konsekwentnie  usuwane  są  zatory  na  ciekach  i  udrażniane  są  przepusty. 
Problemy zaczynają  się  na  głównych  ciekach odprowadzających  oraz  na  rzece Tarczynce,  gdzie 
administratorem jest  WZMiUW.  Gmina nie może przejmować kompetencji  tej  instytucji,  może 
zbierać informacje, wyznaczać tereny zagrożeń i tworzyć mapy priorytetów. 
-  gmina Prażmów -   Burmistrz  Grzegorz  Pruszczyk:  a). zakończono przetarg  na  nieograniczone 
odtwarzanie  rowów  odwadniających  drogi  gminne,  Umowa  będzie  podpisana  na  przełomie 
kwietnia i maja br.;  b). wydano nakazy naprawy przepustów pod wjazdami na posesje prywatne. 
Jest to sukcesywnie wykonywane i kontrolowane.  c). nawiązana jest bardzo dobra współpraca z 
ZDP i dyrektorem A.Kobusem oraz p. J.Rzepką (stałe konsultacje); d). RZGW - ze strony tej instytucji 
są pierwsze pozytywne reakcje: mieszkańcy mogą zabierać na użytek własny drewno usunięte z 
cieków  i  rowów  odwadniających;  e).  wykonano  doraźną  ekspertyzę  dróg  dojazdowych  nie 
będących  w żadnej  ewidencji.  Wniosek:  gmina  może  przejąć  drogę  o  minimalnej  szerokości  8 
metrów (taka szerokośc umożliwia jej odwodnienie).      

(10 MINUT PRZERWY)

Wznowienie obrad: krótka prezentacja  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym  Domus et  
Labor - Janusz Bołożuk - prezes ul. Orzeszkowej 39, 05-500 Piaseczno, tel.: 022 750 86 25; 750 86 
23;  faks: 022 750 86 23.   Przez 3 lata -  ze środków unijnych -  fundacja prowadzi  poradnictwo 
prawne  dla  każdego  obywatela  gminy  Piaseczno.  Fundacja  chce  rozszerzyć  swoją  dzialność  na 
wszystkie  gminy  powiatu.  Chce  systematyzować  i  ewidencjonować  informacje  o  problemach 
społecznych w danej gminie.
Burmistrz Z. Lis: wyraził poparcie dla tej inicjatywy. Dodał, że w urzędzie MiG Piaseczno urzęduje 
prawnik, który również bezpłatnie udziela obywatelom gminy porad. 



------
DRUGI punkt:
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Burmistrz  Z.  Lis  ma  zamiar  powołać  oddzielną  komórkę  zajmującą  się  pracą  nad  Programem 
Gospodarka  Odpadami  Komunalnymi  Gminy  Piaseczno.  Stwierdził,  że  w  latach  2002-2009 
produkcja śmieci w gminie wzrosła dwukrotnie i stanowi dziś 600 kg rocznie na 1 osobę. Problem 
radzenia  sobie  ze  składowniem  odpadów,  przerobem  i  odzyskiem  materiałów  wtórnych  jest 
wyjątkowo nagląca.  
  
Inspektor  Agnieszka   Iłendo (Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Rolnej  Urzędu  MiG 
Piaseczno) przedstawiła 2 prezentacje, w których nakreśłiła a) stan obecny gospodarki odpadami w 
gminie;  b)  przedstawiła  zadania  gminy  w  kontekście  nowej  ustawy  rządowej  o  gospodarce 
odpadami komunalnymi. Co czeka gminę po wprowadzeniu nowych przepisów?
- gmina przejmie od właścicieli nieruchomości obowiązek zagospodarowania odpadów;
- gmina będzie musiała ustalić nową opłatę (podatek śmieciowy),  to łączy się z głęboką analizą 
uwzględniającą  m.in.  liczbę  mieszkańców,  ilość  wytwarzanych  odpadów  na  1  gospodarstwo 
domowe; proponowany koszt = poniżej 10 PLN /miesiąc;
-  gmina wprowadzi  rejestr  firm sprzątających (nadzór  nad jakością  pracy,  m.in.  wykonywanych 
czynności selektywnego wywozu);
-  gmina  podejmie  intensywne  zadania  propagatorsko-edukacyjne  (m.in.dlaczego  segregujemy 
śmieci?);
- do 31 12 2019 roku gmina będzie musiała wykazać się możliwością recyklingu 50% odpadów 
komunalnych;
-   gmina będzie  zobligowana do wspólnego (z  innymi  samorządami  lokalnymi  i  wojewódzkim) 
wybudowania i prowadzenia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W gminie Piaseczno NIE MA takich instalacji, nie ma kompostowni, sortowni, składowisk.
Okres wprowadzanie dyrektyw unijnych = 12 miesięcy.

Wiesław Bojanowska -  Piaseczyńskie Forum Ekologiczne -  prezentacja działaności,  która Forum 
chce włączyć w działania edukacyjne prowadzone przez samorządy lokalne. Wnioski nasuwające 
się z dotychczasowych akcji proekologicznych:
a) świadomość mieszkańców musi być kształtowana długofalowo, sporadyczne akcje nie wpływają 
na zmianę kultury bytu, mentalności.
b).  każda  akcja  proekologiczna  musi  być  wsparta  autorytetetm  władz  lokalnych,  konkretnymi 
instrukcjami i przepisami, aby mieszkańcy wiedzieli, CO, JAK i W JAKIM CELU jest organizowane. 
Zarządzenia muszą być  czytelne i  zrozumisłe  dla  wszystkich mieszkańców. Z  procesu segregacji 
śmieci  można zrobić doskonałą akcję integracyjno-szkoleniową,  promującą zachowania, które w 
Europie są standardem. Wzór - kraje skandynawskie. 
c). celowe jest działanie o charakterze ponadgminnym, powołanie gremium przedstawicieli gmin i 
powiatu  (EKOGROUP),  którzy  pracować  będą  nad  ujednoliceniem  przepisów,  opłat,  sposobów 
segregacji śmieci w gminach - TO UŁATWIA ŚWIADOMĄ UTYLIZACJĘ ODPADÓW. PFE chce w tym 
uczestniczyć: warsztaty, spotkania, konkursy, cykle edukacyjne dla dzieci i młodzieży, festyny.



Wójt  Grzegorz  Pruszczyk -  Pytanie  do  kolegów  Burmistrzów  i  Wójtów:  Czy  macie  państwo  w 
podległych  wam  urzędach  obowiązek  segregacji  śmieci?   W  Prażmowie  JEST!   Kształtujmy 
wzorcowe zachowania. Przykład musi iść "z góry".    

 -------- 
TRZECI punkt:
Koncepcja  Parku  Kulturowego Zalesie.  Temat  referowały:  Katarzyna Obłąkowska-Kubiak i  Mira 
Walczykowska.  Już w 2004 roku opracowana została koncepcja zagospodarowania pod względem 
turystyczno-rekreacyjnym  obszaru  obejmującego  Ośrodek  Wisła,  Stawy  Żabienieckich,  Górek 
Szymona, rejon tzw. Zimnych Dołów. Do dnia dzisiejszego obszar ten ulega powolnej dewastacji, 
choć stanowi na Mazowszu teren unikatowy pod względem walorów przyrodniczo-krajobrazowym. 
Może być  nowym produktem turystystycznym,  promującym region i  kulturę  lokalną.  Obszarem 
wolnym od tandetnej zabudowy.   

A.  Swat:  Gmina  Piaseczno  wydała  dla  terenu  ośrodka  Wisła  warunki  zagospodarowania  i 
Zabudowy.  Są one nadal  aktualne i  stanowią podstawę do realizacji  projektów inwestorskich z 
zachowaniem uwag, do których należy się dostosować (np. zabudowa tylko niskokondygnacyjna).   
Gmina deklaruje wszelką współpracę pod względem władztwa planistycznego. Dostosujemy się do 
zatwierdzonego projektu inwestorskiego.
P.M.Mioduszewska  stwierdziła, że Powiat nie znalazł  dotąd partnera,  który by poradził  sobie z 
zagospodarowaniem Ośrodka Wisła. 
M.  Walczykowska:  Inwestor  -  zgodnie  z  przyjętym  planem  Parku  Kultrowego  -  będzie  musiał 
zaprojektować o wiele większą niż Ośrodek Wisła przestrzeń,  bo aż 20 hektarów. W dzierżawę 
otrzyma ten teren na 20 lat. 
Starosta: podkreślił, że teren Parku Kulturowego, żeby spełniał swoją funkcję, musi być dostępny 
dla mieszkańców przez cały rok (sezon letni  i  zimowy), musi  być ogólnie dostępny zarówno dla 
mieszkańców lokalnych, jak i gości z innych regionów.  

Kończąc  obrady  Konwentu,  Starosta  przypomniał,  że  uzgodnienia  szczegółowe  po 
Konwencie będą podejmowane w rozmowach bilateralnych ustalonych przez decydentów gmin i 
powiatu.  

ZADANIA wynikające z ustaleń Konwentu:
1. Dwa wnioski Koordynatora ds. ppowodziowych J.Rzepki (upoważnienie; "rynny w ziemię" system 
odowodnieniowy nowych obiektów); 
Adresaci:  państwo  Burmistrzowie,  Wójtowie,  Przewodniczący  Rad,  komisje  merytoryczne, 
naczelnicy / kierownicy wydziałów architektonicznno-budowlanych;  

2. Petycja do Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków finansowych będących w 
dyspozycji WZMiUW-u na rok 2011 z perspektywą na rok 2012.
Adresaci:  przewodniczący  rad,    Koordynator  J.Rzepka,  Naczelnik  Wydz.  Bezpieczeństwa  W.   
Murawski, Inspektor Dorota Winiarska WZMiUW,  przedstawiciel RZGW;

3. Wyrażenie poparcia gospodarzy wszystkich gmin i powiatu dla inicjatywy Fundacja  Pomocy 
Bezrobotnym  i  Bezdomnym  Domus  et  Labor,  która chce  prowadzić  poradnictwo  prawne  dla 
każdego obywatela. Chce systematyzować i ewidencjonować informacje o problemach społecznych 
w danej gminie.



Adresaci: Wydziały Promocji Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego, PCPR, komisje merytoryczne;

4. Utworzenie Programu wprowadzania dyrektyw unijnych ws. gospodarki odpadami komunalnymi 
na  obszarze  gmin  powiatu  piaseczyńskiego.  Analiza  możliwości  ujednolicenia  przepisów 
dotyczących zbiórki, segregacji odpadów i stosowanych w gminach opłat. Rozpoczęcie negocjacji 
władz gmin i powiatu z władzami województwa mazowieckiego dotyczących  budowy  i 
prowadzenia Regionalnych  Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 
Adresaci:  państwo  Burmistrzowie,  Wójtowie,  Przewodniczący  Rad,  komisje  merytoryczne, 
Wydziały Promocji Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego.

5. Wyrażenie poparcia władz Gmin i Powiatu dla inicjatywy Piaseczyńskiego Forum Ekologiczego - 
stowarzyszenia,  które  zgłosiło  propozycję  prowadzenia  warsztatów proekologicznych  na  terenie 
gmin powiatu,  zajęć  propagatorsko-edukacyjnych  dla  dzieci  w wielu  przedszkolnym i  szkolnym. 
Współdziałania  promocyjne  z  urzędami  gminnymi  i  urzędem  starostwa  powiatowego. 
Współdziałania  z  wydziałami  edukacji  i  ochrony  środowiska.  Propozycja  powołania  grupy 
przedstawicieli samorządów (EKOGROUP).
Adresaci:  państwo  Burmistrzowie,  Wójtowie,  Przewodniczący  Rad,  komisje  merytoryczne, 
Wydziały  Promocji  Gmin  i  Powiatu  Piaseczyńskiego,  Wydziały  Edukacji  Gmin  i  Powiatu 
Piaseczyńskiego;

6. Poparcie  dla  propozycji  Wójta  Prażmowa:  Segregacja  śmieci  przy  urzędach  gminnych  i  przy 
Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Pojemniki i reklama zachowań proekologicznych. 
Adresaci:  państwo  Burmistrzowie,  Wójtowie,  Przewodniczący  Rad,   Wydziały  Organizacyjno-
Kadrowe Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego, Wydziały Edukacji Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego;

7.   Podjęcie  konkretnych  działań  samorządów Gminy  Piaseczno  i  Powiatu  Piaseczyńskiego,  we 
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  (Ład  na  Mazowszu,  Partnerstwa  na  rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego) w celu wprowadzenia w życie koncepcji Parku 
Kulturowego Zalesie. Opracowanie harmonogramu działań, które zakończą okres dewastacji  tego 
obszaru. 
Adresaci:  Burmistrz  Gminy  Piaseczno,  Starosta  Powiatu  Piaseczyńskiego,  Przewodniczący  Rad 
Gminnej i Powiatu,  komisje merytoryczne (Strategii Gospodarczej, Promocji).

----------------

Termin następnego spotkania ustalono na:  18 maja 2011 roku,  godz.  10.00, w Urzędzie Gminy 
Lesznowola; współgospodarzem IV Konwentu będzie Gmina Lesznowola i pani Wójt Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik.

 Zakończenie obrad III Konwentu nastąpiło o godz. 14.30

Protokół sporządziła: mgr Danuta J. Samek, Gł. Spec. ds. Mediów i Publikacji Wydziału Promocji, Kultury i Sportu  
Starostwa Powiatowego w Piasecznie, pok. 27; Tel. 22 756 61 94; d.samek@piaseczno.pl

prepared by djs/st.p./pro
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