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Protokół  IV Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
LESZNOWOLA, 18 maja 2011 roku
Dnia 18 maja br. o godz,. 10.00 w Urzędzie Gminy Lesznowola rozpoczęły się obrady IV Konwentu 
Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan A. Dąbek - Starosta Piaseczyński
Marek Gieleciński - Wicestarosta Piaseczyński
Stefan Dunin - Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
Maria Mioduszewska - Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Burmistrz MiG Piaseczno
Marek Ruszkowski - Wicewójt Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak - Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Elżbieta Obłuska - Skarbnik Gminy Lesznowola
Maria Bernacka-Rheims - Wicewójt Gminy Prażmów
Andrzej Wasiak - Sekretarz Gminy Prażmów
Dariusz Zieliński - Burmistrz MiG Góra Kalwaria
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Grażyna Wiśniewska-Sas -  Wiceburmistrz Miasta i Gminy Tarczyn
Arkadiusz Strzyżewski - Pełnomocnik Burmistrza MiG Piaseczno

GOŚCIE:
Janusz Rzepka - Powiatowy Koordynator ds. powodziowych
Dorota Winiarska - WZMiUW Inspektorat Piaseczno
Antoni Kobus - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Ewa Maleszyk - Dyrektor Szpitala św. Anny w Piasecznie
Marek Kołodziejski - Dyrektor  EMC Instytut Medyczny SA
Ewa Pogodzińska - Dyrektor ds. PR Instytut Medyczny SA
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna powiatowa IV kadencji
Marian Winiarski - Wydział Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Mira Walczykowska - Stowarzyszenie "Ład na Mazowszu"
Wiesława Bojanowska - Prezes Piaseczyńskiego Forum Ekologicznego (PFE)
Grzegorz Gajewski - PFE - Rada Fundacji
Mariusz Kujaszewski - Piaseczyńska Telewizja Internetowa
Grzegorz Traczyk - dziennikarz gazety "Kurier Południowy"
Karol Stróż - dziennikarz gazety "Nad Wisłą"

TEMATY i PRELEGENCI:

TEMAT 1: Prezentacja Gminy Lesznowola -  wystąpienie p. wójt M.J Batyckiej-Wąsik: Pani Wójt 
przywitała  wszystkich  zebranych  na  Konwencie  i  przystąpiła  do  prezentacji  aktualnej  sytuacji 
gospodarczo-finansowej Gminy Lesznowola. Zwróciła uwagę na zależność kondycji gmin również 
od  obecnej  sytuacji  wszystkich  szczebli  samorządów  w  Polsce.   Stwierdziła,  że  stan  państwa 
polskiego,  jego  polityka  gospodarcza,  kształtująca  obraz  finansów publicznych  -  to  tematy  dziś 
trudne. Trudne, ale nie beznadziejne. Pani Wójt jest zwolenniczką ostrożnego optymizmu  i bardzo 
konkretnych  działań,  prostego  logicznego  wniosku:  jeśli  pojawia  się  problem  -  należy  znaleźć 
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sposób jego rozwiązania i zrobić to możliwie jak najszybciej. Samorząd funkcjonuje w Polsce ponad 
20  lat  i  radzi  sobie  doskonale,  -  powiedziała  pani  wójt  -  a  zatem będzie  prosperował  kolejne 
dekady. To co funduje nam min. Rostowski i to, co dzieje się w działaniach legislacyjnych rządu - 
wymaga pilnego dialogu, który dzięki postawie Premiera, przyniósł już pierwsze oznaki zrozumienia 
ze  strony  Ministerstwa  Finansów.  Rząd  jednak  zlecił  samorządom  aż  120  zadań,  ale  za  tymi 
zadaniami nie pojawiły się środki finansowe. Założenie samorządów: Musimy sobie radzić i bronić 
naszej samorządowej pozycji.
Pani  Wójt  omówiła  budżet  Gminy,  przedstawiła  analizę   rocznych  wydatków  i  dochodów, 
priorytetów  inwestycyjnych  (Lesznowola  inwestuje  w:  1.  oświatę,  bo  wiedza  to  jakość  życia  i 
działania przyszłych pokoleń naszych mieszkańców; 2. służbę zdrowia - lokalne ośrodki zdrowia / 
niepubliczne  usługi  medyczne/  usługi  w  ramach  NFZ);  3.  ochrona  środowiska  -  oczyszczalnie 
ścieków;  4. komunikacja drogowa/poprzeczna).
Pani  Wójt  wyraźnie  podkreśliła  postęp  w  rozwoju  lokalnego  bussinesu  na  obszarze  Gminy 
Lesznowola.  Rozwój ten został dostrzeżony przez rankingi Forbes'a.   
Urząd Gminy: profesjonalna obsługa mieszkańców, funkcjonuje system zarządzania jakością, a także 
system oceny i motywacji pracowników.  To się bardzo liczy.   

PS redakcyjne: 25 maja br. w Pałacu Prezydenckim, pani Wójt M.J.Batycka-Wąsik za zasługi w 
działalności  na rzecz społeczności  lokalnej  oraz za osiągnięcia w pracy  samorządowej została 
odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

TEMAT  2: Nowy  Szpital  Powiatowy -  prezentacja  aktualnego  zakresu  usług  medycznych. 
Wystąpienie:    Marek  Kołodziejski  -  Dyrektor  ds.  Marketingu  EMC  Instytut  Medyczny  SA,   tel.   
661.300.259;  e-mail:    marek.kolodziejski@emc-sa.pl  ;     Ewa  Pogodzińska   -    Dyrektor  PR  ,  kom:   
661.300.287 

Dyrektor MK: - Moim zadaniem i moją ambicją jest zaprezentowanie państwu aktualnego 
stanu funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Piasecznie.   EMC działa od 10 lat, od 5 lat są na 
giełdzie.  EMC zajmuje się  leczeniem szpitali.  Naszą najsilniejszą stroną jest  praca w powiatach. 
Szpital w Piasecznie jest obiektem, który traktujemy jako nasze najbardziej udane dziecko (obok 
Kowar,  Świebodzice, Ząbkowic,  Wrocławia,  oraz placówki w Irlandii).  Rozbudowa Szpitala i  jego 
możliwości  świadczenia usług medycznych to wynik  decyzji  samorządowców, to dzięki  państwa 
decyzjom  i  prowadzonym  rozmowom  udało  się  zrealizować  projekt  w  Piasecznie  -  wzorcowy. 
Rozwijamy współpracę ZOZ-ami (spotkanie w Starostwie 18 maja br. 14.00).  Mamy cztery profile, z 
których  najbardziej  obecnie  obleganym  (jeśli  można  tak  powiedzieć)  jest  Oddział  Położniczo-
Ginekologiczny.  Zależy  nam  bardzo,  aby  informacja  o  świadczonych  przez  nas  usługach 
rozprzestrzeniła  się  na  obszarze  całego  powiatu.  Podkreślam,  działamy  w  ramach  NFZ.  Mamy 
wspaniały zespół specjalistów, doskonałą bazę techniczną. Spodziewamy się niebawem tomografu, 
dzięki  któremu  badania  specjalistyczne  z  zakresu  neurologii  i  chirurgii,  kardiologii  będą  miały 
europejski standard. 
M.  Kołodziejski  poprosił  zebranych  decydentów,  aby   pomogli  Szpitalowi  w zakresie  promocji 
aktualnych działań, rozpowszechniania informacji o usługach w ramach NFZ, a więc bezpłatnych 
usług  medycznych.  Zapewnił,  że  „jesteśmy  dobrzy  i  w  każdej  chwili  można  nas  sprawdzić”. 
Podziękował za zaproszenie na Konwent i  dodał,  że Spółka prowadząca Szpital  płaci podatki  na 
terenie powiatu piaseczyńskiego (to ważne, wbrew pozorom!)

Pani  Wójt  Lesznowoli, w  nawiązaniu  do  wystąpienia  pan  Dyrektora,  zaprosiła  EMC  SA  do 
współpracy z Gminą Lesznowola. Stwierdziła, że władze, zarząd i rada gminy czekają na propozycje, 
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na rozważenie możliwości organizacji usług medycznych na obszarze Gminy.

Pan Stefan Dunin -  Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nawiązał  do decyzji  o powstaniu 
nowego Szpitala w Piasecznie. Stwierdził, że podjęła ją poprzednia Rada i Zarząd. To były trudne 
rozmowy, ale wszechstronnie przemyślane. 
Weszliśmy w ten  projekt,  -  powiedział,  bo to są decyzje  na  długie  lata.  To  jest  inwestycja  dla 
pokoleń  mieszkańców.  Wyzwoliliśmy  się  z  problemu,  z  którym  boryka  się  dzisiaj  większość 
samorządów w Polsce. Mamy znakomitego partnera. 

TEMAT 3. Raport przeciwpowodziowy - wystąpienie: Koordynator Powiatowy inż. Janusz Rzepka:
Na III Konwencie ustalone zostały zadania doraźne, plan odwodnień i współpracy z Zarządem Dróg 
Powiatowych. Powodzie to sytuacje tożsame z awarią, więc prace muszą być wykonywane w trybie 
pilnym, nadzwyczajnym. Na dzień dzisiejszy z poziomu wykonania prac zalecanych, koordynator nie 
jest zadowolony (samorządy otrzymują żółtą kartkę). Przygotowywana przez Koordynatora mapa 
polderu  powiatu  piaseczyńskiego  i  realizacja  wszelkich  prac  modernizacyjno-remontowych 
uwzględnia  specyfikę  powiatu.   Na  obszarze  powiatu  mamy  do  czynienia  z  trzema 
niezaprzeczalnymi faktami. 1. Gminy Konstancin-Jeziorna i  Góra Kalwaria mają obciążenie rzeką 
Wisłą  i  wałami,  oraz  zjawiskiem  starorzecza;  2.  Gmina  Piaseczno  -  jej  budowa  geologiczno-
hydrologiczną jest tak ukształtowana, że  wszystkie wody z powiatu spływają właśnie do tej gminy. 
3. Gminy Tarczyn, Prażmów, Lesznowola - mają środkowy bieg rzek i możliwości retencji kanałowej. 
To wywołuje inny sposób zachowania się wody i inny sposób reagowania na wodę.
Koordynator przedstawił kolejny etap prac zalecanych do wykonania (każda gmina otrzymała swój 
wykres i tabelę).
Pan Rzepka poprosił pan Starostę o pomoc w rozmowach ze WZMiUW-em i z RZGW-u. Musi być 
nawiązana  życzliwa  współpraca  ze  Starostwem  Powiatowym.  Koordynator  wyraził  nadzieję,  że 
UPOWAŻNIENIE, które otrzymał od wszystkich Burmistrzów, Wójtów i Starosty Powiatu, umożliwi 
mu prowadzenie konstruktywnego dialogu z ww. instytucjami. Tu nie chodzi o naruszanie czyichś 
kompetencji,  powiedział  Koordynator, ale o możliwie najskuteczniejsze zabezpieczenie się przed 
kolejną powodzią.  
Koordynator PONOWIŁ APEL!  Przepusty muszą być drożne! //Przyczyna:  najczęściej  z  powodu 
samowoli technicznej (jedno z najgroźniejszych zjawisk wokół nas). // Przepusty pod drogami, 
stosowanie  technik  rozsączających  musi  być  obowiązkiem  (!)  w  powstających  planach 
zagospodarowania  przestrzennego! //  Konstrukcja  wałów  wiślanych  to  wielki  i  tylko  uśpiony 
problem. Wały są przesiąkliwe, stare,  o nadwyrężonej konstrukcji.  Obecnie nie stać nas na ich 
generalny remont, musimy zatem działać wszelkimi możliwymi sposobami, aby woda opadowa nie 
zatrzymywała się, aby roślinność nie rozsadzała podstaw wałów (konieczna wycinka). Wiedza, którą 
dysponuje powiat i samorządy gmin powinna być przeszczepiana mieszkańcom (tj. jeśli chcesz się 
budować  na  terenach  zalewowych  lub  zagrożonych  zalaniem  z  powodów  gęstej  zabudowy, 
otrzymasz zgodę wraz z ostrzeżeniem i umową, w której stwierdzasz w przypadku zalania, że nie 
masz do nikogo żalu, nie oskarżasz nikogo o nieuczciwość lub brak informacji).
Jeśli będziemy pomnażać istnienie małych osiedlisk (np. Wojciechowice) podtapianych nawet przez 
niewielkie deszcze, należy ludziom proponować wpinanie ich domostw do rowów melioracyjnych, 
do  rowów  odwodnieniowych,  należy  kontrolować  przepusty  pod  drogami,  pilnować  rynien 
wkładanych podgruntowo z rozsączkowaniem.

Starosta:  Stwierdził, że do Wojewody i Marszałka skierowane zostały pisma z prośbą o dodatkowe 
środki finansowe. Czekamy na odpowiedź, na spotkanie.  Najbardziej martwi fakt, że RZGW-u nie 
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nie znajduje sposobu prawnego, aby skorzystać z  samorządowych propozycji  pomocy. Powiat i 
gminy są gotowe do akcji czyszczenia np. Jeziorki istnieje ogromna potrzeba realizacji tych działań. 
Rozmowy z RZGW będą kontynuowane w trybie pilnym.      

Maria  Bernacka-Rheims:  (słabo  słyszalne/  poza  mikrofonem)  zbiornik  retencyjny  w  gminie 
Prażmów (?). Kiedy?

Starosta: Na Konwencie rozpatrywane są problemy w ramach obszaru powiatu. Globalnie. Lokalny 
patriotyzm  ma  oczywiście  pełne  uzasadnienie,  ale  po  to  angażujemy  sztab  specjalistów,  aby 
utworzyli plan działania, ustalili priorytety, kolejność prac. Jeden duży zbiornik retencyjny - to rzecz 
mało uzasadniona, ale kilka małych zbiorników - to już projekt, o którym warto myśleć i rozmawiać.
Wykonajmy najpierw to, o co prosi nas i zaleca nam Koordynator Powiatowy.  

Pani  Wójt  Batycka-Wąsik: w  nawiązaniu  do  Upoważnienia  pana  Janusza  Rzepki.  Przedstawiła 
prośbę  o  dopisanie  do  tego  dokumentu  punktu:  -  udział  w  wizjach  lokalnych  na  wniosek 
burmistrzów,  wójtów  lub  starosty.  (UWAGA:  ZAPIS  TEN  ZOSTAŁ  UZUPEŁNIONY  25  05  2011 
roku//djs).

Starosta:  Wypowiedź  pana  Janusza  Rzepki  dotyczyła  także  przepustów  pod  drogami.   Na 
dzisiejszym  Konwencie  obecny  jest  pan  Antoni  Kobus  -  dyrektor  ZDP.  Prośba  o  wypowiedź. 
dotyczącą stanu przepustów, remontu lub czyszczenia rowów przydrożnych.

W odpowiedzi pan A. Kobus poinformował, że w 2010 roku ZDP zmodernizował i oczyścił 12 km 
rowów przydrożnych wraz z przepustami. W tym roku plany są ambitniejsze -  zadania dotyczą 25 
km rowów. Prace już są wykonywane. Obszar: wszystkie gminy powiatu piaseczyńskiego.

Starosta skierował do obecnych prośbę, aby raporty z prac na terenie gmin były przedstawione na 
V  Konwencie  w  Tarczynie.  Zaznaczył,  że zbliża  się  okres  letni,  który  w  zeszłym  roku  tak  nas 
tragicznie  doświadczył.  „Bądźmy  czujni,  prace  proste  mogą  być  bez  specjalnych  konsultacji 
wykonywane.  Pilnujmy  naszych  terenów  i  mieszkańców.”  Starosta   podziękował  radnym 
powiatowym  za  obecność  na  Konwencie.  To  się  bardzo  liczy.  Podziękowanie  dla  Pani 
Przewodniczącej Rady Powiatu.
Starosta do pana A. Kobusa: „dziękuję również za wykonanie remontu ulicy Masztowej”.  Prośba o 
pilne wykonanie i przedłożenie raportu o stanie dróg powiatowych.
  
(godz. 11.30 // PRZERWA około 20 minut)

Po  przerwie:  Pani  M.  Mioduszewska  zwróciła  jeszcze  raz  uwagę  na  alarmujący  stan  realizacji 
zobowiązań przeciwpowodziowych. „Żółtą kartkę już żeśmy dostali. Zbliża się lato, musimy (powiat 
i gminy) wykonać zadania zapisane w planie inż. Janusza Rzepki”. 

TEMAT 4. Komunikacja drogowa i szynowa na terenie powiatu piaseczyńskiego:
Starosta:  Istnieją  plany  w  sferze  komunikacji  szynowej.   Podpisaliśmy  list  intencyjny  między 
samorządami, Marszałkiem i Kolejami Mazowieckimi, przygotowany jest także system współpracy z 
firmą  Vattenfall w  zakresie  zagospodarowania  linii  siekierkowskiej.  Chcąc  firmę  przekonać  do 
współpracy,  postawiliśmy kilka ważnych zadań,  które opłacają się obu stronom: 1. zapewnienie 
bezpieczeństwa  energetycznego  dla  elektrociepłowni   Siekierki  (uruchomienie  toru  także 
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radomskiego),  2. uruchomienie ruchu pasażerskiego dla  Vattenfall;  3.  umożliwienie na odcinku 
Nowa  Iwiczna-Warszawa  ruchu  pociągów  liniowych  i  bocznicowych;  4.   odpowiednie 
zaprojektowanie stacji Nowa Iwiczna (perony i parkingi);  5. zapewnienie odpowiedniej prędkości 
przemieszczeń  na drodze nr 79 na wysokości Nowa Iwiczna. 
To problem wymaga działań kompleksowych (ponadgminnych). Chcemy zintegrować komunikację 
szynową i kołową. Jak do tego podejść? Jednym z pomysłów jest powołanie wspólnego podmiotu 
gospodarczego.  Być  może  powiat  porozumie  się  ze  wszystkimi  gminami  i  zrealizujemy  tzw. 
powiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób. Koszty, które ponoszą oddzielne samorządy to 
rząd około 6-8 mln złotych rocznie. Czy nie warto przygotować odpowiednich uchwał, aby utworzyć 
wspólne  przewozy?  Powiat  jest  pod  tym  względem  bardziej  ograniczony  niż  gminy,  ale  warto 
podjąć ten trud, bo dobrą komunikacją zainteresowani są wszyscy mieszkańcy powiatu (6 gmin). 

Pan wicestarosta M. Gieleciński stwierdził,  że czekają nas podwyżki  cen przewozu osobowego. 
ZTM albo podniesie cenę biletów albo ograniczy liczbę przewozów. Tak zachowuje się monopolista. 
Nie  mamy  co  do  tego  złudzeń.  ZTM  nie  ma  konkurenta  np.  w  postaci  wewnętrznego  ruchu 
powiatowego.  

Starosta  Jan  A.  Dąbek: Współpraca  z  komunikacją  warszawską  jest  koniecznością  dla  naszych 
mieszkańców. Ale samorząd może pokazać Warszawie możliwość innej współpracy, partnerskiej. 
Powiat musi postawić wniosek o rozpatrzenie celowości dopłat do oferty Warszawy. A przecież nie 
stać  nas na coraz  większe wydatki.  Musimy myśleć o samodzielności  i  wywalczeniu takich cen 
biletów  dla  mieszkańców,  które  nie  będą  przerażać.  Sprawa  komunikacji  jest  cały  czas 
monitorowana. Nikt za nas tej sprawy nie rozwiąże. Jesteśmy postawieni pod ścianą. 

Pani Bernacka-Rheims powróciła do tematu studium i planów zagospodarowania przestrzennego. 
Poprawienie  komunikacji  (czy  też  sytuacji  wodnej  i  przeciwpowodziowej)  to    ścisła  realizacja 
mądrych  perspektywicznych   planów zagospodarowania  przestrzennego,  koordynowanie  miejsc 
przystankowych,  szersze  drogi,  ścieżki  rowerowe,  drożne  przepusty.   „Dziękuję  staroście  i  pani 
Batyckiej za realne starania. Warszawa nas mobilizuje do szybkich działań.” 

Starosta: Sporo   się  już  wydarzyło.  Uruchomione  jest  połączenie  kolejowe  Góra  Kalwaria  - 
Warszawa,  w  Piasecznie  trwają  prace  nad  przejęciem  dworca  kolejowego  i  budowy  parkingu. 
Konstancin-Jeziorna  ma  bezpośrednie  połączenie  z  Warszawą,  każdy  z  samorządów  potrzebuje 
komunikacji  miejskiej,  a  te  odległe  od  Warszawy  gminy   -  potrzebują  tras  autobusowych 
międzygminnych. Tarczynowi nie po drodze jest na razie do Piaseczna, bo tak się złożyło w historii 
tej gminy, że  większość połączeń ma z Grójcem. Ale dziś gmina Tarczyn wchodzi w skład powiatu 
piaseczyńskiego i  też musi mieć normalne trasy i  linie dojazdowe do stolicy. Należy pamiętać o 
Grójeckiej Kolejce Wąskotorowej, chcemy ją  zagospodarować wraz z  gminą Piaseczno i innymi 
gminami, na obszarze których znajdują się tory GKD.   To byłby początek połączenia szynowego z 
Tarczynem, Grójcem, Nowym Miastem nad Pilicą. 

Andrzej  Wasiak stwierdził,  że  dopłaty  dla  Warszawy  staną  się  faktem.  Budżet  stolicy  też  jest 
mniejszy. Ustawa o transporcie drogowym daje możliwość powstania samorządowych związków 
komunikacyjnych  wokół  Warszawy,  przykład:  powiat  wołomiński.  Samorząd  samodzielnie 
wynegocjował wspólne i lepsze stawki, rozłożone na trzy lata podwyżki cen biletów.  To celowe 
działania.  „Nam  zaświtał  taki  pomysł  na  terenie  gminy  Prażmów.  Zamieściliśmy  ankietę  dla 
mieszkańców,  która  da  nam obraz  ich  potrzeb  komunikacyjnych.  Kto,  w jakim kierunku,  kiedy, 
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podróżuje. Ankieta pozwoli na skuteczne rozmowy z przewoźnikami (od 3 kwietnia PKS ograniczył 
znacznie komunikację autobusową na terenie Prażmowa, trzeba to zjawisko zwalczać rynkowo.)

Starosta dodał, że formuła związku powiatu z gminami jest już prawnie możliwa. Szykujemy się do 
zrobienia następnego kroku. 

Pani Wójt M.J.Batycka-Wąsik poprosiła pana Burmistrza Jańczuka o wyrażenie zdania na temat 
pomysłu zrodzonego czas jakiś temu. Poprzedni zarząd Konstancina twierdził, że mieszkańcy gminy 
Konstancin- Jeziorna nie byli zainteresowali podróżowaniem przez Piaseczno i Lesznowolę. Że to 
wariant  mniej  wygodny  i  dłuższy  niż  kierunek  na  północ  od  Konstancina  do  Warszawy.  Czy 
ograniczenie połączeń gminy Konstancin ze stolicą do jednej jedynej nitki jest dalej przez nowy 
zarząd  preferowane?  Jeśli  nie,  to  może  warto  wrócić  do  przeanalizowania  trasy  radomskiej  i 
kooperacji  z  gminami  wzdłuż  tego  właśnie  toru:  Góra-Kalwaria,  Piaseczno  i  Lesznowola,  oraz 
partnerzy Prażmów i Tarczyn, zaistnienie dowozu do węzłów kolejowych, zbudowanie komunikacji 
poprzecznej. 
Pani Wójt z całą mocą podkreśliła, że musimy zacząć mówić o komunikacji szynowej i kołowej  jak o 
projekcie w skali powiatu. Potrzebny jest JEDEN, ZGODNY GŁOS, inaczej niczego nie osiągniemy, nie 
przyjmiemy jednej strategii. Pani Wójt dodała: Z pewnością nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że 
nie wiemy, kiedy zostanie wybudowana trasa S7, zapewne szybciej powstanie obwodnica drogi 721 
-  jesteśmy  na  etapie  decyzji  środowiskowych.  Mamy  podpisany  stosowny  kontrakt  z 
Województwem mazowieckim - ale to nie jest żadna alternatywa dla mieszkańców powiatu, to 
alternatywa przede wszystkim dla ruchu tranzytowego. Naszym natomiast zadaniem jest zbiorowa 
komunikacja  szynowa i  drogowa na obszarze powiatu.  To są standardy znane już  na świecie. 
Piłeczka  jest  po  naszej  stronie.  Rzut  należy  do  nas.  Bez  naszej  determinacji  nie  uda  nam  się 
zapewnić komfortu przejazdu naszym mieszkańcom. 

Burmistrz  K.  Jańczuk (Konstancin-Jeziorna)  powiedział,  że  gmina  prowadzi  rozmowy  z  ZTM  - 
monopolistą  na  rynku.  Negocjujemy  z  nimi  wprowadzenie  linii  Wilanów-Brześce  (czerwony 
autobus).  Pytałem  burmistrza  Góry  Kalwaria  Dariusza  Zielińskiego,  czy  jest  zainteresowany 
przedłużeniem tej  linii  na obszar  swojej  gminy (Brześce -  Góra Kalwaria).  Chcemy zmienić linie 
700, 710, 724.  ZTM  nie  chce  kursu  700.  Upiera  się,  aby  skrócić  tę  linię  do  odcinka  metro 
Wilanowska  -  Konstancin.  Nie  chcemy  przyjąć  tego  wariantu.  Od  15  sierpnia  br.  planujemy 
wprowadzenie wewnętrznej komunikacji gminnej - busikowej. 1. na wspólnym bilecie ZTM-em lub 
innym przewoźnikiem bez wspólnego biletu, czego zapewne mieszkańcy nie zaakceptują. 
W związku z tym zgodzimy się na wspólny bilet. Pilotaż będzie trwał do 31 grudnia - obserwacje i 
analiza  ruchu.  Na  dzień  dzisiejszy  komunikacja  wewnętrzna  musi  być  zsynchronizowana  z 
komunikacją ZTM. 
Burmistrz  Jańczuk  stwierdził,  że  koncepcja  komunikacji  powiatowej  jest  bardzo ciekawa,  przy 
założeniu że będzie nam odpowiadać i że będzie opłacalna. Wiemy, że ZTM będzie podnosić ceny, 
ale przecież inni też nie będą wozić naszych mieszkańców za darmo.  Wiem, że trzeba złamać 
monopol ZTM. Z każdym, kto mi zaproponuje poprawę komunikacji nawiążę dialog - powiedział 
Burmistrz  Jańczuk.  Każdy,  kto zaproponuje  mi  trasę  z  minimalną  ilością  przesiadek  (przesiadek 
ludzie nie lubią) nawiążę współpracę. Może droga przywalona będzie wyjściem z sytuacji - o tym 
chcę  rozmawiać  z  panem  starostą.  Docelowym  rozwiązaniem  byłaby  obwodnica,  ale  to  jest 
nierealne. Rozmawiajmy o tym, co jest realne i korzystne dla nas.

Starosta: Kierunek  w  stronę  Siekierek  też  jest  ważny.  Tor  siekierkowski  należy  rozpatrywać  w 
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całości,  gdyż  dzięki  temu  torowi  również  można  się  przemieszczać  w  kierunku  Konstancina. 
Zwracam uwagę, że np. Józefosław i Julianów to 15 tysięcy osób i Gmina Piaseczno przewidziała i 
zabezpieczyła tam dwa miejsca pod przystanki / stacje. Uruchomienie toru siekierkowskiego może 
się łączyć z działaniem ruchu wahadłowego. Wyznaczyliśmy już miejsca na dwie mijanki. Jedno jest 
pewne  -wygramy  tę  sprawę,  jeśli  będziemy  zgodni  i  zechcemy  się  tym  zająć  w  najbliższym 
możliwym czasie.

Burmistrz D. Zieliński podkreślił, że  każda gmina ma inne uwarunkowania, ale inwestycje możemy 
mieć wspólne. To bardzo dobry kierunek. Gmina Góra Kalwaria będzie zmierzać w stronę rozmów  z 
gminą Konstancin. Jesteśmy zainteresowani zwiększeniem częstotliwości transportu.  
Trasa 724  po remoncie będzie szybkim dojazdem do Warszawy. Więc wspólne działania  będą 
generować  mniejsze  koszty.  Wspólne  negocjacje  gmin  i  powiatu  przyniosą  więcej  korzyści  niż 
pertraktacje poszczególnych samorządów gminnych. Na terenie gminy Góra Kalwaria znajdują się 
obszary  w  ogóle  pozbawione  komunikacji  poprzecznej.  Dlatego  deklaruję  gotowość  podjęcia 
rozmów o koncepcji  transportu ponadgminnego, powiatowego. Do czasu realizacji  tych nowych 
idei musimy kontynuować negocjacje z ZTM. Z gminą Konstancin będziemy współpracować.
Oby prace nad konstruktywnym transportem powiatowym ruszyły jak najszybciej. 

Andrzej Wasiak powiedział: „stawiam wniosek, abyście państwo dążyli w ramach jednej strefy (np. 
powiatu) do planowania ruchu na podstawie jednorazowego najtańszego biletu.  Zrobiłem analizę 
kosztów  funkcjonowania  komunikacji  gminnej.  Założyłem  sobie  koszty  przewozów,  koniecznych 
inwestycji w tabor, uwzględniłem koszt biletu. Wychodzi na to, że rentowność pojawia się przy 20 
pasażerach  na  każdej  linii.  Jest  to  możliwe,  ale  (UWAGA)  należy  uwzględnić  partycypację 
samorządów w kosztach transportowych.”

Starosta: Komunikacja to zadanie własne gmin. Samorządy muszą mieć świadomość konieczności 
dotowania ruchu pasażerskiego (tak jak czynią to w odniesieniu do oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej).  Bez  komunikacji  niczego się  nie  zrobi  nawet  w dobie  Internetu.  Jeśli  dziś  musimy 
rezerwować środki  w wysokości  około 2 mln złotych na dotowanie  transportu,  to  przejście  na 
formułę powiatowego ruchu pasażerskiego daje nam średnio 10 mln złotych, które jakby już na 
wejście  wspomagają  powołany  przez  samorządy  podmiot  gospodarczy.  To  daje  szansę  na 
konkurencyjność  powiatowego  podmiotu  gospodarczego.  I  te  pieniądze  zostają  wtedy   w 
samorządach. 

Maria  Bernacka-Rheims,  konkludując  stwierdziła:   Umawiamy  się  co  do  konkretnych  działań. 
Samorząd  powiatowy  przystąpi  do  przygotowania  propozycji  porozumienia  między  gminami  i 
powiatem piaseczyńskim.  W tych  realiach  z  ZTM-em negocjować  będziemy  nie  dłużej  niż  rok. 
Przyzwyczaimy ZTM do myśli,  że może mieć konkurencję.  Pamiętajmy,  że komunikacja szynowa 
musi być skoordynowania z innymi środkami komunikacji. Tarczyn, Prażmów i Góra Kalwaria już 
„spiskują” na temat korzystania z linii skierniewickiej. Przechodzi ona przez środek naszych gmin, 
to  fantastyczna  linia  łącząca  się  z  linią  radomską  w  Czachówku.  Nie  wyklucza  to  absolutnie 
korzystania  z  Grójeckiej  Kolei  Dojazdowej.   Trzeba  lobbować  u  Kolei  Mazowieckich  i  JEDNYM 
GŁOSEM  bronić  swojego  bussinesu.  Podobnie  w  negocjacjach  z  ZTM.  Wstępne  porozumienie 
przygotuje Starostwo Powiatowe pod nadzorem pana starosty.

Grażyna Wiśniewska-Sas (Tarczyn) powiedziała:  Jesteśmy skazani na jedną drogę wojewódzką i 
potem  dojazd  po  drogach  powiatowych  (dobrych!  zaznaczam)  i  wszyscy  spotykamy  się  w 
Piasecznie  lub  w  Raszynie,  gdzie  o  komforcie  jazdy  bardzo  trudno  jest  mówić.   Rozwiązania 
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szynowe, o których mówimy, są słuszne. Linia Skierniewice-Łuków wcześniej była „dojazdówką” dla 
pracowników  przy  pracach  polowych  sezonowych.  Teraz  ma  możliwości  tylko  przewozów 
towarowych. 

Starosta: Konkludując  wcześniejsze  deklaracje,  pani  Wiśniewska-Sas  dodała:  Patrząc  na  mapę 
powiatu, możemy stwierdzić, że jesteśmy w kapitalnej sytuacji.  W każdej gminie są tory, w każdej 
gminie możne dowieźć po szynach pasażera do Warszawy. To są ogromne atuty w rozmowach z 
ZTM-em.  Jesteśmy  za  podjęciem  się  opracowania  koncepcji  wspólnej  kolejowej  i  poprzecznej 
komunikacji powiatowej.

Starosta, kończąc spotkanie, poinformował, że następny Konwent odbędzie się 13 czerwca 2011 w 
Urzędzie MiG Tarczyn. Serdeczne podziękowanie dla władz Gminy Lesznowola, pani  Wójt i  Pani 
Przewodniczącej Rady Gminy.

Pani Wójt M.J.Batycka-Wąsik: podziękowanie za udział i współorganizację IV Konwentu.

----------------
 Zakończenie obrad IV Konwentu nastąpiło o godz. 13.30.

WNIOSKI / ZADANIA:
1. pomoc w promocji usług nowego Szpitala Powiatowego w Piasecznie;
2. nawiązanie współpracy między EMC Instytut Medyczny i samorządem Gminy Lesznowola;
3.  pomoc  starosty  w  nawiązaniu  życzliwej  współpracy między  Starostwem  (koordynatorem 
powiatowym) i  RZGW /WZMiUW (zakres:  wycinka drzew, oczyszczenie rowów, przeciwdziałanie 
samowoli technicznej);
4. uzupełnienie wpisu do Upoważnienia inż. Janusza Rzepki (na wniosek M.J.Batyckiej-Wąsik) // już 
wykonane/ djs;
5.  ocena  stanu  wykonania  już  zaleconych  przez  koordynatora  prac  modernizacyjno- 
zabezpieczających = „żółta kartka dla samorządów”;
6.  ponowienie  apelu Koordynatora  Powiatowego  o  drożność  przepustów,  stosowanie  technik 
rozsączających, niwelowanie samowoli technicznej;
7. starosta kieruje do wszystkich decydentów prośbę o przygotowanie na następny (V) Konwent 
szczegółowych  raportów  z  prac  przeciwpowodziowych w  gminach  (prace  powiatu  przedstawi 
osobiście);
8.  starosta zleca Dyrektorowi A. Kobusowi (ZDP) pilne wykonanie i przedłożenie  raportu o stanie 
dróg powiatowych (nawierzchnia, przepusty, rowy przydrożne); TERMIN pracy do 10 CZERWCA br. 
PREZENTACJA na V KONWENCIE. 
9.  władze  powiatu piaseczyńskiego  przygotowują  projekt  porozumienia  między  gminami  i 
powiatem  dotyczący  formuły  Powiatowego  Zintegrowanego  Transportu  Pasażerskiego  (PZTP) 
-termin wykonania projektu określi  starosta, zarząd powiatu przy pełnej akceptacji  samorządów 
gmin; deklarację zgody na opracowanie i analizę formuły PZTP wyrazili ustnie wszyscy obecni na 
Konwencie Burmistrzowie i Wójtowie (przedstawiciel Gminy Piaseczno - Pełnomocnik Burmistrza 
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nie zabierał głosu na Konwencie); TERMIN prac do 30 CZERWCA br.
10.  starosta  deklaruje powołanie  zespołu ekspertów,  który  oceni  projekt  PZTP pod względem 
finansowym,  prawnym,  logistycznym;  skład  zespołu  będzie  przedstawiony  do  akceptacji 
samorządów gmin powiatu. TERMIN prac nad projektem: V Konwent / 13 czerwca br. 
11.  decydenci gmin i powiatu wypracowują jedną, wspólną, zgodną koncepcję negocjowania z 
ZTM-em na temat obsługi transportowej mieszkańców (tras i cen biletów); TERMIN do 30 LIPCA br.
12. decydenci obecni n Konwencie deklarują konieczność jednomyślności w lobbowaniu na rzecz 
koncepcji  komunikacji  powiatowej  (w  samorządowych  kontaktach  bilateralnych,  jak  i  z 
podmiotami zewnętrznymi). 
 
Termin następnego spotkania ustalono na: 13 czerwca 2011 roku, o godz. 10.00, w Urzędzie Miasta 
i Gminy  Tarczyn; współgospodarzem V Konwentu będzie Gmina Tarczyn i pani Burmistrz  Barbara 
Galicz.

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 // kom. 501 710 977; d.samek@piaseczno.pl
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