
Protokół  V Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
Tarczyn, 20 czerwca 2011 roku
Dnia 20 czerwca br. o godz,. 10.00 w budynku nowego Przedszkola przy ul. Dobrowolskiego 3 
w  Tarczynie  odbyły  się  obrady  V  Konwentu  Wójtów,  Burmistrzów  i  Starosty  Powiatu 
Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan A. Dąbek - Starosta Piaseczyński
Marek Gieleciński - Wicestarosta Piaseczyński
Barbara Galicz - Burmistrz MiG Tarczyn
Grażyna Wiśniewska-Sas -  Wiceburmistrz MiG Tarczyn
Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt  Gminy Lesznowola
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Dariusz Zieliński - Burmistrz MiG Góra Kalwaria
Zdzisław Lis - Burmistrz MiG Piaseczno
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Andrzej Cieślawski - Przewodniczący Rady Miejskiej gm. Konstancin-Jeziorna

GOŚCIE:
Marek Kruszewski - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
Mariusz Hołod - Komendant Policji w Tarczynie
Andrzej Toporkiewicz - Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie
Arkadiusz Stępniewski - Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Tarczynie
Maciej Kołakowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Piasecznie 
Ireneusz Demner - Powiatowy Lekarz Weterynarii
Irena Caban - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Janusz Rzepka - Powiatowy Koordynator ds. powodziowych
Joanna Pająkiewicz - Radna powiatowa IV kadencji, dyrektor Przedszkola w Tarczynie
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna powiatowa IV kadencji
Jerzy Bichta - Radna powiatowa IV kadencji
Paweł Bizoń - dyrektor ds. sprzedaży PKO BP w Warszawie
Marian Winiarski - Wydział Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wiesław Murawski -Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Zlewni Rzeki Jeziorki 

TEMATY   KONWENTU:  
1. Prezentacja gminy Tarczyn;
2. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych samorządu 

lokalnego;  prezentacja  dyr.  Paweł  Bizoń  (PKO  BP)  Departament  Klienta  Sektora 
Publicznego; Tel. 22 521 88 61; pawel.bizon@pkobp.pl;

3. Komunikacja szynowa obszaru powiatu piaseczyńskiego;
4. Aktualny raport przeciwpowodziowy;



5. Informacja o akcji „Bezpieczne Wakacje”;
6. Informacja o stwierdzeniu przypadku wścieklizny.

TEMAT  1:   Prezentacja  Gminy  Tarczyn  Godz.  10.20 - Witając  gości  Konwentu,  pani 
Burmistrz  Barbara  Galicz  ze  szczególną  sympatią  przywitała  panią  wójt  Lesznowoli  Marię 
Jolantę  Batycką-Wąsik.   Pani  Burmistrz  odniosła  się  do  zasług  i  sukcesów pani  Wójt,  jej 
doświadczenia  w  pracy  samorządowej.  Pogratulowała  też  otrzymania  wielu  nagród  i 
wysokich odznaczeń państwowych.
Po przywitaniu gości, p. Burmistrz zaproponowała wysłuchanie i obejrzenie występu dzieci 
tarczyńskiego Przedszkola przy ul. Dobrowolskiego 3. (Wojciech Kilar, Polonez z filmu „Pan 
Tadeusz”, reż. Andrzej Wajda; Polka „Dziadek” Lato z Radiem; Foxtrot, polskie tańce ludowe, 
disco). Wręczenie kwiatów członkom Konwentu przez tarczyńskie dzieci. 
-  p.  Burmistrz  K.  Jańczuk skomplementował  występ:  -  Warto  było  wybudować  takie 
przedszkole.   
-  p.  Burmistrz Barbara  Galicz:  specjalnością  Gminy  Tarczyn  jest  przede  wszystkim 
sadownictwo,  to  zagłębie  owoców;  w 75% -  ziemie  o  charakterze  rolniczo-sadowniczym; 
produkcja owoców miękkich (np. truskawki, maliny) i twardych (jabłka i gruszki). Inwestycje 
w  rozwój  gospodarczego  potencjału  gminy.  Przeprowadzanie  specjalnych  szkoleń  dla 
sadowników-mieszkańców gminy (SGGW, Instytut  Sadownictwa ze  Skierniewic),  warsztaty 
międzynarodowe (Belgia, Niemcy, Holandia). Gmina jest bogata pod względem gospodarstw 
agroturystycznych, może się pochwalić 9-oma stadninami koni oraz szkołami jazdy konnej, z 
których  3  prowadzą  m.in.  zajęcia  hipoterapii.  Gmina  nastawiona  jest  na  budownictwo 
jednorodzinne,  dba   o  zachowanie  charakteru  środowiska  urbanistycznego 
zharmonizowanego  z  otoczeniem  przyrodniczym.  Gmina  usytuowana  jest  przy  głównych 
szlakach komunikacyjnych (trasa Krakowska).   
 Pokaz filmu promocyjno-informacyjnego o gminie Tarczyn; 
 Informacja o rozbudowanym tarczyńskim Ośrodku Zdrowia.   Wystąpienie: dyrektor OZ 
Arkadiusz  Stępniewski.  Modernizacja  i  rozbudowa OZ.  Oferta  usług  NFZ  i  szeregu  usług 
dodatkowych. Uroczyste otwarcie nowego obiektu nastąpiło w sierpniu 2010 roku (2 tys. 
metrów kw. powierzchni użytkowej, kadry = 100 osób). Funkcjonują i przyjmują pacjentów 
poradnie  specjalistyczne,  m.in.  alergologiczna,  diabetologiczna,  dermatologiczna, 
okulistyczna, ortopedyczna, chirurgii szczękowej. Udało się uruchomić poradnię rehabilitacji 
(fizykoterapia).  W  sumie  ok.  20  poradni.  Z  usług  OZ  korzystać  mogą  mieszkańcy  całego 
powiatu  piaseczyńskiego  i  województwa  mazowieckiego.  Rozpisany  został  przetarg  na 
uruchomienie USG klinicznego (standard szpitalny). Od 1 sierpnia br. będą działy kosmetyki i 
masażu. Pan dyrektor zwrócił uwagę na fakt bardzo ubogiego zakresu finansowania usług 
medycznych  przez  NFZ  oraz  na  ogromny  deficyt  specjalistycznych  kadr  medycznych  na 
Mazowszu.
- Wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej -  p. Andrzej Toporkiewicz.  Na obszarze gminy 
Tarczyn usytuowana jest trasa Krakowska i trasa wojewódzka nr 876.  To wpływa na natężenie 
i charakter ruchu drogowego w gminie. Dzięki decyzji włodarzy gminy na skrzyżowaniu drogi 
nr 7 i trasy E77 (w tzw. siodle) na naszym obszarze funkcjonuje najnowocześniejszy system w 
Europie, system monitoringu ruchu (prędkość/czerwone światła). Od 2007 roku nie było tam 
większej kolizji ani wypadku. 
p. Burmistrz B.Galicz: efektywna działalność Straży Miejskiej wymaga nakładów finansowych. 
Obecnie  w  gminnej  Straży  mamy  5  pracowników  etatowych  (stałych).  Posiłkujemy  się 
pracownikami z Powiatowego Urzędu Pracy (umowy zlecenia). Zagwarantowanie interwencji 



natychmiastowych nastręcza pewne trudności,  ale  staramy się  w możliwie szybkim czasie 
reagować na zgłaszane przez mieszkańców problemy.   Inne kwestie gospodarcze: realizacja 
linii wodociągowej - prowadzony jest ostatni etap prac w zachodniej części gminy. Powstała 
duża  Stacja  Uzdatniania  Wody.  Nieco  gorzej  jest  z  kanalizacją,  bo  gmina  jest  bardzo 
rozproszona.  Mamy  jeszcze  tereny  pozbawione  kanalizacji  ściekowej  (np.  obrzeża  miasta 
Tarczyna, terytoria przy granicy administracyjnej gminy). 

 Godz. 11.40.

TEMAT  2:  Partnerstwo  Publiczno-Prywatne  jako  metoda  realizacji  zadań  publicznych 
samorządu lokalnego - dyr. Paweł Bizoń; 

Głos zabrała p. Wójt Lesznowoli - M.J.Batycka-Wąsik: dziękując za zaproszenie i przepraszając 
za  konieczność  wcześniejszego  opuszczenia  obrad  Konwentu,  p.  Wójt  dokonała  krótkiej 
retrospektywy  i  podsumowania  swojej  wiedzy  na  temat  gm.  Tarczyn  oraz  wyznaczonych 
przez  włodarzy  tejże  gminy  priorytetów.   „Pani  Burmistrz  wraz  z  jej  współpracownikami 
zmienia  oblicze  tej  gminy.  Chcę  jej  bardzo  serdecznie  pogratulować  dotychczasowych 
osiągnięć. Jestem pod wrażeniem wypowiedzi Komendanta Straży Miejskiej i pana Dyrektora 
Ośrodka Zdrowia. Korzystając z materiałów protokołu Konwentu, nadrobię wszelkie zaległości 
związane z podjętą dziś przez państwa tematyką.”     

Pytania do p. Pawła Bizonia: 
-  p.  Burmistrz  Zdzisław  Lis:  PPP  miało  być  panaceum  na  samorządowe  problemy.  Z  61 
projektów PPP - jak pan sam powiedział - udało się zrealizować zaledwie 7. Dlaczego jest tak 
nikły rezultat tych działań? Jak pan to ocenia?   
 
- p. P. Bizoń: Sądzę, że chodzi o trudności w procedowaniu i dojściu do porozumienia między 
partnerem publicznym i prywatnym. Dołącza się do tego wielokrotność przetargów, które nie 
przynoszą  oczekiwanych  przez  samorząd  wyników.  A  przecież  trzeba  robić  analizę  rynku 
usług, trzeba się dogadywać co do stopnia odpowiedzialności finansowej. Każdy chce ugrać 
swoje, tym czasem przygotowanie projektu PPP wymaga żelaznego określenia zobowiązań 
płatniczych i wykonawczych, określenia co się chce osiągnąć. 

- p. Starosta J.A.Dąbek odniósł się do podanego przez p. Lisa przykładu budowy parkingów i 
warunków  współpracy.  Starosta:  „  Jakiż  to  partner,  który  otrzymuje  najlepsze  miejsce  w 
mieście,  gwarancję dochodu na 20 lat i  jeszcze chce własność oraz gwarancje bankowe?! 
Gdyby  samorząd  miał  gwarancje  bankowe,  to  żaden  partner  już  nie  jest  mu  potrzebny. 
Partnerstwo polega na tym, że  samorząd, nie mając pieniędzy, pozwala partnerowi zarobić w 
odpowiednim czasie swoje środki, natomiast docelowo gwarantuje realizację potrzebnej dla 
mieszkańców usługi  i  nie wyzbywa się własności.” „Realizacja parkingu  w wersji  podanej 
przez pana jest dla samorządu nie do przyjęcia. Ja nie mogę zlikwidować bezpłatnych miejsc 
parkingowych dla ludności tylko dlatego, żeby generować zysk inwestora. Nie tędy droga. Ja 
muszę rozwiązać problem braku miejsc parkingowych, a nie likwidować miejsca darmowe. 

- p. wicestarosta Marek Gieleciński: Krótko nawiążę do przyczyn nikłego rozwoju PPP. Jeszcze 
w zeszłym roku  uczestniczyłem w konferencji  organizowanej  przez  Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. Uczestnicy konferencji, samorządy z całej Polski, które znajdują się w różnej 



fazie  realizacji  PPP,  bardzo  mocno  podkreślały  hamującą  rolę  nadrzędnych  instytucji 
kontrolnych,  które  zajmują  się  oceną  i  kontrolą  działalności  samorządów.  Otóż  w  kilku 
przynajmniej przypadkach pojawił się konflikt z interpretacją  podejścia do PPP.   W skrajnych 
przypadkach sprawy trafiały do sądów. Sądzę, że te instytucje kontrolne jakby nie nadążają za 
kierunkiem  działań  samorządów.  To  powoduje  obawy  samorządów  już  na  wstępie, 
uwzględniając  również  fakt,  że  negocjacje  PPP  też  nie  należą  do  łatwych.  Samorządy,  a 
przede  wszystkim  organizacje  przedstawicielskie,  takie  jak  Związek  Powiatów  Polskich, 
powinny  wprowadzić  w  mechanizm  PPP  pewną  gwarancję  ładu  i  stabilność,  harmonię 
prawną, aby nie pogłębiać już i tak istniejącego lęku przed „czwartym P”.  Sytuacja jest taka, 
jakby działania Partnerstwa były przez instytucje kontrolne obciążone brakiem zaufania i z 
założenia wzbudzały podejrzenie o generowanie wątków niezgodnych z prawem. 
-  p. Starosta J.A.Dąbek: Dodam tylko, że samorządy do tej pory były mało zainteresowane 
formą PPP. Dlaczego? Dlatego, że miały inne narzędzia. Mogły spokojnie brać kredyty, dzięki 
którym jasno i  czytelnie mogły realizować plany inwestycyjne. Sądzę, że samorządy nadal 
będą brać kredyty, bez względu na ruchy Ministra Finansów, który - chcąc ograniczyć dług 
publiczny (rozumiemy ten aspekt) wprowadza wciąż nowe zaporowe przepisy. Samorządy nie 
mają długu przejedzonego, to są długi inwestycyjne.    

PRZERWA 10-15 minut

Prowadzenie 2. części Konwentu: p. wicestarosta M. Gieleciński.

TEMAT 3. Komunikacja szynowa: 
 linia siekierkowska - władze powiatu oczekują na decyzję Vattenfalla w sprawie korzystania 
z torów w celach komunikacyjnych, a także chcą jak najszybciej zorientować się w kwestii 
ewentualnego sprzedania przez Vattenfall linii do Siekierek innemu podmiotowi. 

 list  pana  Marszałka  Adama  Struzika  -  potwierdzenie  deklaracji  Marszałka  o  woli 
uruchomienia  regionalnych  przewozów  pasażerskich.  Warunkiem  realizacji  tej  deklaracji 
będzie  wykonanie  przez  samorządy  gmin  i  powiatu  wiat  przystankowych  i  niezbędnej 
infrastruktury kolejowej, umożliwiającej ruch pasażerski.

 7 czerwca br. odbyła się w gm. Konstancin-Jeziorna (tu: podziękowanie p. Burmistrzowi K. 
Jańczukowi  i  p.  przewodniczącemu  A.  Cieślawskiemu  za  zaproszenie  władz  powiatu) 
Konferencja  dotycząca oferty  firmy Blueocean.  Była  to  jedna z  propozycji,  do elementów 
których samorząd powiatu odniósł się ze sceptycyzmem. 
Starostwo  zorganizuje  spotkanie  samorządów  gmin  i  powiatu piaseczyńskiego  z  firmą 
Vattenfall. Następnie doprowadzi do spotkania z przedstawicielami Kolei Mazowieckich, aby 
podjąć  temat  toru  radomskiego  i  aby  samorządy  mogły  przedstawić  plan  realizacji  prac 
remontowych przystanków oraz peronów.

 propozycja utworzenia Zespół Ekspertów (po jednym przedstawicielu z każdej gminy i z 
powiatu)  w  celu  przygotowania  projektu  porozumienia  między  gminami  i  powiatem 
dotyczącego  Powiatowego  Zintegrowanego  Transportu  Pasażerskiego  (przygotowanie 
projektu pod względem finansowym, prawnym, logistycznym). Sformułowano prośbę władz 
powiatu do władz gminnych o wyznaczenie eksperta; termin do 30 czerwca br.  



Skład Zespołu Ekspertów ds. Transportu:
1. gm. Konstancin-Jeziorna - p. Michał Lewandowski, Wydział Dróg Gminnych
2. gm. Lesznowola – p. Marek Ruszkowski, z-ca Wójta 
3. gm. Góra Kalwaria - p. Renata Lasecka,  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
4. gm. Prażmów - p. Andrzej Wasiak, pełnomocnik
5. gm. Piaseczno - p. Arkadiusz Strzyżewski, pełnomocnik

        p. Waldemar Duszewski - Wydział Utrzymania Dróg i Transportu Publicznego 
6. gm. Tarczyn - p. Grażyna Wiśniewska-Sas, z-ca Burmistrza
7. Starostwo Powiatowe – p. Marian Winiarski, pełnomocnik*

(*aktualizacja składu zespołu: 4 stycznia 2012 roku)

- p. M. Gieleciński: potwierdził ogólną akceptację uczestników Konwentu inicjatywy powiatu 
dotyczącej  możliwie  najszybszego spotkania z  przedstawicielami  Vattenfall.  Potrzebny jest 
obraz  sytuacji  i  ustalenie  kolejności  spotkania  z  Vattenfallem,  Marszałkiem  i  Kolejami 
Mazowieckimi. 
-  p.  burmistrz  Zdzisław  Lis:  p.  Burmistrz  nawiązał  do  podpisanego  w  2008  roku  listu 
intencyjnego  dot.  komunikacji  na  obszarze  powiatu.  Uznał  także,  że  oczywiście  należy 
sprawdzić stanowisko Vattenfalla (czy ze względu na sprzedaż mienia będzie w ogóle dla nas 
partnerem w rozmowach?).
- p. burmistrz Barbara Galicz:  odniosła się do kwestii spotkania z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego.  Gmina  Tarczyn  zwracała  się  do  Marszałka  o  rozpatrzenie  przywrócenia 
połączeń pasażerskich Skierniewice-Łuków, które obsługiwało/ożywiało całą zachodnią część 
gminy Tarczyn. P. Burmistrz uznała ten temat za jeden z priorytetowych dla mieszkańców i 
władz gminy. Liczy zatem na możliwość kolejnego spotkania samorządowców gmin i powiatu 
piaseczyńskiego z Marszałkiem.    
-  p. Burmistrz Kazimierz Jańczuk: stwierdził, że logicznym i uzasadnionym będzie najpierw 
spotkanie  z  Vattenfallem.  Skłania  ku  temu  List  Intencyjny  i  jego  sygnatariusze  (w  tym 
Vattenfall). A poza tym, efektywność rozmów z Kolejami Mazowieckimi i Marszałkiem jest 
ściśle związana właśnie z przyszłością toru siekierkowskiego. p. Burmistrz zapytał, jaka jest 
choćby wstępna wizja pracy Zespołu Ekspertów, ze względu na to, że czas nagli.  
- p. M. Gieleciński: - Zespół Ekspertów nie będzie miał wakacji. Zakres pracy jest bardzo duży. 
Pierwszych  rezultatów  eksperckich  powinniśmy  oczekiwać  już  na  następnym  Konwencie 
(wrzesień/gm. Prażmów). 
-  p. Burmistrz Zdzisław Lis:   Upieram się nadal przy treści Listu Intencyjnego. Jest w nim 
mowa o infrastrukturze kolejowej. Każdy z sygnatariuszy tego Listu ma do realizacji określone 
zadania (choć harmonogram w Liście  jest  już nieaktualny).  „W gronie decydentów gmin i 
powiatu musimy ustalić realny plan roboczy. We współpracy z Zespołem Ekspertów będziemy 
analizować kwestie komunikacji szczegółowo, punkt po punkcie.  Jest to pilne. Świadczy o 
tym fakt, że trwają prace projektowe nad modernizacją trasy nr 8 (trasą Warszawa-Radom), a 
projektanci nie mają pojęcia, że my chcemy w ten projekt ingerować. (stacja przesiadkowa). 
Więc, podchodząc do kwestii poważnie - musimy projektantów o tym powiadomić.” 
-  p.  M.  Gieleciński: Zgadzam  się  z  panem.  Bezwzględnie  projektanci  będą zaproszeni  na 
rozmowy.  Jest to priorytet. 
-  p.  Burmistrz  Zdzisław Lis:  Jeszcze jedna sugestia.  Nie należy z tym tematem czekać  do 
następnego  Konwentu.  To  nie  my  powinniśmy  się  tym  zajmować.  Do  takich  działań 
powołujemy przecież Zespół Ekspertów.
- p. M. Gieleciński: Oczywiście. Przyjmujemy ten wniosek. 



Temat 4.     Aktualny raport przeciwpowodziowy.   
- p. M. Gieleciński: Z zadań IV Konwentu wynikało m.in. sporządzenie Raportu z prac Zarządu 
Dróg Powiatowych. Raport p. A. Kobusa (opis modernizacji/udrażniania przepustów, rowów 
melioracyjnych)  będzie  przekazany  do  wglądu  państwa  wójtów  i  burmistrzów  w 
najbliższym  możliwym  terminie. Wspomnieć  też  muszę,  że  w  maju  br.  odbyły  się  dwa 
spotkania w sprawach przeciwpowodziowych, w tym możliwości inwestycyjnych w zakresie 
modernizacji  wałów  wiślanych,  kanału  piaseczyńskiego,  kanału  Jeziorki.  Konkluzja  pana 
Marszałka  A.Struzika  brzmi  jasno:  nie  ma pieniędzy  na  zadania  inwestycyjne.   Samorząd 
Województwa Mazowieckiego nie ma pieniędzy. Nawet jeśli pojawiają się jakieś sumy - nie 
należą  do  samorządu,  lecz  do  budżetu  państwa.  Ich  dysponentem  jest  Wojewoda.  W 
kolejnym spotkaniu uczestniczyła pani  wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina 
Orzełowska oraz przedstawiciele WZMiUW-u. Powiat przedstawił  stanowisko samorządów, 
WZMiUW przekazał sprawozdanie z prac bieżących. Szereg prac WZMiUW zaplanował już na 
rok  2012  przy   założeniu,  że  będą  na  nie  zarezerwowane  środki  w  projekcie  budżetu 
województwa mazowieckiego.  Na tym spotkaniu ustaliliśmy,  że  możliwie najszybciej  musi 
dojść do spotkania samorządów z panem Wojewodą, tym bardziej, że zgodnie ze zmianami 
przepisów  (już  w  lecie  tego  roku)  WZMiUW  ma  podlegać  bezpośrednio  Wojewodzie. 
Najważniejsze  jest  zabezpieczenie  środków inwestycyjnych  w budżecie  (ponieważ  według 
zapewnień WZMiUW są gotowi do modernizacji wałów na terenie gm. Konstancin-Jeziorna i 
Góra Kalwaria).  Uzgodniony termin spotkania z Wojewodą J. Kozłowskim będzie państwu 
przekazany. 

 godz. 13.10 - wystąpienie p. inż. Janusza Rzepki. 

Minęło  100  dni  od  chwili  sformułowania  pierwszych  wniosków  strategicznych.  Kontroli 
poddałem stan ponad 20 km wałów wiślanych - od Doliny Czeskiej do Doliny Wilanowskiej, 
całe wały wsteczne na rzece Jeziorce oraz ok. 60 km pozostałych dróg wodnych rzecznych. Na 
dzień dzisiejszy - tu uwaga do p. Burmistrza K. Jańczuka -   obydwa wały wsteczne Jeziorki są 
w alarmująco  złym stanie.  Aktualne  pozostają  moje  usilne  prośby  o  pilnowanie  jakości  i 
drożności  przepustów -  pod drogami  (gminnymi  i  powiatowymi),  o  niwelowanie  skutków 
samowoli  technicznej  (konieczność  wymiany  informacji  z  mieszkańcami  na  temat  roli 
infrastruktury  wodno-ściekowej,  jej  funkcji,  nakreślenie  skutków  degradacji  i  niszczenia 
rowów melioracyjnych),  pilnowanie  planów urbanizacji  kolejnych  terenów pod względem 
odprowadzenia i rozsączkowania wód opadowych. 
Stawiamy sobie zadania związane z gospodarką wodną, nadal  więc liczę na intensyfikację 
współpracy z państwem - włodarzami gmin. Jak dotąd tylko jedna jedyna gmina - Piaseczno- 
uruchomiła wszystkie kierunki współpracy z Koordynatorem Powiatowym. Mam dostęp do 
planów zagospodarowania przestrzennego, zapraszany jestem do konsultowania zagadnień 
inwestycyjnych,  mam  pełen  zasób  informacji  dotyczących  aktualnie  planowanych 
zabezpieczeń  przeciwpowodziowych.   Wyrazy  podziękowania  dla  p.  Burmistrza  Zdzisława 
Lisa.  (Szczegóły  analizy  aktualnych  zadań  włodarze  gmin  powiatu  otrzymali  w  formie 
drukowanej.)



 Raport gmin z zakresu działań przeciwpowodziowych:

gm.  Tarczyn,  p.  B.Galicz:  prośba  o  wspólne  podjęcie  działań,  rzeka  Tarczynka  na  dużym 
odcinku jest niedrożna. Mamy plagę bobrów na terenie gminy, a w związku z tym w korycie 
rzeki leżą powalone drzewa, zmieniona jest linia koryta rzeki. Tarczynka jest w gestii Urzędu 
Marszałkowskiego.  Wielokrotnie  monitowaliśmy  w  sprawie  zabezpieczenia  środków 
potrzebnych do regulacji, oczyszczenia i udrożnienia rzeki, tym bardziej że zalewa ona wiele 
gospodarstw  i  posesji.   Poza  tym,  istnieje  kwestia  rowów  chłonnych  przy  drogach 
powiatowych. Na marginesie dodam, że mieszkańcy często mylą funkcję tych rowów i sądzą, 
że służą one do zbierania wody z pól uprawnych - nie, rowy mają chłonąć wodę spływającą z 
drogi.  Mam  nadzieję,  że  zgodnie  z  ustalonym  terminarzem  robót  (czerwiec  br.)  władze 
powiatu rozpoczną pracę modernizacji  i  budowy rowów wzdłuż swoich dróg na obszarze 
gminy Tarczyn.

gm. Prażmów, p. G.Pruszczyk: mamy podobną specyfikę do gm. Tarczyn. Występują u nas 
lokalne  podtopienia,  zwłaszcza  w  okresie  wiosennym  i  jesiennym.  Prowadzimy  prace 
związane  z  rowami  wzdłuż  dróg  gminnych.  Współpraca  z  Zarządem  Dróg  Powiatowych  i 
Województwem możemy uznać  za  poprawną.  Chodzi  nam tu  głównie  o odtworzenie  lub 
udrożnienie przepustów, rowów odwadniających.  Zbliżamy się do 50% wykonania naszych 
tegorocznych  planów  (na  ile  wystarczy  nam  funduszy,  tyle  zrobimy).  Wiemy,  że  pilnej 
modernizacji wymaga rzeka Zielona (brak środków). Zdajemy sobie sprawę ze stanu systemu 
melioracyjnego. To trudna rzecz,  bo wiąże się  z  aspektem społecznym, międzysąsiedzkim, 
ludzie  nie  zawsze  dysponują  pieniędzmi,  aby  naprawiać  lub  odbudowywać  na  swoich 
posesjach rowy melioracyjne.   

gm. Góra Kalwaria, p. D. Zieliński: nas dotyczy kwestia zarówno niebezpieczeństwa powodzi 
jak i lokalnych podtopień. Przy zastosowaniu trybu specustawy mamy szansę na rozpoczęcie 
inwestycji modernizacji wałów wiślanych na odcinku Brzumin-Kępa Radwankowska. Wszystko 
zależy od środków, w tym 20% wkładu ze strony Wojewody Mazowieckiego. Wtedy termin 
przyszłoroczny (2012) jest realny.   Ze spraw bieżących: proces konserwacji wałów obejmuje 
długość 17,5 km. WZMiUW nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zwłaszcza w zakresie 
koszenia traw i likwidacji  drzew/krzewów z wałów. Po spotkaniu z panią marszałek Janiną 
Orzełowską  odbyło  się  spotkanie  lokalne  z  panem  dyr.  Pokorskim  i  wiceburmistrzem 
Rutowiczem.  Dotyczyło  ono  Kanału  brzeskiego  i  rzekomo  ostrego  problemu  samowoli 
budowlanej mieszkańców. Pan Pokorski musiał zmienić zdanie, ponieważ w praktyce okazało 
się,  że  nie  chodzi  o  samowolę,  tylko  o  wieloletni  brak  konserwacji  odcinka  od  jeziora 
Brzeskiego. Kolejna sprawa to rowy przydrożne wzdłuż dróg gminnych. Jesteśmy w trakcie 
realizacji  tego zadania (umowa na wykonanie  jest  podpisana).  Mamy zamiar  w tym roku 
odtworzyć 12 km rowów z uwzględnieniem drożności przepustów. Jeśli chodzi o kanalizację 
deszczową na obszarze miasta, to jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 
na obszar byłej jednostki wojskowej. 

gm. Piaseczno,  p.  Z.Lis:  Krótko:  mamy 4,5  mln złotych  do dyspozycji,  wydaliśmy już  700 
tysięcy, na pozostałą kwotę mamy już rozstrzygnięte przetargi i prace są rozpoczęte. Do tej 
pory  wyremontowaliśmy  3,5  km  rowów,  zrobiliśmy  500  m  przepustów,  200  m  nowych 
przepustów, 700 metrów rurociągu, zbieracze w 20 miejscowościach. Oceniam, że stan prac 
jest  pozytywny. Podobnie jak moi  przedmówcy mam złe doświadczenia ze współpracy ze 



spółkami wodnymi. Nie ma z nich żadnego pożytku. Wykazują brak zainteresowania pracą i 
współpracą  z  kimkolwiek.  Dodam,  że  wszystkie  prace  zaplanowane  do  końca 
września/października mamy zamiar wykonać.  

gm.  Konstancin-Jeziorna,  p.  K.  Jańczuk:  wyrażam niezadowolenie  z  faktu realizacji  zadań 
przeciwpowodziowych.  Powtórka  sytuacji  sprzed  roku  =  katastrofa.  Mam  zagrożenie  od 
strony Wisły, od Jeziorki, od Wilanówki, od kanału brzeskiego, kanału habdzińskiego. Nie ma 
widoków na to, żeby  cokolwiek dobrego się stało. WZMiUW nie pozwala wykonać koszenia 
traw, mimo zabezpieczenia przez nas środków, a sami tego nie zrobią, bo nie mają pieniędzy. 
Na  wale  Wisły  i  Jeziorki  rośnie  trawa  wysokości  1  m.  Jest  rozstrzygnięty  przetarg  na 
konserwację kanału habdzińskiego. Pewną jaskółką nadziei była rozmowa z RZGW (pani Anna 
Michna),  otóż  wyłoniono  wykonawcę  ostróg  w  Piaskach  i  zabezpieczono  pieniądze  na 
wykonanie prac w Gasach.  Jesienią obiecano mi wycięcie trawy rejonu Starej Papierni. Mam 
jednak sygnały,  że  usuwanie drzew między Starą Papiernią i  Jazgarzewem w dolinie rzeki 
Jeziorki jest nierealne ze względu na brak pieniędzy. 

Informuję pana Starostę, że wybieramy się do Wojewody, aby zażądać pieniędzy na 
remont kanału rzeki Jeziorki. Jesteśmy zlewnią, wszystkie wody z powiatu spływają do nas. I 
nie wyobrażam sobie, że nie będzie dla nas pieniędzy. WZMiUW twierdzi, że można jeszcze 
poczekać, my uważamy, że już dawno jesteśmy po czasie.  

- p. M. Gieleciński: Działalność WZMiUW władze powiatu oceniają równie negatywnie. Jest 
to skandaliczne i z pewnością znajdzie to wyraz w rozmowie naszej z Wojewodą. Myślę, że 
termin spotkania uda mi się ustalić bardzo szybko. 
O spotkaniu z Wojewodą będziecie państwo powiadomieni i już jesteście państwo na nie 
zaproszeni.
Krótko, co powiat zrobił w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
 2009 r - Starosta powołanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;   
 2009-2010  r  -  opracowanie  dokumentacji  Powiatowego  Centrum  Ratownictwa  i 
Zarządzania  Kryzysowego,  od  lutego  2010  roku  Centrum  pracuje  w  trybie  dyżurów  24-
godzinnych;
 opracowanie  Planu  Powiatowego  Zarządzania  Kryzysowego  wraz  z  procedurami, 
aktualizowany co 2 lata; 
 opracowano  Plan  Operacyjny  Bezpośredniej  Ochrony  Przeciwpowodziowej,  Plan 
Ewakuacji Ludności, Zwierząt i Mienia na wypadek masowego zagrożenia II stopnia;
 opracowano mapę terenów zalewowych powiatu piaseczyńskiego;
 wyposażenie  na  stanie:  łódź  ratunkowa  motorowa,  ponton,  zapory  wodne,  zapory 
olejowe, pompy wysokiej wydajności.

-  p.  burmistrz  K.  Jańczuk: w  związku  z  informacjami  o  tym,  że  około  230  pracowników 
WZMiUW straci pracę, a także o tym, że zmieniają się przepisy i WZMiUW przechodzi pod 
zarząd Wojewody,  proszę o podjęcie tego tematu na spotkaniu z  Wojewodą. Chcemy się 
dowiedzieć, co nas czeka? 

TEMAT  5:  Informacja  o  akcji  „Bezpieczne  Wakacje”. Planowanie  i  wykonanie  działań 
profilaktycznych,  gwarantujących  bezpieczeństwo  naszym  dzieciom  i  młodzieży. 
Minimalizacja ryzyka zdarzeń tragicznych.



-  p.  W.  Murawski:  co  roku  na  początku  sezonu wakacyjnego organizowane  są  spotkania 
poświęcone bezpieczeństwu. W tym roku tak się złożyło, że informacje na ten temat mogę 
państwu  przekazać  bezpośrednio  podczas  Konwentu.  Policja,  Sanepid  i  Straż  Pożarna 
otrzymują wytyczne od swoich bezpośrednich przełożonych, natomiast Powiat ma za zadanie 
koordynować te działania.  Zorganizowane i  niezorganizowane formy odpoczynku letniego 
powinny  kojarzyć  się  z  niskim  ryzykiem  wypadków.  Oczywiście,  nie  jesteśmy  w  stanie 
przewidzieć  wszystkiego,  nie  istnieje  coś  takiego  jak  permanentna  kontrola  zachowań 
obywateli. Mamy jednak za zadanie minimalizować ryzyka np. utonięć, wypadków drogowych 
czy pożarów. 

- p. M.Kruszewski - KPP: Akcję Bezpieczne Wakacje rozpoczynamy od 23 czerwca. Sprawdzać 
będziemy  kąpieliska,  przeprowadzimy  kontrolę  przewozów pasażerskich  -  stan  techniczny 
autokarów,  busów.  Poddamy  kontroli  stan  trzeźwości  kierowców.  Nie  przewidujemy 
natężenia  imprez  charakterze  masowych  rozrywkowych,  kulturalnych,  bo  jest  to  okres 
wakacji  (największe natężenie: maj/czerwiec).  Przypomnienie o działającym w całym kraju 
telefonie alarmowym 112.

-  p.  M.  Kołakowski -  PPSP:  Chcemy zwrócić  uwagę przede wszystkim na tereny  wiejskie 
obszaru powiatu. Wiemy, że nie wszystkie dzieci  i  młodzież wyjeżdżają na wakacje. Nasze 
akcje  dotyczą  nie  tylko  przeszkoleń  w  zakresie  przeciwpożarowym,  ale  również 
bezpieczeństwa  podczas  prac  polowych,  czy  kąpieli  w  pobliskich  akwenach  czy  rzekach. 
Pracujemy  również  z  opiekunami  dzieci,  sprawdzamy  stan  podręcznego  sprzętu  p-poż., 
reagujemy  na  wszystkie  zgłoszenia  czy  prośby,  choćby  o  sprawdzenie  wydajności  sieci 
hydrantowych. Nasi koledzy z Policji pomagają nam w kontroli ochrony p-poż. w autokarach, 
busach. Gaśnice samochodowe muszą być w pojazdach, mieć atest ważności i nadawać się 
do użycia w przypadku zagrożenia ogniem. 

-  p.  Irena  Caban  -  PSSE  (Sanepid/Chylice)  Przedstawiła  problem  sprzedaży  dopalaczy. 
Sanepid otrzymuje informacje od samej młodzieży, od dyrektorów szkół, od rodziców,  że 
środki  odurzające  nadal  dostępne  są  w sklepach.  Sprzedawane są  jako  zupełnie  inne i  z 
pozoru bezpieczne towary, np. mydełka do kąpieli z utajoną spreparowaną heroiną.  Sanepid 
prosi o pomoc wszystkie władze samorządowe oraz służby mundurowe. 

- p. M. Gieleciński: Jesteśmy zaskoczeni. Większość z nas sądziła, ze problem dopalaczy został 
już  rozwiązany.  Bardzo  prosimy  o  pilne  złożenie  w  Starostwie  pisma  w  tej  sprawie. 
Podejmiemy niezbędne kroki,  aby ten proceder  przestał  zagrażać  zdrowiu i  życiu naszych 
dzieci i młodzieży. Jeszcze dzisiaj (tj. 20 czerwca br.) wysłana będzie do państwa Wójtów i 
Burmistrzów  pisemna  prośba  o  podjęcie  w  okresie  wakacji  intensywnych  działań 
profilaktyczno-prewencyjnych.

- p. K. Jańczuk:  prośba do Sanepidu o objęcie systematyczną kontrolą stoisk mięsnych na 
Grapie (bazar).    

TEMAT   6  :   Informacja o przypadku wścieklizny na obszarze powiatu.   
p. Ireneusz Demner - Powiatowy Lekarz Weterynarii:  wydałem rozporządzenie w sprawie 
zwalczania  wścieklizny  zwierząt  na  terenie  powiatu  piaseczyńskiego.  Wyznaczony  został 
obszar zagrożony. Obszar  ograniczony  jest  od płn.  miejscowościami:  Piaseczno,  Siedliska, 



Czarnów,  od  wsch.  miejscowościami:  Solec,  Baniocha  Osiedle,  Dobiesz,  od  płd. 
miejscowościami:  Krępa,  Kędzierówka,  Piskórka,  Grochowa,  Bogatki,  od  zach. 
miejscowościami: Jazgarzewszczyzna, Gołków, Gołków Letnisko, Głosków - włącznie z tymi 
miejscowościami. 

Na obszarze tym zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów, bydła, 
świń, owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych;
b) polowań i odłowów zwierząt łownych;
c) przemieszczania lub obrotu zwierząt: psów, kotów, bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt 
futerkowych, zwłok zwierzęcych, produktów, surowców i przedmiotów, które mogą 
spowodować szerzenie się wścieklizny. 

Nakazuje się:
a) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
b) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;
c) zaopatrywanie zwierząt lub produktów, o których mowa w pkt. c powyżej w świadectwa 
zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii;
d) poddanie wszystkich psów i kotów szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Wicestarosta, kończąc spotkanie, poinformował, że następny (VI) Konwent odbędzie się w 
pierwszej dekadzie września w Urzędzie gminy Prażmów. Zaznaczył również, że do formuły 
Konwentu zostaną wniesione niezbędne zmiany organizacyjno-merytoryczne.

Wicestarosta, złożył  serdeczne  podziękowanie  władzom  Gminy  Tarczyn,  pani  Burmistrz 
Barbary Galicz,  wiceburmistrz Grażyny Wiśniewskiej-Sas oraz p. radnej powiatowej Joanny 
Pająkiewicz dyr. Przedszkola w Tarczynie za możliwość przeprowadzenia obrad V Konwentu. 

----------------
 Zakończenie obrad V Konwentu nastąpiło o godz. 14.10

WNIOSKI / ZADANIA: 
1. analiza funkcjonowania WZMiUW-u jest dla samorządów gmin i powiatu bardzo czytelnym 
sygnałem  o niemożności nawiązania konstruktywnej (i niezbędnej!) współpracy; wniosek o 
złożenie stosownej prośby o interwencję na ręce Wojewody Mazowieckiego;

2. działalność spółek wodno-prawnych - patrz j.w.;

3. informacja od Sanepidu o funkcjonowaniu na obszarze powiatu handlu dopalaczami - pilna 
interwencja władz samorządowych i służb mundurowych;

4. gmina  Konstancin-Jeziorna  -  zgłoszenie  czerwonej  fazy  stanu  infrastruktury 
przeciwpowodziowej na wszystkich ciekach wodnych gminy oraz na wałach wiślanych.  



5. wyznaczenie  Zespołu  Ekspertów  tworzących  projekt  porozumienia  dotyczącego 
Powiatowego  Zintegrowanego  Transportu  Pasażerskiego:  gm.  Konstancin-Jeziorna  -  p. 
Ryszard Machałek, z-ca Burmistrza; gm. Lesznowola - zgłoszenie do 30 czerwca br.; gm. Góra 
Kalwaria  -  p.  Marek  Rutowicz,  wiceburmistrz;  gm.  Prażmów  -  p.  Andrzej  Wasiak, 
pełnomocnik;  gm.  Piaseczno  -  p.  Arkadiusz  Strzyżewski,  pełnomocnik;  gm.  Tarczyn  -  p. 
Grażyna Wiśniewska-Sas, z-ca Burmistrza; Starostwo Powiatowe - zgłoszenie do 30 czerwca 
br.

6.  Ustalenie stanowiska firmy Vattenfall jako punkt wyjściowy do rozmów z Marszałkiem A. 
Struzikiem i Kolejami Mazowieckimi;

7. Przekazanie  włodarzom  Gmin  powiatu  raportu  Zarządu  Dróg  Powiatowych  (p.  Antoni 
Kobus).

 

              prepared by djs/st.p./pro


