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Protokół  IX Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 18 października 2012 roku
Dnia 18 października br. o godz,. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie  odbyły się obrady 
IX Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan A. Dąbek - Starosta Piaseczyński
Marek Gieleciński – Wicestarosta Piaseczyński
Maria Mioduszewska - Przewodnicząca Rady Powiatu
Marek Rutowicz – Z-ca Burmistrza MiG Góra Kalwaria
Barbara Galicz - Burmistrz MiG Tarczyn
Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt Gminy Lesznowola
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Gminę Piaseczno reprezentowali:
Mariusz Łodyga – Naczelnik Straży Miejskiej w Piasecznie
Marianna Nowogorodzka - Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
                                                 UMiG Piaseczno
GOŚCIE:
Gabriela  Popowicz  –  z-ca  Dyrektora,  Departament  Koordynacji  Programów  Infrastrukturalnych, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (tel. 22 461 39 30 / 22 723 997 056).
Grzegorz Hetmanek – Z-ca Naczelnika Wydziału Dokumentacji GDDKiA Oddział w Warszawie (22 323 11 
12).
Paweł Karpowicz - Departament Przygotowania Inwestycji GDDKiA
Zbigniew Golis - Z-ca Dyrektora Projektu Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA
Rafał Hurkała -  Kierownik Kontraktu Centrum Realizacji Inwestycji  PKP PLK SA (tel. 606 348 202).
Jan Kuczmera i Włodzimierz Ratajczyk – lekarze weterynarii, powiat pruszkowski
Mirosław Bosiek i Łukasz Darmofalski – KP PSP
Piotr Wojtas i Sławomir Mydłowski – Nadleśnictwo Chojnów
Ireneusz Demner – Powiatowy Inspektor Weterynarii
Leszek Nowak, Zbigniew Tłuchowski, Jacek Ozimek  - Szkolny Związek Sportowy
Janusz Rzepka - Powiatowy Koordynator ds. powodziowych
Marian Winiarski - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Agnieszka  Pindelska  i  Jerzy Michna  –  Wydział  bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Starostwa 
Powiatowego w Piasecznie
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna powiatowa IV kadencji
Piotr Kandyba - Radny powiatowy IV kadencji
Jerzy Bichta - Radny powiatowy IV kadencji

TEMATY KONWENTU:

1. Szkolny Związek Sportowy – perspektywy i możliwości działania na obszarze powiatu piaseczyńskiego. 
Stanowiska przedstawią: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego, p. Jacek Ozimek - Przewodniczący Zarządu SZS.
2.  Kompetencje samorządów lokalnych w kwestii zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenach 
zurbanizowanych. Aspekty:  a).  konsekwencje zmniejszania się obszarów leśnych w wyniku poszerzania 
siedlisk ludzkich;  b).  ochrona dzikich zwierząt  i  opieka weterynaryjna nad nimi;  c).  utylizacja  zwierząt 
martwych poza terenem leśnym; d). działalność Nadleśnictwa Chojnów i kół łowieckich obszaru powiatu 
piaseczyńskiego.
Prezentacja tematu: p. Agnieszka Pindelska, p. Jerzy Michna - Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa  
Powiatowego w Piasecznie, p.  Sławomir Mydłowski i Piotr Wojtas - Nadleśnictwo Chojnów, p. Ireneusz  
Demner - Powiatowy Lekarz Weterynarii, p. Mirosław Bosiek i p. Łukasz Darmofalski - KP PSP, p. Jan 
Kuczmera  i  p.  Włodzimierz  Ratajczyk  –  lekarze  weterynarii  prowadzący  usługi  związane  z  dzikim  
zwierzętami na obszarze powiatu Pruszkowskiego.            

3.   Priorytety  nowej  polityki  finansowej  UE 2014 –  2020.  Transport  drogowy i  kolejowy obszaru 
powiatu  piaseczyńskiego  –  stan  aktualny  ze  szczególnym  uwzględnieniem  realizacji  S7  i  L8.  a).  
Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego  –  p.  Gabriela  Popowicz Zastępca  Dyrektora  w  Departamencie  
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Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. b). Generalna Dyrekcja  
Dróg  Krajowych  i  Autostrad:  p.  Grzegorz  Hetmanek -  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Dokumentacji  
GDDKiA Oddział  w Warszawie;  c).  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  -  p.  Zbigniew Golis zastępujący 
Dyrektora  Projektu Centrum Realizacji  Inwenstycji,  p.  Rafał  Hurkała – Kierownik Kontraktu Centrum 
Realizacji Inwestycji.  
4. Raport z działalności Koordynatora ds. przeciwpowodziowych – dr Janusza Rzepki. Referat i prezentacja 
materiałów merytorycznych: dr Janusz Rzepka.

……………………..

Pan Starosta  otworzył obrady i przywitał wszystkich przybyłych gości.  Następnie zaproponował zmianę 
kolejności prezentacji tematów (patrz: wykaz powyżej). Zebrani  nie wyrazili sprzeciwu.
 
TEMAT 1:  Szkolny Związek Sportowy

P. Starosta  J. A. Dąbek: Zwrócił uwagę, że o pracy Szkolnego Związku Sportowego dotąd nie rozmawiano 
w  tak  szerokim  gronie.  Nie  podkreślano  zasług  działaczy  Związku  dla  rozwoju  lokalnego  sportu,  dla 
kształcenia  utalentowanej  sportowo  młodzieży,  zajmującej  medalowe  miejsca  w  kolejnych  etapach 
eliminacji.  Obecnie  dyskusja  o  perspektywach działalności  Związku jest  konieczna,  ponieważ  samorząd 
powiatu piaseczyńskiego nie może przeznaczać na pracę Związku takich kwot, jak w poprzednich latach. 
Pan  Starosta  zaproponował  włodarzom Gmin,  aby eliminacje  sportowe  na  poziomie  powiatowym były 
współfinansowane przez samorządy gminne.

P. Jacek Ozimek:  Stwierdził, że SZS działa od wielu lat, organizując życie sportowe zarówno w gminach, 
jak i na obszarze powiatu.  Stwierdził również,  że w roku bieżącym możliwość organizacji pracy sięgnęła 
dna.   Przykład:  nie  odbyły  się  zawody  międzypowiatowe  w  piłce  nożnej  dziewcząt  z  powodu  braku 
pieniędzy. Dziewczęta wystąpiły do GOSiRu o pomoc, ale usłyszały od p. Frącza, że jego kompetencje i 
możliwości finansowania dotyczą tylko i wyłącznie gmin, a nie powiatu.  P. Ozimek poprosił Konwent o 
zrozumienie tej sytuacji, o wczucie się w reakcję młodzieży i rodziców. Wniosek: najlepsi zawodnicy nie 
mogą wziąć udziału w kolejnych etapach rozgrywek.

Poza tym, przypomniał,  że za uczestnictwo w zawodach powiatowych i  wojewódzkich młodzież 
otrzymuje punkty bardzo pomocne w promocji do szkół średnich.  Powstaje więc sytuacja, w której młodzież 
pozbawiana jest dodatkowych szans na lepszy start w przyszłość.   Kolejnym ważnym aspektem jest rozwój 
własnych zainteresowań i przyzwyczajania młodzieży do kultury fizycznej,  do aktywności sportowej czy 
turystycznej (wiemy, jak trudno jest młodzież oderwać od komputerów).       

P. J. Ozimek poprosił wójtów i burmistrzów o zrozumienie i pozytywne odniesienie się do prośby 
pana Starosty, który stara się zdobyć niezbędne środki. To nie są duże sumy – w skali roku to ok. 50-60 
tysięcy złotych (przede wszystkim koszty za dojazdy, opiekę medyczną, sędziów).

P. Burmistrz Barbara Galicz:  Przyznała, że niezbyt rozumie, o co chodzi. Kluby sportowe i inne sekcje 
działające na obszarze gminy są finansowane z budżetu gminnego bez zmian. Pani Burmistrz poprosiła o 
odpowiedź na pytanie: „O co chodzi? ”

P.  Zbigniew Tłuchowski:  Stwierdził,  że  na  poziomie gmin spotykają  się  drużyny z 6  gmin.  Najlepszy 
przechodzi do etapu powiatowego.  Z gminami nie ma żadnego problemu, problem zaczyna się na poziomie 
międzypowiatowym, a potem wojewódzkim.

P. Burmistrz Barbara Galicz:  Stwierdza, że już rozumie, że kłopoty zaczynają się na poziomie powiatu. 
Słusznie zatem pan Starosta stara się ten problem jakoś rozwiązać.

P.  Zbigniew  Tłuchowski:   Zauważył,  że  powstaje  dziwna  luka,  bo  gminy  finansują  swój  poziom, 
województwo  swój,  a  etap  powiatowy  nie  wiadomo  kto.  Przypomniał,  że  pan  Starosta  nie  ma  tego 
obowiązku w zakresie swoich kompetencji. Dodał jeszcze, że województwo mazowieckie podzielone jest na 
okręgi.  W naszym okręgu znajdują się takie powiaty: piaseczyński, nowodworski, legionowski, wołomiński, 
otwocki. Warszawa działa oddzielnie. Aby dostać się na poziom województwa, trzeba przejść etap zawodów, 
w  których  będzie  uczestniczyć   5  powiatów.   Czy  nie  szkoda  nam  środków  i  pracy  włożonych  w 
przygotowanie naszej młodzieży, czy nie szkoda nam zaangażowania i pozytywnego ducha zawodów, aby 
przerywać eliminacje na poziomie powiatowym? Stwierdził, że lepiej będzie, jeśli tę młodzież rozpuścimy, 
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żeby sami organizowali sobie wolny czas.  Powtórzył, że 50-60 tysięcy to minimum, które wystarczy na 
organizację imprez (w tym na doroczne Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej).
 
 P.  Starosta J.  A. Dąbek:   Dodał,  że do tej  pory powiat  mógł uczestniczyć w finansowaniu eliminacji 
sportowych, bo pozwalały na to przepisy,  ale od trzech lat już tego bezpośrednio nie wolno robić. Powiat 
może  to  robić  zgodnie  z  przepisami  o  pożytku  publicznym (dotyczącymi  organizacji  pozarządowych  i 
wolontariatu, konkursu ofert na zadania publiczne powiatu). I to robi. Ale środki na to potrzebne są dużo 
większe.  W tym roku powiat przeznaczył na SZS 10 000 złotych. Na ostatniej Sesji, dzięki wsparciu Pani 
Przewodniczącej i kilku radnych, udało się dołożyć jeszcze 10 000 złotych. Starosta zwrócił uwagę, że cały 
czas mówi się o dziecku ze szkoły podstawowej i gimnazjum. I nawet jeśli dziecko dostanie się na poziom 
rozgrywek  powiatowych,  to  nadal  jest  to   dziecko  z  danego  gimnazjum.   Podobnie  jest  na  poziomie 
województwa. I chodzi o to, aby za tym dzieckiem cały czas szły środki pieniężne z danej gminy.  Starosta 
podkreślił, że tzw. wspólny worek jest niemożliwy, bo niewiadomo z jakiej gminy pochodzić będą laureaci 
kolejnych  zawodów.  Powiat  będzie  się  dokładał,  ale  sam  nie  damy  sobie  rady.   Starosta  zgodził  się 
przedstawicielami SZS, że młodzież, która nie wyjechała na zawody powiatowe, czuła się pokrzywdzona i 
zawiedziona. Mając taką organizację jak Szkolny Związek Sportowy, warto się o nią zatroszczyć, wesprzeć 
ją finansowo, bo młodzież jest wtedy pod dobrą i fachową opieką.

P.  Wójt   Grzegorz Pruszczyk:   Zauważył,  że  chciałby również  zrozumieć  o  co  chodzi,  bo   zarówno 
wójtowie, jak i burmistrzowie wypełniają swoje obowiązki. Zawsze poczuwają się do odpowiedzialności za 
dzieci,  które uczą się w ich szkołach. Do tej pory było tak, że sprawami organizacyjnymi rozgrywek w 
gminie Prażmów kierowali dyrektorzy szkół.  Jeśli  trzeba było w czymś pomóc, dyrektor przychodził  do 
wójta i wspólnie szukali rozwiązania. Nikt nie uchyla się od wypełniania tych obowiązków. Pan Wójt uważa, 
że  jest  to  bardziej  kwestia  umiejętności  zarządzania  sportem niż  pieniędzmi.  Wrzucanie  pieniędzy  do 
wspólnego worka, nad którym nikt nie ma kontroli, jest działaniem chybionym. Należy przecież rozliczać się 
przed Radą Gminy i Komisjami. Dodał, że być może brakuje mu jakieś wiedzy szczegółowej…

P. J. Ozimek: Dodał, że chciał tylko zasygnalizować: szkoły nie dostają żadnych pieniędzy na organizację 
rozgrywek  czy  zawodów.   Poza  zajęciami  WF-u,  wpisanymi  w  plan  lekcji,  żadna  szkoła  nie  dostaje 
pieniędzy na dodatkowe rozgrywki.

P. Wójt G. Pruszczyk:  Jednoznacznie podkreślił,  że jeszcze nie słyszał,  aby w szkołach prażmowskich 
zabrakło pieniędzy na rozgrywki sportowe. Każdy dyrektor szkoły podstawowej czy gimnazjum ma pewną 
pulę pieniędzy na wyjazdy sportowe. Przykładem są choćby rozgrywki w Tarczynie, na które pani Burmistrz 
wysyłała zaproszenia. Pieniądze na przejazd i opiekę na uczniami zawsze się znajdą.

P. Marek  Gerbst – nauczyciel z Piaseczna:  Zauważył, że są organizowane Mistrzostwa Gminy. Dziecko 
wygrywa i dostaje medal.  Jedzie na mistrzostwa powiatu i nie otrzymuje  ani medalu, ani dyplomu, bo nie 
ma pieniędzy.  Dzieci są zaskoczone, bo im wyższy poziom rozgrywek, tym te rozgrywki są biedniejsze. A 
przecież chodzi nie tylko o nagrody, ale również o autokar, sędziego i opiekę medyczną.

P.  Burmistrz  Kazimierz Jańczuk:  Wyraził  zadowolenie,  że  temat  SZS stał  się  tematem Konwentu.  P. 
Burmistrz  doskonale  rozumie  władze  SZS.  Wiem,  że  bez  pieniędzy  nie  da  się  prowadzić  działalności 
związku.  Ale samorządy lokalne doszły w tej kwestii  do ściany.   Gmina ma wziąć na siebie wszystko: 
dowóz  dzieci,  zapewnienie  opieki,  zakup  medali.   Czyli  wszystko  i  w  dodatku  na  wszystkich  etapach 
rozgrywek. Pan Burmistrz zauważył, że ze słów pana Starosty wynika jedno: powiat nie ma tytułu prawnego 
do tego,  aby zabezpieczyć w swoim budżecie środki  niezbędne do funkcjonowania SZS. Pan Burmistrz 
stwierdził więc, że Gmina również nie ma żadnego tytuły prawnego, aby dawać pieniądze do tzw. wspólnego 
worka.  Gminy są sprawdzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, kontrole dotyczą każdego wydatku. 
Gmina finansuje sport z 3 różnych możliwych źródeł:  1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 2. Ustawa o 
sporcie, która pozwala Gminie dać dotację do klubów na cele sportowe – i te dotacje Gmina daje, 3. W 
ramach pożytku publicznego na imprezy sportowe. Nie mam innej podstawy prawnej  do wydatkowania 
pieniędzy  na  ten  cel.  P.  Burmistrz  nie  potrafi  odpowiedzieć,  skąd  ma  wziąć  pieniądze  na  zawody 
ponadgminne  czy  wojewódzkie  (sędziów,  pielęgniarkę,  medale).  Gmina  bierze  na  siebie  pełną 
odpowiedzialność za imprezy sportowe na etapie gminnym.    
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P. Starosta J.A. Dąbek:  Dziękując za wypowiedź, stwierdził, że mimo gąszczu prawnego, deklaracja pana 
Burmistrza jest bardzo pozytywna. Właśnie o taką deklarację powiatowi chodziło. Jeśli wszyscy koledzy i 
koleżanki  z  pozostałych  gmin  będą  mieli  podobne  zdanie,  to  kwestia  finansowania  pracy  SZS  będzie 
rozwiązana. P. Starosta dodał, że konkursy w ramach pożytku publicznego są dobrym rozwiązaniem i że 
samorząd będzie się do tych przepisów stosować.  Powiat ma jeszcze kilka możliwości do sprawdzenia, aby 
tę sprawę kompleksowo rozwiązać, - stwierdził p. Starosta - ale jest to punkt, który będziemy realizować 
dopiero po uzgodnieniu wspólnego z Gminami stanowiska.

P.  Burmistrz  B.  Galicz:  Podkreśliła,  że  podziela  w  pełni  zdanie  pana  Burmistrza  Jańczuka.   Gmina 
zapewnia środki zarówno dla młodzieży w szkole, jak i podczas zawodów (w tym wyjazdowych). Zapewnia 
transport i opiekę medyczną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to Gmina partycypuje też w zakupie medali czy 
nagród. Pani Burmistrz nie wyobraża sobie sytuacji,  aby Powiat brał na siebie koszty dowozu dzieci na 
zawody gminne. Podobnie, jak nie wyobraża sobie, że zawody na szczeblu powiatowym organizują gminy. 
Jesteśmy za tym, powiedział p. Burmistrz - aby wspomóc ewentualnie zakup nagród, bo przecież to przecież 
nasze dzieci zajmują miejsca medalowe i to naszym dzieciom jest przykro, gdy tych nagród nie ma tylko 
dlatego, że na zawody szczebla powiatowego właśnie w powiecie nie ma pieniędzy. 

P. Starosta J. A. Dąbek: W odpowiedzi zauważył, że wszystko o czym pani Burmistrz mówi ma sens. Jeśli 
Gminy zabezpieczą wszystko to, o czym mówią, to  reszta ze środków powiatowych powinna wystarczyć. 
Władze  powiatu  wraz  z  zarządem SZS  zastanowią  się  szczegółowo,  jak  to  zrobić.  P.  Starosta  wyraził 
nadzieję,  że  10  czy 15  tysięcy,  które  Powiat  chce  przeznaczyć  na  SZS  w  przyszłym roku,  umożliwią 
realizację najważniejszych spraw.  Kwestia dojazdu czy zakupu gadżetów jest do rozwiązania. P. Starosta 
wyraził zadowolenie, że samorządy lokalne idą w tym samym kierunku. Powiat sprawdzi przepisy i zobaczy, 
w jakiej formule docelowo będzie można realizować wyznaczone cele. P. Starosta dodał, że kiedy usłyszał 
od SZS, że gminy nie chcą wydatkować środków – nie mógł w to uwierzyć. Wcześniej nie było tak szczerej 
rozmowy  i nie wszyscy wiedzieli, w jakim schemacie działa SZS.  Konkludując, P. Starosta powiedział: 
Przy takich deklaracjach myślę, że sobie poradzimy.

P. Wójt M.J. Batycka-Wąsik: Skierowała się do Pana Starosty, mówiąc, że oczywistością jest inwestowanie 
w młodzież i  sport.  To najlepsza z  możliwych inwestycji.  Pani  Wójt  podziela pogląd,  że  jeśli  chodzi  o 
lesznowolską  młodzież,  Gmina  zawsze  znajdzie  środki  finansowe.  Dla  władz  Gminy jest  to  oczywiste. 
Dodała  także,  że  każdy gospodarz  gminy będzie  monitorował  oczekiwania  swojej  młodzieży.  I  Powiat 
będzie się w te oczekiwania włączał. To jest dla Gminy Lesznowola ta najważniejsza deklaracja. 

p. Starosta J. A. Dąbek:  Spytał: „ Czy pan wiceburmistrz Marek Rutowicz chciałby zająć stanowisko w tej 
sprawie?

p. M. Rutowicz: Odpowiedział: Przychylam się do wcześniej wyrażonego stanowiska.

Delegacja  Gminy  Piaseczno  obiecała  przekazać  panu  Burmistrzowi  Zdzisławowi  Lisowi  stanowisko 
uczestników Konwentu w sprawie działalności SZS.

p.  Z.  Tłuchowski:  Stwierdził,  że  SZS  ma  doskonałą  współpracę  z  gminami.  Problemem   jest 
dofinansowanie nagród i pucharów dla zawodników szczebla powiatowego, bo na dzień dzisiejszy Gminy 
nie biorą udziału w kosztach zawodów powiatowych.

p. Starosta J. A. Dąbek:  Stwierdził,  że państwo Wójtowie i Burmistrzowie jasno określili, że będą się 
dokładać na każdym szczeblu do swoich zawodników i uczniów.  Mówimy więc o całości eliminacji – od 
gminnych do krajowych.  

p. Wójt G. Pruszczyk:  Dodał jeszcze jedną uwagę dotyczącą obowiązków Dyrektorów szkół względem 
organizacji  zawodów sportowych.  P. Wójt zaapelował do SZS o przesyłanie do Gmin rocznych planów 
budżetowych.  Gminy nie  mogą  być  zaskakiwane  nagłymi  przypadkami.  Nie  służy to  współpracy,  która 
powinna być efektywniejsza. 

p. Starosta J. A. Dąbek:  Zaznaczył, że jest to bardzo słuszna uwaga. Dodał też, że jednemu z pracowników 
Wydziału Promocji rozszerzono zakres obowiązków o współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym.  P. 
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Starosta  liczy  na  to,  że  państwo  Wójtowie  i  Burmistrzowie  też  wyznaczą  swoich  koordynatorów,  aby 
wymiana informacji i reakcji była jak najszybsza.  

p. J. Ozimek: Kończąc temat stwierdził, że na rynku rozgrywek sportowych nie ma tańszej formy działań 
niż SZS.  Przy takiej ilości młodzieży i  rozgrywek SZS jest najtańszym podmiotem. W SZS pracuje się 
społecznie. Dodał: Jesteśmy nauczycielami wychowania fizycznego i w ramach swoich zajęć (lub poza nimi) 
organizujemy zawody sportowe. 

TEMAT 2:    Kompetencje samorządów lokalnych w kwestii  zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na   
terenach zurbanizowanych.

P.  Starosta  J.  A.  Dąbek:   poprosił  o  zabranie  głosu  p.  Agnieszkę  Pindelską  z  Wydziału  Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

p.  A. Pindelska:   Zrelacjonowała stronę prawną omawianego problemu.  Zauważyła,  że  kwestia dzikich 
zwierząt  stała  się  dla  samorządów  lokalnych  dużym  kłopotem.  Podstawową  przyczyną  jest  polskie 
prawodawstwo,  które   nie  określa  w  sposób  jednoznaczny  zakresu  kompetencji   służb  w  danych 
przypadkach.  Stwierdziła, że aby zdefiniować jakiekolwiek możliwości działania, potrzebna jest wnikliwa 
analiza  przepisów prawa.   Należy znaleźć  odpowiedź,  dlaczego  kwestię  dzikich  zwierząt  na  obszarach 
zurbanizowanych   najczęściej  kojarzy  się  z  Powiatowym  Centrum Zarządzania  Kryzysowego.   Przede 
wszystkim bowiem do PCZK docierają sygnały o zdarzeniach z udziałem  dzikich zwierząt.  I tu służby 
powiatowe  napotykają  na  barierę  prawną,  żadne  bowiem  przepisy  nie  tworzą  bazy  wykonawczej  dla 
konkretnych działań.  Brak jest wytycznych do przeprowadzania jakichkolwiek procedur,  np. współpracy z 
innymi podmiotami.  Do 15 października br. wpłynęło do PCZK 31 zawiadomień o zdarzeniu z udziałem 
zwierząt dzikich (21 zgłoszeń dotyczyło dzików,  6 - saren, 3 - lisów,  a także kuny, wiewiórki i zaskrońca). 
Największa  liczba  zgłoszeń  pochodziła  z  gmin:  Konstancin,  Góra  Kalwaria,  Piaseczno,   Lesznowola. 
Rodzaje  zgłoszonych  zdarzeń:  zagrożenie  życia,  zagrożenie  mienia,  kontakt  z  chorym  zwierzęciem, 
znalezienie martwego zwierzęcia, przebywanie dzikich zwierząt na terenie osiedli mieszkaniowych lub w 
pobliżu budynków użyteczności publicznej.
Dodatkowym utrudnieniem,  zdaniem A. Pindelskiej,  jest to, że zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt, 
należy mówić nie tylko o zwierzętach dzikich, ale też i  domowych, które zagubiły się/zabłąkały, lub których 
właściciela nie można ustalić. Podstaw do działań szukano: w podstawowych aktach prawnych dotyczących 
ochrony przyrody i  zwierząt,  przepisach inspekcji  weterynaryjnej,  samorządu terytorialnego,   łowiectwa, 
lasów państwowych i zarządzania kryzysowego.
Przeanalizowane zostały następujące dokumenty: Ustawa o ochronie przyrody (patrz: art. 4, 52, 91, 126), 
Ustawa o ochronie zwierząt, Ustawa o inspekcji weterynaryjnej,  Ustawa o samorządzie gminnym (patrz: art. 
7, ust. 1, pkt 14; art.6 ust. 1; art. 3. ust. 1.). Dla wielu samorządów są one podstawą rozwiązań systemowych. 
Prześledzono wiele  stron internetowych gmin i  powiatów (m.in.  obszaru Mazowsza)  w celu znalezienia 
wzorca pomocnego w rozwiązaniu problemu dzikich zwierząt. Znaleziono kilkanaście przykładów  gmin, 
które przygotowały Regulaminy działań dotyczących zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt.
    Pani  A.  Pindelska podkreśliła,  że bardzo ważnym aspektem faktu powstania tych Regulaminów jest 
konieczność podpisania  umów/porozumień  z  podmiotami  uprawnionymi  do właściwego postępowania  z 
dzikimi  zwierzętami.  Bez  pomocy  podmiotów  specjalistycznych  Regulaminy  te  są  zbiorem  martwych 
przepisów.  Przepisy  dotyczące  łowiectwa  też  nie  przynoszą  rozwiązań,  przewidują  bowiem możliwość 
odstrzału  zwierzyny  dzikiej.  A należy  zauważyć,  że  na  terenie  zamieszkałym  odstrzał  zwierzyny  jest 
praktycznie niemożliwy.
Konkluzja:  Czy z tego labiryntu prawnego,  labiryntu niemożności,  można jednak doszukać się  jakiegoś 
wyjścia? Można. Przykładowy model pracy funkcjonuje w powiecie pruszkowskim (model pruszkowski).
Pani A. Pindelska wspomniała, że rozmawiała na temat z wicestarostą Markiem Gielecińskim, i zaprosiła 
delegację z powiatu pruszkowskiego, przedstawicieli firm, które bezpośrednio realizują zadania w terenie.
Pani A. Pindelska spytała, czy może kontynuować prezentację modelu pruszkowskiego?   

P. Starosta J. A. Dąbek: Skomentował wystąpienie p. A. Pindelskiej.  Stwierdził, że dzisiejsze spotkanie tak 
naprawdę  nie  dotyczy szkód  spowodowanych  przez  zwierzęta  dzikie.  Tak  naprawdę  chodzi  o  to,  żeby 
skoordynować samorządy wokół bezpieczeństwa mieszkańców.  Tereny powiatu piaseczyńskiego tak szybko 
się  zurbanizowały,  że  ilość  terenów dla  zwierząt  staje  się  coraz  mniejsza.  Zwierzęta  są  często realnym 
zagrożeniem dla mieszkańców.  I z tym problemem samorządy muszą sobie poradzić.  
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P. Starosta poprosił, aby nie debatować na ten temat zbyt długo, bo kolejność tematów Konwentu została 
zmieniona a nie wypada narażać gości z zewnątrz na dyskomfort oczekiwania na swoje wystąpienie. Dlatego 
p.  Starosta   poprosił  przedstawicieli  powiatu  pruszkowskiego,  żeby  przedstawili  sposób  pracy  służb 
odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemu dzikich zwierząt. P. Starosta  podziękował Pani Agnieszce 
Pindelskiej za wystąpienie.  Dodał, że problemu zwierząt nie należy zrzucać z jednego samorządu na drugi 
czy na inne jeszcze jednostki. Chodzi o skuteczność rozwiązań. P. Starosta poprosił kolegów z Pruszkowa o 
przedstawienie swoich doświadczeń.

p. Jan Kucznera:  Stwierdził, że zajmuje się odławianiem zwierząt bezdomnych. Na początku pracowałem 
tylko z gminami.  Z praktyki wie, że zdarzenia z dzikimi zwierzętami są traktowane po macoszemu. Służby 
uchylają  się  od  tych  działań.   Mając  podpisaną  umowę  z  gminami,   trzeba  zajmować  się  nie  tylko 
zwierzętami udomowionymi, ale też i leśnymi, np. sarnami, dzikami. W powiecie rozwiązaliśmy ten problem 
w ten sposób,  że wszystkie  gminy stworzyły specjalny fundusz,  którym zarządza starostwo.   Najwięcej 
zgłoszeń mamy na wiosnę, w okresie lęgowym, wtedy ludzie dzwonią nawet w takich przypadkach, gdy 
zobaczą, że pisklę wypadnie z gniazda. Ważna jest szybkość reakcji, sprawna współpraca z Powiatowym 
Inspektoratem  Weterynarii.  Do  Inspektoratu  zgłaszane  są  wszystkie  przypadki  zwierząt  osowiałych. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmuje wtedy decyzję, czy zwierzę należy uśpić czy kwalifikuje się ono 
do wyleczenia.  Zdarzają się także przypadki wścieklizny.  Wtedy akcję trzeba podjąć bardzo szybko, bo 
zwierzę chore stanowi dla człowieka zwiększone zagrożenie.  

P. Starosta J. A. Dąbek: Spytał, czy występują w powiecie pruszkowskim zdarzenia z udziałem większych 
zwierząt, np. dzików?

p. J. Kucznera:   Potwierdził,  że występują. Pojawiają się całe watahy dzików. Najczęściej na terenach, 
gdzie dziki miały wcześniej swoje żerowiska.

p.  I.  Demner:   Spytał,  czy  w  powiecie  pruszkowskim  jest  określona  grupa  ludzi,  która  się  zajmuje 
konkretnie wyłapywaniem tych zwierząt,  usypianiem lub wywożeniem do odległych terenów naturalnych. 
Czy nie jest czasem tak, że w powiecie pruszkowskim panuje spychologia tego problemu po urzędach?

p. J. Kucznera:  Odpowiedział, że „mamy ekipę, jesteśmy zorganizowani.  Co do dużych zwierząt, to ja 
bym się nią tak bardzo nie przejmował. W naszym powiecie to pojedyncze przypadki. Jest natomiast bardzo 
dużo zgłoszeń dotyczących drobnej zwierzyny.  Ludzie reagują i żądają niemal natychmiastowych działań. 
Żądają nawet meldunku z wykonania zadania.  

P. Starosta J. A. Dąbek:  Stwierdził, że w Józefosławiu był podobny przypadek. Sarenka wskoczyła na teren 
ogrodzony.  Właściciel musiał ją karmić przez półtora miesiąca, bo nie było instytucji, która mogłaby to 
zwierzę wyprowadzić z terenu ogrodu.  Właściciel bał się dotknąć do sarny, bo jakby jej się coś stało, to 
pewnie miałby dodatkowe kłopoty. Dlatego też - stwierdził p. Starosta - pewne procedury musimy ustalić. 
Dzisiejsze  spotkanie  powinno  służyć  temu,  abyśmy  przyjęli   sposób  zgłaszania  przez  mieszkańców 
przypadków z dzikimi zwierzętami.  Musimy przyjąć procedurę, która pozwoli na ustalenie trybu działań. 
Np.  że  dzwonimy do Straży Miejskiej  lub  Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego,  że  mamy 
ekipę,  która interweniuje  natychmiast.  Tak naprawdę  w wielu przypadkach nie wiele  będziemy mogli 
zrobić,  pozostaje kwestia wystraszenia tej  zwierzyny,  kwestia ile razy ta zwierzyna będzie wracała. I  tu 
pytanie do kolegów leśników. W czym tkwi tajemnica, że ta zwierzyna pojawia się w  Złotokłosie, Baniosze, 
Tarczynie czy Lesznowoli?

p. Nadleśniczy  S. Mydłowski:  Powiedział, że stan zwierzyny dzikiej jest wynikiem przede wszystkich tzw. 
działań leśnych, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie bazy żerowej spowodowało 
wzrost  populacji  wszystkich  zwierząt  na  terenie  powiatu.  Nastąpił  wzrost  populacji  dzików,  saren,  łosi, 
lisów, jeleni (jelenie pojawiły się na obszarze powiatu od roku 2005).  W każdej chwili Nadleśnictwo może 
przedstawić szczegółową analizę tego zjawiska.

P. Starosta J.  A.  Dąbek:   Zauważył,  że interesuje nas nie analiza naukowa tylko działania praktyczne. 
Zwierzyna pojawia się na terenach zamieszkałych. Skąd ta zwierzyna przychodzi? Co robią koła łowieckie? 
Czy planują odstrzały?  Musimy stworzyć procedury bezpieczeństwa.  Żeby mieszkaniec nie był odsyłany od 
urzędu  do  urzędu.   Do  ludzi  musi  dotrzeć  jasny  sygnał,  kto  za  to  odpowiada  i  w  jakim czasie  takie 
zagrożenie zostanie usunięte.
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p. S. Mydłowski:  Stwierdził, że  z punktu widzenia leśników należy się cieszyć ze zwiększenia populacji 
zwierząt  leśnych.  Ale  problem pojawiania  się  zwierząt  na  terenach  zabudowanych  dotyczy tym samym 
wszystkich  gmin.   Jedynym  sensownym  wyjściem  w  tej  sytuacji  jest  zmniejszenie  liczby  osobników, 
dokonywanie na obszarach leśnych właściwych odstrzałów we właściwych terminach.  Usuwanie zwierząt 
dzikich  z  terenów zabudowanych  musi  się  odbywać  systemowo i  tu  przykład  powiatu  pruszkowskiego 
uważam za  bardzo  ciekawy.   Jest  wyłoniony podmiot  gospodarczy,  który  zajmuje  się  sprawą  odłowu, 
wywożenia zwierząt do ośrodków adaptacyjnych itp. Unikamy w ten sposób sporów kompetencyjnych  i 
dajemy prosty sygnał, że obywatel ma wykonać telefon, np. pod numer 112 lub do Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. I tam informacja jest przekazywana do danego podmiotu, który załatwia sprawę.   

P. Starosta J. A. Dąbek: Podziękował za rzeczową odpowiedź. Zapytał także gości z Pruszkowa, jaki jest 
wspólny budżet niezbędny do przeprowadzania takich interwencji?

p. J. Kucznera:  Przeprosił, ale nie został upoważniony do udzielania takich odpowiedzi.

P. Starosta J. A. Dąbek: Dodał, że budżety samorządów są informacją jawną. Nie interesuje nas tajemnica 
handlowa. Chodzi o wspólny budżet powiatu i gmin na ten cel.  

p. J. Kucznera:  Przeprosił, ale nie chciałby jednak przekazywać żadnych sugestii.

P. Starosta J. A. Dąbek:  Odpowiedział,  że rozumie i będzie prowadzić na ten temat rozmowy z panią 
Starostą Elżbietą Smolińską.  P. Starosta skierował do państwa wójtów i burmistrzów prośbę, aby szybko 
podjąć  wspólne  szczegółowe  rozmowy  na  temat  systemowego  rozwiązania  kwestii  zwierząt.  Należy 
rozpatrzyć wariant pruszkowski, sprawdzić, jakie środki finansowe należy tu zabezpieczyć. Trudno, żeby 
każda  gmina  wynajmowała  firmę,  tym  bardziej,  że  częstotliwość  pojawiania  się  zwierząt  może  być 
niewielka.

p.  M. Rutowicz:  Stwierdził, że czeka na rozpoczęcie konkretnych działań. „Mamy przykład Pruszkowa, 
ściągnijmy  od  nich  sposób  i  organizację  tych  działań.  Na  dzień  dzisiejszy  widzę,  że  nie  jesteśmy 
przygotowani do podjęcia takiej decyzji, dlatego tym bardziej proszę o szybką deklarację.  Przypadki ze 
zwierzętami  są  uporczywe.  Ograniczamy  zwierzom miejsca  żerowania  i  dlatego  będą  się  pojawiać  na 
terenach  zurbanizowanych.   To  nie  jest  chwilowe.   Gorąca  prośba  -  zacznijmy  jak  najszybciej,  bo 
rozmawiamy o tym już pół roku.  Czas jest dla nas bardzo ważny.”

P.  Starosta  J.  A.  Dąbek:  Stwierdził,  że  jeśli  wszyscy państwo  przyjmą  wariant  pruszkowski  -  powiat 
piaseczyński jest gotowy zacząć działania.

p.  Burmistrz  K.  Jańczuk:   Zauważył,  że  należy  rozważyć  dwa  tory  działania.   „Pan  Nadleśniczy 
Mydłowski powiedział, że jednym ze sposobów działania jest redukcyjny odstrzał.  I pewnie od tego nie 
uciekniemy, bo tej zwierzyny przybyło.  Kochamy ją, ale jest jej za dużo.  Więc pozytywnie odnoszę się do 
odstrzałów. Jednak są kłopoty, że w obszarach zamieszkałych i w okresach ochrony odstrzałów nie wolno 
wykonywać. Jestem za tym, żeby przy panu Staroście powstała instytucja, która będzie wyławiała, odwoziła, 
transportowała zwierzęta dzikie na obszarze wszystkich gmin powiatu. Mówimy konkretnie o dzikach, to 
trzeba skonkretyzować.   Proponuje, aby u pana Starosty spotkali się nasi skarbnicy, bo diabeł zawsze tkwi w 
szczegółach.  Znajdźmy odpowiedź, czy możemy - jako gminy - przekazać pieniądze na cel zwierząt. Chcę 
jednoznacznej odpowiedzi, czy mogę z prawnego punktu widzenia przekazać pieniądze.  Jeśli tak - nie widzę 
problemu. Popieram schemat działania przedstawiony przez pana nadleśniczego.  

P. Starosta J.  A.  Dąbek:  Zacytował treść listu wysłanego do RIO. Po otrzymaniu odpowiedzi  z RIO i 
uzyskaniu deklaracji z Gmin, Powiat spokojnie przystąpi do organizacji pracy.   

p. Wójt G. Pruszczyk: Przychylił  się do wersji, którą przedstawił pan Burmistrz Jańczuk.  „Co do zasady - 
jesteśmy na  tak.  Określimy  tylko  nasze  prawne  możliwości  współpracy międzygminnej.   Oczywiście, 
omówić trzeba szczegóły partycypacji w kosztach. Wszyscy wiemy, ile nas to dzisiaj kosztuje. Ustalimy, czy 
zależy  nam  na  akcjach  sporadycznych,  czy  na  kompleksowych  działaniach  włączających  odstrzał  czy 
utylizację  zwierząt  martwych.  To trzeba określić.  Prażmów jest  gminą leśną.  Większość przypadków ze 
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zwierzętami  była  dotąd  rozwiązywana  poprzez  kontakt  z  kołami  łowieckimi.   Na  dzień  dzisiejszy 
odłowiliśmy zaledwie jednego dzika. Zrobiliśmy to przez firmę zewnętrzną”.

P. Starosta J. A. Dąbek:  Wyjaśnił na bieżąco, że Powiat specjalnie prosi RIO o interpretację tzw. dotacji. 
Prawo  finansowe  mówi,  że  pieniądze  niewykorzystane  na  dany cel  wracają  do  samorządów gminnych. 
Powiat nie będzie wydawał  tych pieniędzy na inne cele.  W każdej gminie suma dotacji będzie rozliczana w 
zależności od wykonanej pracy. Jest to uczciwe załatwienie sprawy.   

p.  Burmistrz  K.  Jańczuk:   Podkreślił,  że  odławianie  i  utylizację  zwierząt  udomowionych  Gmina 
Konstancin  realizuję  w  ramach  zadań  własnych  gminy.  Żeby  wszystko  było  jasne.  Mówimy  tylko  o 
zwierzętach dzikich, leśnych.

p. Wójt M.J. Batycka-Wąsik:  Powiedziała,  że dla gminy Lesznowola to duży problem, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dziki. Jest też duża liczba jeleni, ale dziki dominują.  Stwierdziła, że jest to bardzo dobra inicjatywa. 
Gmina Lesznowola czeka na wdrożenie procedur, tym bardziej,  że jest  na etapie przed projektowaniem 
budżetu na rok 2013, co jest istotne. 

p. Burmistrz B. Galicz:  Stwierdziła, że jest  tego samego zdania. Gmina Tarczyn jest typowo sadownicza, a 
dziki wchodzą na tereny sadów i niszczą uprawy.  Wyraziła zatem poparcie dla tej inicjatywy.

P.  Starosta  J.  A.  Dąbek:  Podziękował  za  deklaracje.  Powiedział,  że  powiatowe  służby  Zarządzania 
Kryzysowego przygotują wszystkie niezbędne dokumenty. Wyraził nadzieję, że odpowiedź z RIO przyjdzie 
możliwie szybko i będzie można rozpocząć pracę.
Dodał,  że należy określić,  ile zdarzeń ze zwierzętami występuje w każdej z gmin i  ocenić, jakie środki 
finansowe trzeba na to przeznaczyć.   Powiat na bieżąco będzie informować Gminy o toku realizacji  tej 
inicjatywy.

Temat 3:      Priorytety nowej polityki finansowej UE 2014 – 2020. Transport drogowy i kolejowy obszaru   
powiatu piaseczyńskiego – stan aktualny ze szczególnym uwzględnieniem realizacji S7 i L8.

p. dyr. Gabriela Popowicz:  Przedstawiła perspektywę finansową UE na lata 2014-2020. Podziękowała za 
zaproszenie. Kwestia finansów europejskich to obecnie bardzo gorący temat. Negocjacje trwają i ich wynik 
jest raczej trudny do przewidzenia. Ostateczne kwoty (300 mld zł / 80 mld euro) są analizowane na dużo 
wyższych  szczeblach  władzy.   Znaczna  kwota  będzie  przeznaczona  na  transport.  Polityka  europejska 
koncentruje się nie tyle na samych sektorach gospodarki co raczej na obszarach priorytetowych. Transport 
będzie więc włączony do programów uwzględniających m.in. niską emisję dwutlenku węgla. Najważniejsze 
są trzy podstawowe hasła: 1. niskoemisyjność, 2. efektywność, 3. kompleksowość. To nie są zjawiska nowe, 
głównie w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Niskoemisyjność to autobusy hybrydowe, pojazdy 
na biogaz.    Efektywność  to inteligentne systemy transportowe, planowanie transportu z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych,  ale  też  kosztów utrzymania/eksploatacji  taboru  transportowego  (co  częstokroć 
jakby  odsuwa  się  na  drugi  plan,  narażając  w  konsekwencji  stabilność  budżetów  jednostek  samorządu 
terytorialnego).  Kompleksowość to transportowe systemy zintegrowane (drogi, tory tramwajowe, tory kolei 
naziemnej i podziemnej), to połączenia typu „park and ride”, to system biletów aglomeracyjnych. To nie są 
rzeczy nowe, od kilku lat w Polsce te tematy są poruszane. Ujmowane są w Strategiach poszczególnych 
szczebli  administracyjnych.   Należy podkreślić,  że środków na te cele  będzie tyle  samo,  co w bieżącej 
perspektywie.  W samym programie Infrastruktura i Środowisko jest zarezerwowanych około 3 mld złotych. 
W programach dotyczących dróg i kolei są o wiele większe środki.  

Region Mazowsza w okresie analizowania Programów Operacyjnych będzie miał inną specyfikę ze 
względu na dynamiczny rozwój  aglomeracji  warszawskiej.  Żaden inny jednak region nie  będzie  z  tego 
powodu poszkodowany.

Transport  będzie  realizowany  i  wspierany  w  ramach  dwóch   celów  tematycznych:  Cel  7 
(Promowanie  zrównoważonego  transportu...)  jest  dedykowany  dla  struktur  sieci  krajowych  i 
transeuropejskich  (korytarze  drogowe  i  kolejowe).   Będzie  też  możliwe  finansowanie  drugo-  i 
trzeciorzędnych węzłów transportowych, łączących i wspomagających główne już ww. korytarze (tu: zasada 
„ostatniej mili”,  np. towar „iks” musi nie tylko dotrzeć przez przeszkód do naszego kraju, ale też dotrzeć do 
punku przeznaczenia, do centrów logistycznych czy wreszcie właściwych magazynów i punktów sprzedaży). 
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Cel  4  (Wspieranie  przejścia  na  gospodarkę  niskoemisyjną...  )  również  będzie  nakierowany na  wsparcie 
polityki miejskiej (polityka miejska = niska emisyjność dwutlenku węgla).   

Obecnie jesteśmy na etapie konsultowania Umowy partnerstwa (każde państwo należące do Unii 
taką Umowę podpisuje).  Warunki Umowy są omawiane i  analizowane w poszczególnych resortach.  Od 
wyników tych analiz będą zależały ramy programów operacyjnych, programów wsparcia unijnego.    

Ekspert zwróciła uwagę na to, co odróżnia nową perspektywę finansową od obecnej. Jest to tzw. 
warunkowość  ex ante.  Są to warunki, które Komisja Europejska nałożyła na wszystkie kraje członkowskie, 
uzależniając  wydatkowanie  środków unijnych  od  wykonania  tych  warunków,  np.  od  przedstawienia  (w 
ramach Strategii  Rozwojowych) najważniejszych inwestycji,  która są planowane do realizacji.   Strategia 
Rozwoju kraju już  jest  przygotowana,  następna  będzie  Strategia  Rozwoju  Transportu (przeszła  już  etap 
konsultacji  społecznych).  Kolejnym  etapem  będzie  tzw.  dokument  implementacyjny  (wdrożeniowy)  - 
najważniejszych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.   
               Ekspert  skierowała do członków Konwentu apel o zastanowienie się nad tym, na ile szacowane są 
w gminach  potrzeby finansowania  (co  innego  są  chęci,  a  co  innego  są  możliwości).  Rachunek  należy 
przeprowadzić jak najszybciej, myśląc nie tylko o jednostkowych inwestycjach w danej gminie czy mieście, 
ale również we współpracy z sąsiednimi gminami czy z powiatem.

P. Starosta J. A. Dąbek: Stwierdził: „Transport i komunikacja zbiorowa to dla naszych samorządów jedne z 
najważniejszych ustawowych zadań.  Dzisiejsze  spotkanie z państwem,  z  przedstawicielami  Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego,  Polskich Kolei  oraz GDDKiA  jest  potwierdzeniem,  że interesuje nas nie tylko 
nasze podwórko. Chcemy z państwem współpracować i  mieć w was sprzymierzeńców, potrzebujemy źródła 
niezbędnej  informacji  i  konsultacji.    Wiele  naszych  inwestycji  dostosowujemy  do  programów 
ponadlokalnych.  Nie  żyjemy w przestrzeni  zamkniętej.  A dzięki  inwestycjom poziomu krajowego   czy 
regionalnego mamy szansę włączać się w realizację najbardziej potrzebnych planów rozwojowych”.  
  
p. Grzegorz Hetmanek:  Stwierdził, że reprezentuje inwestora, który będzie realizował ekspresową trasę S-
7 – południowy wylot z Warszawy w kierunku Grójca i Radomia,  jak również będzie realizował planowaną 
obwodnicę Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 i drogi krajowej nr 50.  Zgodnie z przyjętym przez 
Radę Ministrów w styczniu 2011 roku Programem Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011 - 2015 
obie inwestycje znalazły się na liście zadań przewidzianych do realizacji po roku 2013.  Dla przypomnienia 
prelegent dodał, że przez teren powiatu piaseczyńskiego przebiegają trzy drogi krajowe nr 7 (na Kraków), 
droga nr 79 w kierunku  Sandomierza i droga nr 50 stanowiąca dużą obwodnicę Warszawy głównie dla 
ruchu pojazdów ciężkich.   
Prelegent przypomniał szczegóły dotyczące S-7, wskazał skalę tej inwestycji. Trasa ciągnąć się będzie od 
węzła Lotnisko w kierunku wschodnich obszarów gminy Tarczyn, w rejonie miejscowości Pamiątka trasa 
będzie się włączała do istniejącego śladu drogi krajowej nr 7.  Długość tego odcinka wynosi 29 km. Na tym 
odcinku zakładane jest powstanie sześciu węzłów.  Od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola przekrój = 2 
jezdnie po 3 pasy ruchu, na pozostałym odcinku przekrój = 2 jezdnie po 2 pasy ruchu  z szerokim pasem 
dzielącym (umożliwienie ewentualnego dobudowania 3 pasa ruchu).  Przewidywana jest realizację po obu 
stronach trasy jezdni serwisowych dla obsługi terenów przyległych.
Następnie prelegent przedstawił harmonogram inwestycji.  Pierwszą decyzję środowiskową niezbędną dla 
potrzeb realizacji  tej  inwestycji  uzyskano w kwietniu 2011 roku (ostateczna decyzja = grudzień 2011 r.) 
Obecne  trwa  postępowanie  przetargowe,  na  wyłonienie  wykonawcy  koncepcji  projektowej 
(uszczegółowienie projektu w skali 1:1000). Zakładamy, że umowa podpisana będzie już w listopadzie tego 
roku.  Termin wykonania koncepcji programowej  ustalony jest na maj 2014 roku.  Dalej inwestycja będzie 
realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”, uruchomiony będzie dalszy cykl prac projektowych. Istnieje 
założenie, że pod koniec 2015 roku realizator uzyska drugą decyzję środowiskową (ZRID - zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej). Pozwoli to rozpocząć pracę w cyklu dwuletnim. Na początku 2016 roku ( w 
okresie zimowym, bo wiąże się to z koniecznością wycinki drzew) planowane jest uruchomienie inwestycji. 
Termin zakończenia prac = 2017 rok. 

Druga inwestycja, droga nr 79, Góra Kalwaria. ponad 22 km. Sama obwodnica wokół góry kalwarii 
to  długość  około  9  km.   Na  pozostały  odcinek,  łączący  Górę  kalwarię  z  Piasecznem  w  rejonie  ul. 
Energetycznej,  niestety  utraciliśmy  decyzję  środowiskową  ,  brak  jest  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach i na razie nie możemy podjąć żadnych kolejnych kroków, nie wiemy, kiedy wznowimy 
prace (od ul. Energetycznej do rejonu na północ od miejscowości Kąty).  Wracając do wyżej wspomnianego 
odcinka ok. 9 km, dodam, że mamy już drugą decyzję administracyjną (ZRID), którą uzyskaliśmy w maju 
bieżącego roku.  Decyzja ta nie jest  ostateczna,  ponieważ są skargi.  Zakładamy,  że do końca tego roku 
wszystkie kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte i uda nam się tę decyzję otrzymać.  
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               Prelegent nie mógł podać żadnych dat związanych z realizacją obwodnicy Góry Kalwarii. 
Aktualizacja  Programu  Budowy  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  na  lata  2011  -  2015  jeszcze  jest  w 
opracowaniu.  Nie  wiadomo,  w  jaki  sposób  priorytety  rządowe,  przedstawione  w  drugim  exposé pana 
premiera,  będą  rzutowały  na  inne  inwestycje,  między  innymi  ww.   Deklaracja  terminów  realizacji 
obwodnicy Góry Kalwarii jest na dzień dzisiejszy poza zasięgiem Generalnej Dyrekcji.

Tu: Zmiana przewodniczącego Konwentu.  W zastępstwie pana Starosty obrady prowadzi p.  wicestarosta  
Marek Gieleciński.

p. M. Gieleciński:  Pan wicestarosta przekazał głos kolejnemu prelegentowi (p. Zbigniew Golis - PKP PL / 
trasa kolejowa L-8).

p. Zbigniew Golis:  Stwierdził, że modernizacja linii kolejowej L-8  jest tematem poruszanym w powiecie 
piaseczyńskim  dość  często,  gdyż  jest  inwestycją  bardzo  oczekiwaną  przez  lokalne  społeczeństwo  (od 
Radomia  do Warszawy). Realizacja tej inwestycji nastąpi w dwóch etapach - zgodnie z programem 7.1.19.2 
(roboty  przygotowawcze)  i  programem  7.1.19.1  (roboty  modernizacyjne  linii  kolejowej).  Zakres  tej 
inwestycji obejmuje odcinek od Warszawy-Okęcia do stacji Radom. Odcinek ten jest podzielony na dwa tzw. 
lokalne centra sterowania. Długość linii Okęcie - Czachówek = 27 km, od Czachówka do Radomia = 65 km 
(w sumie jest to 7 stacji kolejowych).  Projektowana prędkość ruchu kolejowego: od 100 do 160 km/h. Prace 
modernizacyjne obejmują: przebudowę układu torowego (wymiana nawierzchni torowej) z korektą łuków, 
budowa drugiego toru od Warki do Radomia, budowa trzech mostów (w tym drugiego mostu na Pilicy), 
modernizacja  i  wzmocnienie  całego  podtorza  kolejowego,  modernizacja  urządzeń  sterowania  ruchem 
kolejowym, modernizacja przejazdów kolejowych poprzez likwidację wszystkich przejazdów kategorii D, 
czyli  niestrzeżonych (ewentualnie  kategorii  C,  czyli  z  sygnalizacją  świetlną),   modernizacja  podejść  do 
peronów (pochylnie, windy, strzeżone przejścia), modernizacja obiektów kubaturowych związanych z linią 
kolejową. Decyzję środowiskową uzyskaliśmy w 2009 roku, decyzję lokalizacyjną w 2010 roku. Obecnie 
wykonywane  są  prace  projektowe  (mamy  5-6–miesięczne  opóźnienie  w  tych  pracach,  ze  względu  na 
niezgodności granic działek kolejowych przyległych z ewidencją gruntów pozyskaną ze Starostw. Dotyczy 
to wszystkich powiatów, przez których obszar przebiega linia z Warszawy do Radomia. W chwili obecnej 
czekamy na złożenie przez wykonawców wszystkich załączników do wniosku o ustalenie lokalizacji linii 
kolejowej. Prelegent dodał, że „chcemy się włączyć w przyspieszenie procedur. Przetarg na inżyniera na 
wykonawcę  robót  mamy  rozstrzygnięty.  Rozpoczęcie  prac  planujemy  w  III  kwartale  przyszłego  roku. 
Realizacja tej inwestycji obejmie lata 2014 -2017”.

p. M. Gieleciński: Spytał, czy są jakieś pytania do prelegentów?

p.  Wójt MJ Batycka-Wąsik:  Podziękowała za obecność państwa prelegentów i przekazanie Konwentowi 
konkretnych informacji, najbardziej istotnych dla samorządów lokalnych. P. Wójt wyraziła życzenie, aby w 
harmonogramie  prac  już  nic  nie  uległo  zmianie.  Wyraziła  także  nadzieję,  że  Ministerstwo  Rozwoju 
Regionalnego zapewni środki finansowe, na które Gminy bardzo czekają.

p. M. Gieleciński:  Dodał, że członkowie Konwentu z największą uwagą odnoszą się do tematu przebudowy 
linii radomskiej (ale też do prac na trasie S7, planów dla drogi 79 i obwodnicy Góry Kalwarii). Ważna jest tu 
umiejętność powiązania spraw lokalnych z  zamierzeniami i planami inwestycyjnymi wyższego rzędu. Są to 
plany dotyczące transportu publicznego,  budowy przystanków i  stacji  dla  naszych  mieszkańców,  jest  to 
rozwój komunikacji poprzecznej, co wynika z wcześniej podpisanego porozumienia wszystkich podmiotów 
samorządowych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego  i Kolejami Mazowieckimi. Dodał także, że 
są kwestie, które będą rzutowały nie tylko na poprawę komunikacji na obszarze powiatu, ale też na rozwój 
wielu sfer życia całego regionu, zwłaszcza na terenach sąsiadujących z aglomeracją warszawską.

p. Gabriela Popowicz: Korzystając z podjęcia tematu linii L-8, pani dyrektor poinformowała Konwent, że ta 
inwestycja już ma zagwarantowane środki  finansowe z obecnej perspektywy. Pani dyrektor ponawia więc 
apel, aby na wszystkich etapach współpracy między podmiotami, na wszystkich etapach przygotowywania 
dokumentacji inwestycji działać sprawnie i prawidłowo. Zgodnie z normami i procedurami  unijnymi. Trasa 
S7, podobnie jak L-8 przebiegać będą w osi  północ-południe, a więc dotyczyć będą obszaru powiatu i  
konkretnych gmin.  Należy unikać problemów z ewidencją i  geodezją,  z  prawidłowym wyrysem działek 
(bardzo gorący aspekt kolejowych planów modernizacyjnych). Ważna jest współpraca między jednostkami 
samorządu  terytorialnego,  ważne  jest  przeprowadzanie  konsultacji  społecznych   i  planowe dostarczanie 
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dokumentacji dla inwestorów.  Należy o tym myśleć w kontekście środków unijnych na transport publiczny, 
transport miejski, ale także wszystkich tych inwestycji, które powiązane są z państwa terenem.  

p.  M.  Gieleciński:  Zaznaczył,  że  samorządy  odczuwają  pewne  perturbacje  dotyczące  granic  działek. 
Przyczyny tego stanu są  różne,  ale  wszelkie  wątpliwości  staramy się  konsultować na bieżąco z  biurem 
projektowym.  Trwają  konsultacje  między  powiatowym  Wydziałem  Geodezji  i  biurem  projektowym. 
Dołożymy wszelkich starań, aby ta współpraca była dobra, żeby nie było opóźnień wynikających ze strony 
samorządowej.

p. Piotr Kandyba:  Skierował do p. Hetmanka pytanie dotyczące drogi nr 79.  „Tracę powoli nadzieje, że ta 
droga  będzie  zmodernizowana  do  roku  choćby  2020,  natomiast  w  imieniu  mieszkańców,  którzy  mają 
ogromne problemy z wyjazdem na tę drogę (na terenie gminy Piaseczno, gm. Góra Kalwaria), prosimy o 
zagwarantowanie nam bezpiecznych wyjazdów i zjazdów. Czy można nie czekać na tę modernizację, ale 
umożliwić nam bezpieczne włączanie się do ruchu?  O to byśmy bardzo prosili”.

p. G. Hetmanek: Odpowiedział, że chodzi tu zapewne o doraźne usprawnienie ruchu na  obecnej drodze 79. 
W takim razie  oczekuje  na  wystąpienie  władz samorządowych do Generalnej  Dyrekcji,  wskazanie  tych 
punktów,  które są niebezpieczne i powodują zagrożenie dla mieszkańców. Oddział Inwestycji przeanalizuje 
wtedy ten problem. „Na dzień dzisiejszy niczego obiecać nie mogę, ale udzielimy odpowiedzi i będziemy się 
starać rozwiązać ten problem”.  

p.  M.  Gieleciński:   Dodał,  że  takie  pisma  władze  samorządu  już  przedstawiły.  Z  GDDKiA Oddział 
Warszawa powiat otrzymał odpowiedź negatywną.  „Natomiast podczas debaty społecznej, która odbyła się 
niedawno  w  Piasecznie  -  uzgodniłem z  p.  wojewodą  J.  Kozłowskim,  że  p.  wojewoda  doprowadzi  do 
spotkania z kierownictwem oddziału warszawskiego GDDKiA  i z delegacją naszego samorządu. Będziemy 
razem  szukać  wyjścia  z  sytuacji,  bo  np.  brak  lewoskrętu  na  Zalesie  Górne  jest  rzeczywiście  bardzo 
uciążliwe”.  Pan wicestarosta podkreślił,  że  wojewoda włączy się w te rozmowy i z  pewnością będzie 
próbował pomóc.     

P.  Przewodnicząca Maria  Mioduszewska:  wyraziła  podziękowanie  gościom Konwentu  za  przybycie  i 
prezentację  przygotowanych materiałów.  Podkreśliła  rolę  spotkań konwentowych,  których  podstawą jest 
rozwiązywanie  problemów o  charakterze  ponadgminnym,  kwestii,  które  naświetlać  trzeba  przy udziale 
decydentów wszystkich gmin oraz władz powiatu.    

Przerwa: 20 minut.  (godz. 12.40 - 13.00)

TEMAT 4: Raport z działalności koordynatora ds. przeciwpowodziowych

p. J. Rzepka:   Przedstawił i przypomniał charakter funkcji koordynatora. Zwrócił uwagę, że pogoda i brak 
opadów uśpiły nieco naszą czujność. Nawiązał do fatalnego w skutkach zalania Stadionu Narodowego przed 
meczem  Polska-Anglia.  Ponowił  pytanie,  czy  gospodarze  stadionu  zadawali  sobie  sprawę  z  jakości 
przygotowania obiektu do tak intensywnych opadów atmosferycznych. Stwierdził, że praca z wodą nie jest 
sprawą akcyjną, lecz systemową.  Zapewnił, że podczas swojej dotychczasowej pracy starał się wniknąć w 
problemy gmin z maksymalną wrażliwością.  Starał się doceniać złożoność spraw i problemów, pamiętając 
jednocześnie, że został powołany do służby po to, aby zachowywać maksymalną czujność, aby wskazywać 
kierunki działań nie tylko przeciwpowodziowych, ale przede wszystkim przeciwpodtopieniowych, bardzo 
dotkliwych w powiecie piaseczyńskim i łączącym się w odbiorze społecznym z dużym zaniepokojeniem i 
poczuciem krzywdy. 
Prelegent przeszedł do analizy szczegółowej - rozdanie materiałów podsumowujących.  
I kwartał roku 2012 roku - negocjacje i praca w zespołach eksperckich i konsultacyjnych w Mazowieckim 
Urzędzie  Mazowieckim.   Bardzo  ważnym aspektem tych  konsultacji  były wały wiślane,  szczególnie  w 
Dolinie Czerskiej, w Wólce Dworskiej i aż do wałów wstecznych rzeki Jeziorki.   
Omawiane priorytety:  1. inżynieryjny (dot. przebudowy wałów przeciwpowodziowych); 2. proekologiczny 
(zbiorniki  retencyjne,  wszelkie  zatrzymania  i  sterowania  zastawkowe);  3.  planistyczny;  4.  edukacyjny. 
Wszystkie te priorytety będą opracowane do końca roku w postaci ekspertyz (17 z 19 ekspertyzy już są 
gotowe) i wszystkie trafią do nas do powiatu i gmin w celu zaopiniowania. W obszarze średniej Wisły dzieją 
się rzeczy, które wynikają prawdopodobnie z kryzysu i z nadgorliwie realizowanych dyrektyw programu 
Natura 2000.  Współpraca z WZMiUW-em i RZGW  na tym tle jest znacznie utrudniona.
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Mapy ryzyka  -  powstają  w Państwowym Instytucie  Geologicznym,  w Krajowym Zarządzie  Gospodarki 
Wodnej i pod koniec października br będą przekazywane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej a 
następnie do wszystkich samorządów.  
Tu prelegent przypomniał (czynił to od czasu VI Konwentu), aby wszystkie gminy przygotowały mapy w 
skali 1:10 000 z naniesieniem wszelkich cieków i rowów, a także ulic i dróg, które bardzo często funkcjonują 
dla cieków wodnych tak, jak groble.
Pan J. Rzepka zaprezentował na Konwencie jedną z takich map. Mapę roboczą, przygotowaną przez gminę 
Lesznowola.  W gminie tej powstał zespół złożony z trzech referatów: drogowego,  ochrony środowiska i 
inwestycji. W miarę postępu prac, zespół ten zaprasza koordynatora powiatowego, aby uzgodnić i uściślić 
pewne zjawiska.  Mapa ta ujawnia, skąd biorą swoje źródła wszelkie cieki.  Na terenie gminy Lesznowola 
znajduje się 8 zlewni małych (Jeziorki, Raszynki, kanału Piaseczyńskiego, rowów melioracyjnych - potoków 
Marysin-Stefanowo,  Kuleszówki,  Robercina,  rzeki  Strugi)  oraz  TEREN  BEZODPŁYWOWY zastoisko 
wodne.  Liderami współpracy z koordynatorem są niezmiennie gmina Lesznowola i gmina Piaseczno.
Gmina Piaseczno przekazała panu J. Rzepce atlas TRANSCOMP-u, który choć nie zawiera całości materiału 
dotyczącego cieków i rowów melioracyjnych, to jednak stanowi już jakiś zaczątek prac analitycznych. W 
Piasecznie nie pracuje zespół, spotkania są doraźne, akcyjne. W momencie, gdy pojawiają się środki i są 
zadania - grupa wyjeżdża w teren.  Pracę tę p. J. Rzepka uznał za społecznie niezbędną, ale przyznał, że nie 
jest  ona mile widziana przez Starostę,  bo nie po to ustanowił koordynatora, aby tracić on czas na akcje 
indywidualne. Pan Starosta oczekuje rozwiązań strategicznych w szerszym zakresie.
Pan J. Rzepka stwierdził: „Na ile mi wiadomo pozostałe gminy powiatu opracowują właśnie indywidualne 
rozwiązania.  Z  gminy Konstancin-Jeziorna  otrzymałem bardzo  pożyteczne  opracowanie.   Jest  to  dobry 
materiał, ale nie jest mapą dróg, rowów melioracyjnych, którą to mapę trzeba tworzyć niejako na bieżąco. To 
musi być mapa stanu aktualnego. Brak jest tu jednak naniesień wysokościowych, spływu wód, oznaczenia 
dróg gminnych czy powiatowych,  których sieć daje nam wytyczne do szukania przyczyn podtopień lub 
zatrzymania wód. Gmina Tarczyn,  zapewniła mnie, że przystępuje do sporządzenia szczegółowej mapy na 
wzór gminy Lesznowola”.
Następnie  Prelegent  podkreślił,  że  jak  wynika  ze  spotkań,  które  odbył  niedawno  z  RZGW,  dnia  25 
października będzie dokonywany na poziomie województwa przegląd wałów wiślanych Wisły Środkowej. 
Prelegent zda członkom Konwentu relację z tego przeglądu. „Do końca roku - tak zapewniła mnie dyrekcja 
RZGW  (dyr.  Bagiński)  -  będzie  zabezpieczony  i  umocniony  do  końca  wał  wsteczny  rzeki  Jeziorki. 
Przyjąłem to z zadowoleniem”.
Kolejnym wskazanym tematem były zbiorniki  retencyjne,  jazy i  zastawki  -  urządzenia  powstrzymujące 
wodę. Tu prelegent wymienił tylko dwie gminy: Lesznowolę i Tarczyn. Zwrócił uwagę na problem wypływu 
wody spod ściółek leśnych. Gm. Tarczyn ma bardzo zróżnicowana konfigurację terenu łagodnie schodzącego 
w stronę rzeki Jeziorki. Jest to gmina, którą można uznać za najbardziej spokojną pod względem ryzyka 
powodzi.  P. J. Rzepka stwierdził, że jednak namawiać będzie gminę Tarczyn do wybudowania zbiornika 
retencyjnego służącego powstrzymywaniu wody.  Rzeka Tarczynka stanowi w okresie wzmożonych opadów 
największe  źródło  wody wpływające  do  Jeziorki.  A należy mieć  na  względzie  fakt,  że  wszystkie  tego 
konsekwencje zbiera ostatecznie gmina Konstancin-Jeziorna.  Duże niebezpieczeństwo pod tym względem 
stwarza  też  rzeka  o  nazwie  Kanał  Piaseczyński.  Wysoki  stopień  urbanizacji  terenów  wzdłuż  Kanału 
Piaseczyńskiego i Kanału Jeziorki spowodował, że zlewnia tych kanałów jest już przeobrażona. Szybkość i 
ilość spływu wód z terenów utwardzonych jest o około 40% większa od stanu sprzed kilku lat.   

p. Marek Gieleciński:  Skierował do p. Prelegenta prośbę o możliwie szybsze zakończenie wystąpienia.

p. Janusz Rzepka:  Zaznaczył,  że przewiduje konieczność wspólnych działań gmin w obszarach Wilcza 
Góra i Łazy,  rozwiązanie problemu osiedla Nowinki (podziękowanie dla Nadleśniczego S. Mydłowskiego 
za  sprawne  wykonanie  rowu  odwadniającego).  Podziękował  władzom gm.  Góra  Kalwaria  za  wzorowe 
wykonanie  trudnego  700-metrowego  rowu  melioracyjnego.  Następnie  wskazał  miejscowość  Chylice, 
Chyliczki - „tu zbliżam się do pojęcia bomby tykającej. Proszę mi wybaczyć ostrość sformułowania, ale 
skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Dworską przechodzi przepustem Ø 400  do rzeki Jeziorki. Przy wzrastających 
jesiennych lub wiosennych opadach grozi nam tu absolutne zatkanie spływu i możemy być bardzo niemile 
zaskoczeni nagle zaistniałą sytuacją.  Ulica Kołobrzeska, kanał o przelocie Ø 1200 jest też bombą tykającą. 
Piaseczno, pod skwerem Kisiela,  tutaj średnica kanału również wynosi Ø 1200 - to jest  również kolejna 
bomba.  Dziękuję Gminie Piaseczno za to, że jest przygotowana do rozwiązania pod ulicą Kniaziewicza i do 
przerzutu kanału piaseczyńskiego na wysokości skweru Kisiela”.    
Prelegent podziękował  gm. Piaseczno za konsekwentne i regularne (co 3 dni)  informacje o stanie czystości 
kraty na  wysokości  Sądów.  Stwierdził,  że  gmina  ma  pewne  zabezpieczenie  przed  powtórką  przykrych 
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zdarzeń związanych z deszczem nawalnym w tym rejonie.  Dodał, że są miejsca, w których kraty nie są 
czyszczone, a koordynator ds. przeciwpowodziowych nie otrzymuje stosownych informacji.  
„Zalesie Górne,  Ustanów -  tam realizowane jest  wspaniałe przedsięwzięcie,  w którym uczestniczy gm. 
Prażmów, gm. Piaseczno i Nadleśnictwo.  Wychodzimy tam z ryzyka zalewania ulicy Cienistej i Podleśnej.
Rozwiązanie  problemu  rzeki  Zielonej  jest  śmiałe  i  racjonalne.   Składam  za  tę  pracę  serdeczne 
podziękowanie”.

Podsumowanie  raportu  z  działalności:   „Praca  nad  problemami  związanymi  z  wodą  musi  być  pracą 
systemową.  Praca ta nie musi się łączyć z wykładaniem dużych środków finansowych. Wystarczy, żeby była 
systemowo wykonywana.  Z jednej strony mam świadomość, że powiat piaseczyński opracował strategię 
zrównoważonego  rozwoju,  że  jest  to  bardzo  dobry  program.  Z  drugiej  strony  jestem  świadomy,  że 
gospodarka wodna nie dysponuje środkami proporcjonalnymi do potrzeb. Przypominam o tym choćby ze 
względu na to, że między poprzednim i obecnym Konwentem była bardzo duża przerwa.  Woda wymaga 
woli do współpracy, bo przecież wody nie zatrzyma granica administracyjna.
Dlatego też przyjąłem na początku mojej działalności, że koordynator został powołany po to, aby służyć 
poradą wszystkim uczestnikom Konwentu, że uzyskał upoważnienie do konsultacji  i opiniowania trudnych 
zjawisk. Nie nadaję się do uspokajania i nazywania spraw inaczej niż to jest  w rzeczywistości.
Przekazuję państwu wyliczenia i analizy, które wykonałem specjalnie na dzisiejszy Konwent. Przedstawiają 
one  stopień  ryzyka  podtopieniami  w  miejscach  najbardziej  na  to  narażonych,  w  miejscach  najbardziej 
agresywnej zabudowy i najmniejszej powierzchni przepuszczalnej/nieutwardzonej.
Tezy  o  zrównoważonym  rozwoju,  o  naszym  Konwencie  i  o  roli  koordynatorze  trafiają  w  inną  nieco 
rzeczywistość. Dostrzegam brak integracji samorządów  i małe zapotrzebowanie na doradztwo. Zwracam 
państwu uwagę na fakt, że czas między poszczególnymi konsultacjami z doradcą ds. przeciwpowodziowych 
przekracza kwartał lub dwa - w przypadku gospodarki wodnej jest to tragedia, rzecz, której ja nie mogę 
przyjąć.   Nie  mogę  sobie  wystawić  oceny pozytywnej  za  takie  współdziałanie.   Ciągle  utrzymuje  się 
działanie akcyjne.  Koordynator nie otrzymuje żadnych informacji  o pracach inwestycyjno-remontowych, 
dowiaduje się, że gmina prowadzi jakieś inwestycje, ale nikt się pyta doradcy, czy ta inwestycja jest dobrze 
zaprojektowana pod względem gospodarki wodnej. Wszyscy mają pewność, że się na wszystkim znają do 
bólu.  Jestem ostrym cenzorem, wiem. Po co jednak mam cokolwiek i komukolwiek doradzać, skoro nie 
jestem potrzebny? Gminy rozwiązują swoje problemy dla siebie i w swoim mniemaniu pozytywnie. Jaka jest 
jednak ocena tych działań zaraz za granicą administracyjną danej gminy, w sąsiednich gospodarstwach, na 
sąsiednich polach i ulicach?
Towarzyszy temu zjawisku zupełnie niewyczuwalny nadzór budowlany. Zdaję sobie sprawę, że inteligentny 
deweloper to zdolna instytucja. Ale nawet tacy zdolni deweloperzy częstokroć nie kończą projektów, nie 
wykonują  przewidzianej  infrastruktury,  powiększają  przestrzeń utwardzoną.  Państwo być  może  tego nie 
zauważacie, ale każdy specjalista hydrolog natychmiast to dostrzeże.   
W związku z tym, że nie mamy środków, że ciągle napotykamy na jakieś bariery, że mamy ograniczoną 
współpracę ze WZMiUW-em  - sytuacja doradcy staje się krytycznie niekomfortowa. Na dzień dzisiejszy 
moja  ocena jest  następującą:  wszystko co jest  konieczne,  staje się niemożliwe.  Moje wymagania nie są 
wzięte z księżyca. Ja państwa uczulam na sprawy tak klarowne i  oczywiste,  jak konieczność sprzątania 
własnego mieszkania czy mycia rąk.
W sytuacji  małego  zapotrzebowania  na  doradztwo,  mojego  obciążenia  na  zasadzie  „a  chcą,  a  nie  chcą 
płacić”, „ a jest  pan umówiony,  a skontaktował się pan, a prosili...”,     - zadaję sobie pytanie, jaka jest  
celowość kontynuowania pracy koordynatora.  
Jeden z panów burmistrzów powiedział mi wprost: koordynator nie ma umocowań prawnych, nie ma zakresu 
obowiązków,  niczego, co mogłoby być uznane przez decydentów gmin i powiatu za mandat do wspólnych 
działań wykonawczych. Być może brak opadów uśpił tutaj czujność, a być może przyczyna jest inna...
Dzisiaj  powinienem  postawić  te  ostre  pytania.  Dlatego,  że  znalazłem  się  wśród  państwa  z  zewnątrz, 
powierzyliście mi państwo pewne zadania, obdarzyliście zaufaniem. Moim obowiązkiem jest wskazywać 
państwu  możliwości  zagwarantowania  gminom  bezpieczeństwa  przeciwpowodziowego.   Powódź  to 
zjawisko ekstremalne, ale przecież podtopienia na obszarze powiatu też są bardzo groźne. Proszę o życzliwe 
przyjęcie mojego sprawozdania, choć ja - mimo wykonanej już pracy - wystawiam sobie ocenę znacznie 
niższą. Nie męczy mnie jednak praca, męczy mnie obecnie brak tej pracy”. 

p. M. Gieleciński:  Podziękował za wystąpienie. Podkreślił, że wielokrotnie spotykamy się na Konwentach, 
aby  rozwiązywać  problemy  bez  względu  na  to,  czy  istnieją  umocowania  prawne  i  czy  przepisy  są 
precyzyjne. Fakt, że koordynator nie jest umocowany w sposób formalno-prawny, czy to w ustawach czy w 
innych  aktach,   nie  umniejsza  jego  roli,  ani  jego  pracy.   Zresztą  z  korzyścią  dla  nas  wszystkich  - 
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samorządowców.  Wicestarosta nie zgodził się z poglądem, że brak umocowań prawnych  oznacza, że praca 
koordynatora i jego działania w terenie są niepotrzebne. Podkreślił to jako osoba reprezentująca samorząd 
powiatowy.  
 
p.  Wójt  G.  Pruszczyk:  „Chciałbym nieco  osłodzić  atmosferę,  w  której  pojawił  się  pewien  niepokój  i 
dysharmonia...  Konkretnie i z  podziękowaniem dla pana doktora Janusza Rzepki chcę powiedzieć, że w 
tym roku WZMiUW oczyścił i odmulił koryto rzeki Zielonej. Pan Janusz Rzepka, jako nasz przedstawiciel, 
bezpośrednio to pilotował i nadzorował.  Deszcze, które ostatnio były przetestowały wykonana pracę na 
szóstkę.  Wszystko działa.  I  za to właśnie panu koordynatorowi chcę podziękować.   Chcę wyrazić panu 
wdzięczność również za reprezentowanie naszej gminy przed instytucjami typu RZGW czy WZMiUW. Mam 
nadzieję, że będziemy dalej współpracować”.

p.   Burmistrz B.  Galicz:   „Chcę serdecznie  podziękować panu doktorowi  za pomoc w rozwiązywaniu 
problemów wodnych na terenie gminy Tarczyn.  Charakter terenów gminy zabezpiecza nas niejako przed 
powodzią, ale nie zmienia to stanu rzeczy, że istnieją podtopienia. Są one groźne na rozległych terenach 
sadów  i  pól,  osiedli  mieszkaniowych.  Wizyty  pana  doktora  i  doradztwo  w  wielu  sytuacjach,  m.in. 
oczyszczania rowów melioracyjnych i instalacji odwodnieniowych bardzo nam pomogły. Uważam, że praca 
pan doktora - zwłaszcza w terenie - jest bardzo potrzebna”.

p. Wójt M.J. Batycka-Wąsik:  „Szanowny panie koordynatorze, mam przyjemność w imieniu własnym, 
całego zespołu merytorycznego i mieszkańców  bardzo gorąco podziękować za pana gotowość i za pana 
profesjonalizm. Za to, że pan w ogóle jest.  Dzięki panu udało nam się w sposób optymalny rozwiązać wiele 
problemów newralgicznych.  Pozostałe kwestie są w fazie opracowywania i  uważam, że pana rola na terenie 
mojej gminy jest nie do przecenienia.  Bardzo gorąco dziękuję”.     

p. Burmistrz K. Jańczuk:  „Chcę podkreślić, że z panem Januszem bardzo dobrze mi się współpracuje. Na 
co  dzień.   Za  to  serdecznie  dziękuję.  Ale  chcę  wrócić  do  zjawisk  powodziowych,  o  tych   dość 
niebezpiecznych zdarzeniach, które się zaczynają pojawiać. Pan Janusz wspomniał, że WZMiUW chce się 
pozbyć  Kanału  Jeziorki,  który  był  uznawany  dotąd  za  rów  melioracyjny.  WZMiUW  chce  ten  kanał 
przerzucić  na  samorządy,  tj.  obowiązek  konserwacji  kanału,  twierdząc,  że  jest  to  już  zlewnia  ścieków 
komunalnych. Proszę tylko zauważyć, że to właśnie WZMiUW dawał zezwolenie na zrzut ścieków do tego 
kanału.  Drugi temat, który przerabiałem w tym roku, to niemożność wydatkowania środków finansowych na 
koszenie wałów wiślanych rzeki  Jeziorki.  Coraz ostrzejsza dyscyplina finansów dokonywana przez RIO 
definitywnie wykazała, że nie mogłem tego zrealizować, mimo że Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 
pieniądze.  W  wyniku  przepychanek  między  WZMiUW,  RZGW,  Ministrem  Środowiska,  Wojewodą, 
Marszałkiem - WZMiUW uzyskał dotację na ten cel  i musiał to zadanie wykonać.  
W uzupełnieniu danych dla pana koordynatora, chciałbym powiedzieć, że  w ostatnim miesiącu, na terenie 
gminy Konstancin- Jeziorna wykonaliśmy  konserwację rowu melioracyjnego na długości  1700 metrów. 
Mam  też  nadzieje,  że  uda  nam  się  do  końca  roku  zakończyć  procedurę  przetargową  na  wykonanie 
konserwacji kolejnych 1500 metrów rowu.    
Poza tym, za pozytywne zjawisko, które zaczyna się pojawiać w gminie uznaję spółki wodne.  Jest to dobre 
rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi o odtwarzanie rowów melioracyjnych.   Rada Miejska podjęła uchwałę o 
dokładaniu do spółek wodnych 80% koniecznych środków finansowych.  Zyskujemy w ten sposób nadzór 
nad  terenami,  które  nie  należą  do  gminy,  a  które  mogą  stanowić  przyczynę  kłopotów z  zachowaniem 
równowagi w gospodarce wodnej naszej gminy”.
 
p.  S.  Mydłowski:  „Chciałbym  się  dołączyć  do  podziękowań  dla  pana  Janusza  Rzepki  za  pomoc  w 
porządkowaniu gospodarki wodnej na terenie lasów Nadleśnictwa Chojnów.  Dziękuję i deklaruję gotowość 
do kontynuacji współpracy”.

p.  Radny  Piotr  Kandyba:   „Zatrzymam się  na  kwestii  umocowań  prawnych  dla  pana  Janusza.  Panie 
Starosto, czy tych umocowań nie można w odpowiedni sposób przygotować? Bo jak widzę, współpraca 
gmin z panem koordynatorem układa się dobrze. Sam mogę potwierdzić, że w wielu trudnych sytuacjach, w 
których brałem udział  wraz z panem Januszem - jest on specjalistą bardzo pozytywnie odbieranym przez 
mieszkańców.  Pan Janusz jest zawsze w pogotowiu, zawsze służy radą.  Panie Januszu, jak wobec braku 
umocowań prawnych wygląda pana praca. Czy brak tych umocowań przeszkadza panu także we współpracy 
z gminami? Kiedy był  pan ostatni  raz zaproszony przez gminy na jakiekolwiek doradztwo?  Wiem,  że 
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oczekiwania Starostwa są dość poważne, ale nie ma pan przyzwolenia na  indywidualnie wyjazdy, na udział 
w jakichkolwiek interwencjach. Bardzo proszę o odpowiedź”.

p. J. Rzepka: Stwierdził, że na ostatnie spotkanie sam się wprosił i został skarcony, że koordynatora można 
nie  słuchać,  bo nie  ma  żadnych umocowań.   P.  Janusz Rzepka ma  z  instytucjami  zewnętrznymi  dobre 
kontakty,  ale  brak  umocowań  nie  ułatwia  mu  pracy,  zwłaszcza  gdy  zaczyna  na  coś  naciskać  lub 
weryfikować.
Przepływ informacji ma bardzo utrudniony. Podejmowanie decyzji jest zatem wręcz niemożliwe. Sytuacja 
się psuje. Koordynatorowi odmawia się współpracy, bo „ pan firmuje samorząd powiatowy, a jeśli powiat nie 
przesyła do mnie żadnych informacji, to ja nie muszę informować pana”. 15 października p. Janusz Rzepka 
złożył  wizytę dyrektorowi naczelnemu Bagińskiemu, dzisiaj -  dyrektorowi Pokorskiemu.  Na siłę.  Przed 
Konwentem, aby zachować twarz.

p. M. Gieleciński:  Powtórzył, że „mimo braku umocowań, bo rzeczywiście trudno, żeby one były, to tak 
ważna  sprawa  jak  ochrona  przeciwpowodziowa  nadal  będzie  determinantą  do  tego,  aby  działania 
koordynatora  mogły być  dalej  prowadzone”.   Pan wicestarosta  wyraził  pogląd,  że  władze samorządowe 
muszą pana koordynatora bardziej wspierać w rozmowach z WZMiUW czy RZGW, bo zbywanie typu „nie 
muszę pana słuchać” jest przejawem pewnego zrzucania z siebie odpowiedzialności.     

p. J. Rzepka: „Chciałbym jeszcze jedną uwagę przekazać, która - proszę - aby znalazła się w protokole. 
Skoro mam dzisiaj tutaj tak szacowne grono, to chcę uzupełnić jedną rzecz merytoryczną.  Rzeka Mała miała 
być oczyszczona w całości  przez WZMiUW, ale w rzeczywistości będzie oczyszczona przez WZMiUW 
tylko w górnej części.  Szanowny pan Burmistrz Jańczuk wie, co to znaczy.  Wyczyszczą górę i wrzucą panu 
tę całą wodę do miasta. Przepusty muszą być drożne, rowy odwodnieniowe na posesjach muszą być drożne, 
bo inaczej  będzie  tragedia.  Podobna sytuacja  występuje na  Kanale  Piaseczyńskim.    Z resztek środków 
WZMiUW oświadczył, że wykona konserwację Kanału Piaseczyńskiego na wysokości gminy Lesznowola. 
W związku z tym,   że pani  wójt  wykonała bardzo staranną pracę na innych rowach,  przyspieszyła  tym 
samym spływ wody
na gminę Piaseczno. Gmina Piaseczno - proszę o przekazanie panu Burmistrzowi podziękowania za przekaz 
co 3 dni informacji o czystości krat. Mogę powiedzieć, że nawet jeśli miałyby spaść deszcze nawalne, nie 
powtórzy się zalew z roku 2010. Tylko dlatego, że krata jest czysta. To wszystko”.

p. Maria Mioduszewska:  Kończąc obrady Konwentu, powiedziała: „Odnośnie wielokrotnych apeli pana 
Janusza.   Wczoraj  właśnie  obserwowałam Kanał  Jeziorki  u  zbiegu  ul.  Pułaskiego  i  Kołobrzeskiej.  Jest 
całkowicie zatkany. Po tym deszczu, który był poprzedniej nocy i podniósł poziom wody, muszę stwierdzić, 
że woda w ogóle nie odpływa.   

p. M. Gieleciński: Pan wicestarosta podziękował wszystkim za udział w Konwencie.


