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Protokół  VI Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
Prażmów, 31 sierpnia 2011 roku
Dnia 31 czerwca br. o godz,. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1 odbyły się 
obrady VI Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego. Obrady poprzedziło 
uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Przedszkola w Nowym Prażmowie.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan A. Dąbek - Starosta Piaseczyński
Barbara Galicz - Burmistrz MiG Tarczyn
Grażyna Wiśniewska-Sas -  Wiceburmistrz MiG Tarczyn
Elwira Młoźniak – Skarbnik Gminy – Urząd Miejski w Tarczynie
Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt  Gminy Lesznowola
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Dariusz Zieliński - Burmistrz MiG Góra Kalwaria
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Zdzisław Lis - Burmistrz MiG Piaseczno

GOŚCIE:
Mirosław Bosiek  - Z-ca Komendanta KP PSP w Piasecznie
Maciej Kołakowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piasecznie
Marek Kruszewski – Naczelnik Prewencji KPP Piaseczno
Henryk Mędykowski – Powiatowy Inspektor Sanitarny
Irena Caban – Kierownik sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Janusz Rzepka - Powiatowy Koordynator ds. powodziowych
Antoni Kobus – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna powiatowa IV kadencji
Jerzy Bichta - Radna powiatowa IV kadencji
Marian Winiarski - Wydział Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wiesław Murawski - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wiesława Bojanowska – Prezes Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej
Michał Wojciuk – Kurier Południowy
Mariusz Kujaszewski – Internetowa Telewizja Piaseczno

 
TEMATY KONWENTU:
1. Regulamin Konwentu – wprowadzenie / omówienie ewentualnych uwag / przyjęcie.
2. Aktualne sprawozdanie  przeciwpowodziowe:  
I. wystąpienie Starosty: zasygnalizowanie konieczności dokonania analizy pozapogodowych 
czynników wysokiego ryzyka powodzi  i podtopień na obszarze gmin powiatu: 
A). czynniki społeczne: 
- straty w mieniu i jakości życia; 
- samowola techniczna – ocena zjawiska i wprowadzenie sposobów przeciwdziałania; 
- straty wizerunkowe i podważanie kompetencji samorządów.
B). czynnik gospodarczy i ekonomiczny: 
- planistyka, ocena  funkcjonalności  Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego; 
- kalkulacja szkód związanych z naruszeniem naturalnej gospodarki wodnej;
C). czynniki techniczne: 



- kontrola standardów budownictwa mieszkaniowego  na terenach najwyższego ryzyka 
podtopień;
- odpowiedzialność za budowę i odbudowę  infrastruktury odwodnieniowej oraz 
melioracyjnej.  

II. etapy prac modernizacyjnych i interwencyjnych (przepusty, czyszczenie, wycinka roślin, 
wały); realizacja budowy przepustów pod nowo budowanymi lub modernizowanymi drogami 
gminnymi (przedstawiciel gminy) i powiatowymi (p. Antoni Kobus).

III. pytania do Koordynatora ds. powodzi dra inż. Janusza Rzepki;

3. Sanepid  i  Policja  –  1.  Wystąpienie  dra  Henryka  Mędykowskiego,  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego:  Podtopienia  jako  źródło  zagrożenia  epidemicznego  gospodarstw  i  osiedli  
mieszkaniowych wraz z ludnością; 
2). Wystąpienie p. Marka Kruszewskiego (KPP): handel dopalaczami, narkomania i alkoholizm w 
społeczeństwie lokalnym powiatu  – aktualizacja zjawiska, statystyka wypadków i naruszenia porządku 
publicznego, działania i zalecenia. 
4. Transport pasażerski  szynowy i kołowy obszaru gmin powiatu piaseczyńskiego – résumé 
pierwszego spotkania zespołu ekspertów ds. transportu (19.08.2011) – wnioski przedstawia: 
insp. Marian Winiarski Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

……………………..

p.  Starosta w  ramach  zagajenia  stwierdził,  że  będzie  unikał  rozwijania  zbyt  wielu  tematów.  Z 
doświadczenia wiadomo, że choć najważniejsze kwestie muszą być omówione, obrad Konwentu nie 
należy przedłużać. Nikt z sali nie miał uwag do przedłożonego wcześniej porządku obrad.
   
TEMAT 1:  Regulamin Konwentu - wprowadzenie/omówienie/przyjęcie.
Zmiana porządku obrad. Realizacja tematu przeniesiona na następny Konwent.

TEMAT 2:  Aktualne sprawozdanie przeciwpowodziowe.
Starosta zaprasza prelegentów do zajmowania miejsca obok siebie. Przedstawia nowe zakresy 
skutków podtopień i powodzi:  społeczno-gospodarczych, wizerunkowych, finansowych.  
Starosta zwrócił się do zebranych z wnioskiem o rozszerzenie kompetencji p. Janusza Rzepki o nakaz 
odbudowy  zniszczonych  urządzeń  hydrotechnicznych  i  odwodnieniowych.  Przypadków  samowoli 
technicznej,  zniszczeń  wałów,  rowów  melioracyjnych,  drenów  etc.  dokonywanych  na  posesjach 
prywatnych, wzdłuż dróg są bardzo dotkliwe i kosztowne. Dlatego wprowadzenie pewnych obostrzeń, 
prowadzenie  rozmów  z  mieszkańcami,   interweniowanie  w  przypadkach  tak  ostrych,  jak  w 
Konstancinie-Jeziornie - są niezbędne. Pan Janusz Rzepka jest po to powołany, aby dać obiektywną 
ocenę zaistniałego problemu, i wskazać najlepsze rozwiązanie problemu.
Starosta zwrócił uwagę na kwestię wpływu podtopień na jakość życia. Oprócz rodzących się 
chmar komarów nad zalegającą wodą stojącą, powstają bardzo konkretne straty materialne 
w  każdym  gospodarstwie.   Erozji  poddawane  są  publiczne  drogi,  niejednokrotnie  świeżo 
wybudowane czy wyremontowane.
Trudno też nie zauważyć, że powstają straty wizerunkowe władzy, podważane są jej 
kompetencje. Społeczność lokalna ma pretensję do rządzących samorządowców o spadek 
komfortu życia, niebezpieczeństwo zniszczenia domów, działek. Przy okazji należy podkreślić, 
że statystyczny mieszkaniec nie rozróżnia zakresów kompetencji samorządów, ale też w 



sytuacji zagrożenia mieszkańców nie  interesuje podział kompetencji tylko szybko rozwiązany 
problem. Ludzie proszę  / żądają pomocy.
Tymi działaniami głównie obciążone są gminy, bo są najbliżej ludzi.  Pewne zadania można 
wykonywać razem, współpraca może mieć różną formę, m.in. informacyjną. Przykładem jest 
porozumienie jakie powiat podpisał ze WZMiUWem, co z pewnością ma znaczenie również 
dla gmin (mapy, uzgodnienia, szybka wymiana informacji).
Warto raz jeszcze zaznaczyć, że mieszkańcy - w sytuacji ekstremalnej czy uciążliwej - nie 
zastanawiają się, do kogo należą jakie obowiązki. Bywa wtedy, że Staroście dostaje się za 
Wójta czy Burmistrza, choć zależności administracyjnej między nami nie ma żadnej.

Starosta zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w ramach komentarza lub 
uzupełnienia. Współpraca z mieszkańcami w celu poprawienia standardów życia i wizerunku 
władzy - pytanie zostało skierowane przez p. Starostę do p. Radnej Katarzyny Obłąkowskiej-
Kubiak. Jak współpracować z mieszkańcami, aby nie było konfliktów i aby samorząd nie był 
narażony na straty wizerunkowe.

p. Z.Lis stwierdził, że jego taktyką są spotkania z mieszkańcami, czasami bardzo burzliwe. Zazwyczaj 
należy  przeczekać  pierwszą  falę  niezadowolenia,  kiedy  mieszkańcy  zarzucają  Burmistrzowi 
nieudolność. Potem przychodzi moment, że ludzie zaczynają sobie wzajemnie wytykać winy: „czepiasz 
się  gminy,  ale  sam  zakopałeś  rów!”.  Ludzie  zaczynają  między  sobą  dyskutować.   Do  jednych  z 
ciekawszych spotkań należało spotkanie w Żabieńcu. Głos tam zabrał mieszkaniec, który zrobił cały 
wykład  na  temat  przyczyn  podtopienia  wsi  Żabieniec.  90%  przyczyn  podtopień  leży  po  stronie 
mieszkańców i pocieszające jest to, że coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Gmina nie poradzi 
sobie z problemem bez zrozumienia przez mieszkańców faktu, że  oprócz przywilejów istnieją także 
obowiązki obywatelskie, przepisy prawne.

p.  M.  J.  Bartycka-Wąsik  podkreśliła,  że  wiele  pracy  i  pieniędzy  należy  włożyć  we  właściwe 
zdiagnozowanie  „choroby”  na  obszarze  gminy.  Gmina  Lesznowola  podjęła  się  tego  wysiłku  i  ma 
konkretne, pozytywne rezultaty.  W zeszłym roku wydano 600 tysięcy, w tym roku już ponad milion 
złotych.  2 mln kosztowała budowa kanalizacji deszczowej w Nowej Iwicznej i Mysiadle. Pani Wójt w 
pełni popiera metody, o których mówił pan Burmistrz Lis. Problem tkwi również w mentalności, w 
tym, że winy najczęściej dopatrujemy się u innych, nie zaś u siebie. Pani Wójt do dnia dzisiejszego 
odbyła  już  spotkania  we  wszystkich  sołectwach,  których  jest  22.   Starała  się  przedstawiać 
kompetencje poszczególnych organów, jeśli chodzi o kwestie hydrologiczne. To działa. Mieszkańcom 
służą także media (zwłaszcza BIP).  Mentalność zmienia się bardzo powoli,  ale  się zmienia. Jest to 
proces  wymagający  czasu.  Warto radzić  sobie  z  tymi  barierami.  Gros  osób  mających  problemy z 
podtopieniami rozumie sytuację i włącza się w tryb rozwiązywania tych spraw przez gminę. Akceptuje 
to. To bardzo istotny czynnik zgody społecznej na działania ze strony władz. Nie raz się zdarzało, że gdy 
wydawana  była  zgoda  wodna-prawna,  mieszkańcy  się  nie  zgadzali,  nie  podając  argumentów 
merytorycznych (nie, bo nie), ale działać trzeba na wiele sposobów, aby do zgody ostatecznie doszło.

p.  J.A.Dąbek:  Czynniki  gospodarcze  i  ekonomiczne.  Planistyka,  ocena  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego. Kalkulacja strat związanych z naruszeniem naturalnej gospodarki 
wodnej.   Podstawą  rozważań  jest  MPZP  i  jego  funkcjonowanie  w  gminie.  Plan  jest  esencją 
zrównoważonego rozwoju i gwarantuje spokojną pracę merytoryczną na długie lata.  Analiza układu 
geologicznego, hydrologicznego, wysokościowego na danym obszarze  gwarantuje poprawność jego 
zagospodarowania i zmniejsza prawie o 80% niebezpieczeństwo zaistnienia m.in. takich zjawisk jak 
podtopienia.   



Tworzonych jest wiele planów dla małych obszarów, daleko nie we wszystkich są zachowane 
normy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Starosta zaapelował do kolegów samorządowców o 
rozwagę, gdyż brak działań przeciwpowodziowych wpływa na konieczność niezatwierdzenia planu i 
odmowy jego uzgodnienia.

Należy unikać sytuacji, w których to Starostwo jest posądzane o złą wolę, a mieszkańcy winą 
za  złe  rozwiązania  zabudowy  obarczają  Starostę.  Mieszkańcy  nie  rozpoznają  (nie  znają)  zakresu 
kompetencji  samorządów,   nie  wiedzą,  że  Starosta  musi  podjąć  w  ciągu  65  dni  decyzję 
administracyjną, opartą na zgodności z MPZP i z Prawem Budowlanym.  Jeśli zgody nie wyda (przy 
poprawności formalnej dokumentacji), płaci karę 500 złotych za dzień zwłoki. Mieszkańcy nie przyjdą 
na skargę do gminy, która nie uszczegółowiła planu, przyjdzie do Starosty, bo wydał zgodę na budowę.

Starosta  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  straty  wynikające  z  naruszenia  naturalnej  gospodarki 
wodnej - to konsekwencja co najmniej 20-letnich zapóźnień i zaniechań. Jest to brak reakcji ze strony 
wielu  instytucji  powołanych  do  tego,  aby  nadzorować  funkcjonowanie  infrastruktury  wodno-
ściekowej czy melioracyjnej. Samorządy również mają tu sobie coś do zarzucenia, dlatego w ciągu 
ostatnich 3 lat najwięcej pieniędzy samorządowych musi być przeznaczane na szybkie interwencje, 
modernizacje czy wręcz odbudowę urządzeń i systemów hydrotechnicznych.

O wspólnej gospodarce wodnej zaczynają myśleć także nasze sąsiednie samorządy, m. in. 
powiat pruszkowski, który analizuje program rozwoju powiatu i zlewnię rzeki Utraty. Chcą budować 
zbiornik retencyjny w miejscowości Parole (gm. Nadarzyn). W kontekście tejże zlewni Utraty pojawia 
się także gm. Lesznowola i powiat piaseczyński oraz powiat pruszkowski.  Są to bardzo obiecujące 
sygnały nawiązywania współpracy już na poziomie ponadgminnym, która - choć łącząca się również z 
dużymi kosztami - ma przynieść obopólne długoletnie korzyści.

Ww. porozumienie zawarte ze WZMiUW-em przyniosło nareszcie możliwość rozpoczęcia 
czyszczenia kanału Jeziorki i samej rzeki na obszarze najniżej położonej gminy Konstancin-Jeziorna.  

Głos zabrał pan Janusz Rzepka.
p. J. Rzepka - odniesienie do ww. czynników społecznych i gospodarczych: autorytet wójta i 

burmistrza jest rzeczą nadrzędną, w ten sposób realizuje się sterowalność wspólnotą mieszkańców. 
Władza chciana i rozumiana przez mieszkańców to fundament normalnego funkcjonowania 
samorządu.  Warto  mocno podkreślić, że nierzadko zdarzają się sytuacje, w których poczucie krzywdy 
(zwykłej ludzkiej) jest bardziej groźne niż dyskusje toczące się podczas spotkań z mieszkańcami. 
Jeden człowiek, który doświadczył tragedii utraty majątku życia (domu, zasiewu, hodowli) i chłodnego 
(obojętnego)  potraktowania przez Urząd  - może wywołać lawinę negatywnych emocji.     
Pełniąc swoje obowiązki, Koordynator codziennie spotyka się z ludźmi, jeździ w teren. Wie, jak ważna 
dla mieszkańców jest obecność urzędnika i rozmowa o realnym wyjściu z trudnej sytuacji. 
„Spuszczenie nerwów” daje także i to, że ludzie zaczynają mówić, podając masę szczegółów 
niezbędnych do właściwej oceny zaistniałego problemu.  

Koordynator uczula także na trudne do rozróżnienia dwa zjawiska: 1. samowolę techniczną i 
2. desperację.  Kiedy nie ma mi kto pomóc, ratuję się sam. Nie myślę, o tym, że stwarzam zagrożenie 
dla sąsiada. To jeszcze raz potwierdza wniosek, że niemal każda zgłoszona prośba o interwencję jest 
ważna i wymaga ze strony władz reakcji.

Zwrócił też uwagę na dokument, jakim jest Zrównoważony Rozwój Powiatu Piaseczyńskiego. 
Każda gmina ma aspiracje rozwoju, ale kwestie odtworzenia zasobów, planowania zintegrowanego, 
przewidywania konsekwencji napływu ludności,  możliwości nadążania z rozwojem infrastruktury, 
ilość powierzchni zurbanizowanej i powierzchni biologicznie czynnej - wszystko to powinno być 
przedmiotem wnikliwej analizy samorządów wszystkich szczebli.

Koordynator  wyraził  wdzięczny  za  możliwość  wglądu  w  MPZP,  za  pilnowanie  wielkości 
powierzchni  biologicznie  czynnej.  Liczy  w  tym  względzie  na  ciąg  dalszy  współpracy,  aby  unikać 
błędów. Przed zatwierdzeniem planu błędy są jeszcze do wychwycenia.



p. J.A.Dąbek: poprosił, aby pełnomocnika ds. przeciwpowodziowych powiatu traktować jako osobę 
która  doradza,  a  nie  wykonuje  za  wszystkich  pracę.  Pan  Janusz  jest  zawalony  papierami,  i  chyba 
brakuje mu czasu, aby doradzać, konsultować. Nie tak to sobie wyobrażamy.  Należy uruchomić służby 
gminne, które będą pracować w terenie. A pan Janusz jest do dyspozycji jako konsultant i doradca.

Pan Janusz opracowuje teraz mapy szczegółowe zlewni. Pan dyrektor ZDP-u A. Kobus 
za dwa tygodnie przygotuje mapy dróg powiatowych, na których będą zaznaczone wszystkie 
rowy przy drogach powiatowych (istniejące, wypłacone, lub zasypane).
Pani Wójt Lesznowoli jest już w posiadaniu takiej mapy od WZMiWu  (1:10 000).

Starostwo  dąży  posiadania  mapy  zbiorczej,  na  której  będą  naniesione  wszystkie  możliwe 
informacje  melioracyjne,  a  także  informacje  o  rowach,  które  Starostwo  ma  nadzieję  uzyskać  od 
państwa Wójtów i Burmistrzów.  Dodatkowo zamieszczone będą informacje od spółek wodnych (źle 
funkcjonują, ale istnieją). Końcowym etapem pracy nad mapą zbiorczą jest jej digitalizacja. Tak, aby 
każdy obywatel, który przyjdzie z jakimś problemem (hydrologicznym, melioracyjnym) mógł uzyskać 
aktualną informację, a powiat mógł określić sposób realnego rozwiązania tego problemu.
Poza tym, Starosta nawiązał do tematu dróg gminnych i powiatowych. Powinny być planowane 
szersze drogi. Wtedy będzie można kopać rowy odwadniające wzdłuż dróg.  W ten sposób, wody na 
działkach będą mogły samoczynnie opadać, a poziom wód gruntowych będzie kontrolowany (będzie 
on po prostu widoczny).

p. P. Kandyba: poprosił, aby pan starosta zwrócił uwagę, jak urzędnicy reagują na monity, prośby ze 
strony mieszkańców. Żeby nie stosować metody odsyłania ludzi do kolejnego urzędu, wskazywania do 
czyich  kompetencji  co  należy  lub  nie  należy.   Ludziom  potrzebna  jest  pomoc,  a  nie  instrukcja 
administracyjna. Druga sprawa - poprosił o większą współpracę z mediami, aby pokazywać i pisać o 
tym, co jest już zrobione, wykonane, poprawione, odbudowane. Można bowiem odnieść wrażenie, że 
najczęściej  pisze  się  o  tym,  co  jest  złe.  Przełamujmy  negatywne  stereotypy.  Trzecia  sprawa  to 
konsekwencja: najpierw mówimy o planach, ale potem trzeba pokazywać realizację tych planów. Nie 
dopuszczajmy do chaotyczności działań i do luk w przekazie.    

p. J.A.Dąbek: w naszym społeczeństwie funkcjonuje przeświadczenie,  że jeśli  na 10 razy tylko raz 
zrobisz błąd, to i tak będziesz niedobry. Oczywiście, rozumiem pana intencje. Telewizja i prasa lokalna 
usłyszały pana apel, myślę, że postarają się o obiektywizm w ocenie naszej pracy.  A kwestia szkoleń 
dla pracowników dotyczących umiejętności interpersonalnych jest sprawą do załatwienia. Starosta 
podziękował za tę sugestię.   

p. G.Pruszczyk:  Przedstawił kilka dygresji.  Zgodził się ze zdaniem pani Wójt Batyckiej-Wąsik, że na 
nerwy najlepiej działa wykonana praca.  Kontakt z ludźmi w sytuacjach kryzysowych jest bardzo 
ważny.  W okresie ulewnych deszczy w gminie był potop. Gminny zespół zarządzania kryzysowego 
działał tak, aby umożliwić ludziom zgłaszanie wszystkich szkód. W Urzędzie byli oddelegowani 
pracownicy, którzy dyżurowali w wyznaczonym miejscu i służyli pomocą, informacją.    

Druga rzecz to kwestia MPZP. Jest ich kilka na obszarze gminy i bardzo dobrze, że ze strony 
WZMiUWu  czy  Starostwa  zostały  wprowadzone  obostrzenia  (aspekt  szerokości  dróg,  systemu 
odwodnieniowego).  To stanowi dla władz gminy dodatkowy mocny argument przeciwko naciskom 
lobby  budowlanemu  (nieruchomości),  zainteresowanemu  szybkim  odrolnieniem  gruntów,  szybką 
zabudową. Terenem najbardziej narażonym na działanie tego lobby jest miejscowość Jeziórko, gdzie 
co druga ulica jest wąska i kręta. Żeby odwodnić ten teren, należałoby wysiedlić ludzi i zastanowić się 
nad budową zbiorników retencyjnych. Musimy tu bardzo uważać i planować zabudowę z rozwagą.

Trzecia  rzecz  to  plany  działań  WZMiWu  na  terenie  wszystkich  gmin,  o  czym  pan 
Starosta  powiedział.  Władze  gminy  chcą  poznać  te  plany,  tym  bardziej,  że  kontakty  ze 
WZMiUWem ograniczają się w gminie zaledwie do wymiany korespondencji, z której nic nie 
wynika.  



Gmina Konstancin jest najbardziej narażona na podtopienia, ale trzeba pracować wspólnie, 
żeby  planowanie  strategiczne  było  czytelne  dla  wszystkich  samorządów  gminnych  i  samorządu 
powiatowego. Dotyczy to również planów najbliższych czy przyszłorocznych, określenia niezbędnych 
środków finansowych na realizację działań przeciwpowodziowych.

p. J.A.Dąbek:  W kwestii wymiany informacji - sztabem wymiany poglądów i zamiarów  powinien być 
pełnomocnik  Starosty.  Pan  Janusz  Rzepka  ma  służyć  pomocą  wszystkim  samorządom.  Jeśli  jest 
potrzebny - prosimy o telefon, mail,  faks.  Najważniejsza jest tutaj koordynacja pracy.  Nic nie da 
wyczyszczenie rowów 3-4 klasy, jeśli tej wody nie przyjmie Jeziorka. Dlatego też m.in. w przyszłym 
roku, najważniejszym punktem działań będzie ścisła współpraca ze WZMiUW-em i RZGW.  Współpraca 
z  nimi  daje  szansę na  oczyszczenie  głównych rzek  w ramach zlewni.  Na zaplanowanie  miejsc  dla 
zbiorników retencyjnych. Pracuje nad tym już i gm. Konstancin i Lesznowola i Piaseczno. Kolejnymi 
będą Prażmów - gospodarz dzisiejszego Konwentu - oraz gm. Góra Kalwaria.  Zbiorniki te muszą być 
tak  zaprojektowane,  aby   -  oprócz  podstawowej  swojej  funkcji  -  wpisywały  się  w  krajobraz, 
nawiązywały do  infrastruktury umożliwiającej odpoczynek, rekreację dla mieszkańców.

p. Z.Lis: stwierdził:  Jeszcze podczas obrad I Konwentu, który był zdominowany tematyką powodzi, 
mówiłem, jak sobie wyobrażam odwodnienie gminy. Mówiłem, że pierwszym etapem powinno być 
zaprojektowanie zlewni.  Mam dzisiaj przyjemność poinformowania, że taki atlas zlewni został przez 
naszą gminę przygotowany i niebawem będzie zaprezentowany mieszkańcom na stronie internetowej 
gminy.   Atlas został opracowany na podstawi map archiwalnych. Jest to opracowanie teoretyczne. 
Kolejnym  etapem  jest  inwentaryzacja.   Urzędnicy  gminy  już  są  w  terenie,  już  tej  inwentaryzacji 
dokonują. Bezcenną jest wiedza pokolenia seniorów, ludzi starszych, którzy pamiętają, jak wyglądały i 
gdzie były rowy melioracyjne, gdzie zostały zasypane, gdzie zmienione. Wiedzą o tym, czym samorząd 
nie zajmował się przez dziesięciolecia.

Nawiązując do MPZP, dodał, że wszyscy wiemy, jak wygląda procedura uchwalenia takiego 
planu, punkt po punkcie. Ale elementem, któremu poświęcamy najmniej uwagi (i bardzo niesłusznie) 
był  punkt:  skutki  finansowe  uchwalenia  planu. A  przecież  skutki  finansowe  to  wydatki  na  całą 
infrastrukturę, na drogi, na szkoły, na bazę usługową, to są również odszkodowania.

Dlatego należy  bardzo  rygorystycznie  spojrzeć  na  wnioski  spływające do  gmin,  bo 
konsekwencje szybkiej zabudowy są wyjątkowo kłopotliwe. Przykładem mogą być zbiorniki 
retencyjne  zaprojektowane  dla  gminy  Piaseczno.  Miejsca,  które  są  pod  względem 
geologicznym,  hydrologicznym  optymalne  dla  takich  zbiorników  -  są  już  niestety 
zabudowane.  A zatem czeka nas  albo rewizja  tej  lokalizacji,  albo wyburzanie  zabudowy i 
przesiedlanie mieszkańców.  Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.

p. J.A.Dąbek: Nasze plany wskazują miejsca, które rzeczywiście najbardziej odpowiadają lokalizacji 
zbiorników. Czy je  przesuwać, czy wyburzać domy -  o tym państwo musicie zadecydować.  Gminy 
podliczają swoje koszty i sprawdzają na jaki krok je stać. Trzeba tylko dodać, że nie możemy powielać 
błędów z przeszłości. Bardzo mi się podoba podejście pani Wójt Lesznowoli, która planując Mysiadło, 
przewidziała także zbiorniki retencyjne z uwzględnieniem ich dodatkowej funkcji - rekreacyjnej.
Co się tyczy MPZP, to zaplanowanie osiedla z zerową powierzchnią biologicznie czynną  jest zupełnym 
nieporozumieniem. Namawiam więc państwa, choć będziecie autonomicznie decydować wraz z 
radami o ostatecznym wyglądzie gmin, aby tworzyć mądre i bezpieczne przestrzenie, użyteczne, 
opłacalne i przy okazji wizualnie ciekawe, ładne.  Chciałbym wspólnie z państwem opracować wizję 
obszaru powiatu, Strategię Planistyczną Powiatu. Oprócz obszarów zabudowy, trzeba przecież 
wspólnie zaplanować wizję ciągów komunikacyjnych, łączących nas dróg.

p. J.Rzepka: stwierdził: Na poprzednim Konwencie w Tarczynie pokazałem dwa slajdy, przedstawiające 
zatkany przepust i konsekwencję tegoż zapchanego przepustu.  Dziś powiem tak,  musimy się wszyscy 
przyzwyczaić do myśli, że czyszczenie przepustów odbywa się niezależnie od tego, czy deszcz padał czy 



nie. Musimy to przyjąć do wiadomości, że przepusty muszą być monitorowane i czyszczone. Niech to 
się stanie nawykiem, jak codzienne mycie rąk.  Drugi temat to uszczegółowienie planów działań. Pan 
Starosta  przekazał  państwu  swoje  sugestie  odnośnie  tych  uszczegółowień.  Ja  zaś  wraz  panem 
dyrektorem Kobusem, zbieramy wiedzę z wizji lokalnych i nanosimy kolejne informacje na mapę. 

Aby ta praca miała sens, Koordynator zwrócił się do państwa Wójtów i Burmistrzów z gorącą 
prośbą o  powołanie  lokalnych roboczych zespołów,  w składzie  których znajdą  się  przedstawiciele 
WZMiWu  oraz  moja  skromna  osoba.  Musimy  stworzyć  mapę  wysokościową,  określić  miejsca 
występowania  podtopień,  miejsca  zbiorników retencyjnych,   rowów melioracyjnych.  W rezultacie 
powstaje  coś  w  rodzaju  minizlewni.  Gminy  pracując  dla  siebie,  wykonują  jednocześnie  pracę, 
przynoszącą korzyść dla obszaru całego powiatu.
Mając gotową mapę - spotykamy się wszyscy i wszyscy określamy cele strategiczne, najważniejsze. Z 
tego wynikać będzie hierarchia ważności, planów budżetowych, harmonogram prac planistycznych, a 
także prac w terenie.

p.  J.A.Dąbek:   Chciałbym  przejść  do  tematu  czyszczenia  przepustów  i  rowów  wzdłuż  dróg 
powiatowych. Jak to przebiega i jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Bardzo proszę dyrektora Antoniego 
Kobusa o krótkie sprawozdanie w tej kwestii.

p. A. Kobus: powiedział: zadania, które były zdefiniowane na poprzednich Konwentach zostały przez 
Zarząd Dróg Powiatowych wykonane.  Zatrzymam się na chwilę przy omówieniu przepustu na drodze 
powiatowej  nr  2801  w  Piaskach.  Jest  to  przepust  trudny  technicznie,  b.  głęboki,  okularowy 
(podwójny). Wymagał on b. dużo pracy, aby go oczyścić.  Praca ZDP-u przy tym przepuście nie będzie 
miała sensu, jeśli nie wykonane zostaną prace oczyszczające i modernizacyjne na Kanale Brzeskim. 
Zamulenie  i  zanieczyszczenie  przepustu  okularowego  bez  modernizacji  Kanału  następuje  w  ciągu 
dwóch miesięcy.   Jestem absolutnie pewien tego, że należy jednocześnie czyścić  rowy.   Na dzień 
dzisiejszy  stan  prac  ZDP-u  wygląda  następująco:  przejęliśmy  do  oczyszczenia  25,9  km  rowów 
przydrożnych, na koniec sierpnia udrożniliśmy już 14,8 km.  Dokończenie prac na pozostałych 10 km 
planujemy na koniec listopada br.   Przewidywałem różne zdarzenia,  oprócz jednego, który akurat 
zaistniał, a mianowicie, kłopoty z mieszkańcami.

To, że zalewa pana IKS, nie oznacza, że sąsiad - pan IGREK - nie będzie przeszkadzał w pracach 
naprawczych.  Żeby udrożnić rów, musimy najpierw znaleźć odbiornik i do tego odbiornika skierować 
wodę z rowu. Po drodze mijamy kilku gospodarzy, którzy nie wyrażają zgody na prowadzenie prac. 
Jesteśmy  częstokroć  bezradni,  ale  prowadzimy  rozmowy,  pertraktujemy  i  staramy  się  znaleźć  z 
właścicielami posesji wspólne wyjście z opresji.   
Stwierdzam, że wszystkie przepusty, które kwalifikowały się do wymiany zostały wymienione.     Jest w   
ich sumie 8.  To wszystko. 

p. J.Bichta:  Czy istnieją jakieś przepisy,  sankcje,  które można zastosować wobec takich kłótliwych 
właścicieli?  Bo  przecież  w  konsekwencji,   brak  zgody  jednego  człowieka  powoduje  zalewanie 
wszystkich sąsiadów dookoła.

p.  A.Kobus: Już  mówiliśmy  o  tym  wcześniej.  Skutki  prawne  oczywiście  istnieją,  ale  stwierdzam 
jednoznacznie, że sankcje nie są najlepszym wyjściem z kłopotów. My musimy możliwie najszybciej 
wykonać  konkretną  pracę,  a  zatem  musimy  pertraktować  z  ludźmi,  dogadywać  się.   Tłumaczyć 
właścicielowi,  że  robimy  coś  nie  tylko  dla  sąsiada,  ale  również  dla  niego.     Wejście  w  tzw. 
postępowanie  administracyjne  nie  daje  nic  oprócz  mitręgi  i  dodatkowych  problemów.  Tracimy 
miesiące, a skutków nie ma żadnych.

p. B. Galicz: Ale czas można by zaoszczędzić, jeśliby z ekipami ZDP-u  pracował geodeta. Często jest 
tak,  że  pod  względem ewidencji  i  własności  dany obszar  należy  do powiatu.   I  powiat  nie  musi 
udowadniać, że to jego własność. Problem tkwi jednak w tym, że niejednokrotnie pracownicy nie 



potrafią  uargumentować  tego  stanu.  Dyskusje  z  właścicielami  posesji  nic  nie  dają.   W  takich 
sytuacjach obecność geodety z mapą jest jedynym i ostatecznym rozwiązaniem.  

p. J.A.Dąbek: Musimy się wszyscy wziąć za regulację prawną własności. Pani Burmistrz ma rację. Na 
obszarze powiatu wykonujemy bardzo dużo regulacji prawnych, aby m.in. sprawa pojedynczej działki 
czy pasa przydrożnego nie zatrzymywały nam prac modernizacyjnych.    

Gminy mają pewne narzędzie działania w postaci opłat planistycznych i adiacenckich, a 
powiat takich instrumentów nie ma. Tu następuje podział nieruchomości z mocy prawa i powiat - czy 
tego chce czy nie - niejednokrotnie staje się właścicielem wielu niepotrzebnych kawałków gruntu.  Tak 
powstają dysonanse.

Kiedy namawiam, żebyście państwo planowali szerokie drogi, aby mieściły się media, to 
jednocześnie myślę o tym, żeby nie były… zbyt szerokie. Dobra droga powiatowa ma 7 m szerokości,  2 
m  ma chodnik, 2, 5 m ma ścieżka rowerowa. Robimy rezerwę na 4 metry.  I w rezultacie wychodzi 
droga na 15 m, podczas gdy na planie ma 25 m! To znaczy, że za 10 pozostałych metrów powiat i tak 
musi płacić.  Tak więc bardzo ważna jest  zgodność między zapisem w planie, a charakterystyką 
inwestycji.

p. G.Pruszczyk: stwierdził: w kontekście prac odwodnieniowej i kłopotów z mieszkańcami, chciałbym 
zwrócić uwagę na pomoc, jaką otrzymujemy od policji (Kierownik Posterunku w Prażmowie, st. asp. 
Radosław Dębski).  W naszej  gminie prace z użyciem koparki  musieliśmy wykonywać pod ochroną 
policji. Takie są realia, choć prawo jest po naszej stronie.

p. M.J.Batycka-Wąsik:  Proszę państwa, korzystając z tego, że trwa kampania wyborcza, moglibyśmy 
jako  Konwent  zadedykować  kandydatom  do  Sejmu  nowelizację  przepisów  prawa  w  zakresie 
specustawy w takim sensie, aby do katalogu inwestycji liniowych dopisać urządzenia melioracyjne. To 
byłby dla nas dobry argument na wypadek, jeśli  są jakieś regulacje stanu prawnego dróg, ciągów 
komunikacyjnych. To  jest  klasyka,  ale  ona  kosztuje  zdecydowanie  więcej  niż  korzystanie  ze 
specustawy. Więc może taką inicjatywę powinniśmy podjąć. 

p. J.A.Dąbek: Co państwo na to?
p. Z.Lis: Zdecydowanie tak. Powinna powstać melioracyjna specustawa. 
p. J.A.Dąbek: Nie słyszę słowa sprzeciwu. Nasze służby odnotowują to, jako pierwszy wniosek 
Konwentu. 

p. P. Kandyba: Jeśli mieszkaniec zasypie przepust, to jakich możemy użyć sankcji, aby on ten przepust 
odtworzył? 

p. A. Kobus: Jeśli chodzi o formy nacisku, to oczywiście istnieją metody prawne. Kodeks Wykroczeń, 
art. 102 stanowi, że jeśli ktoś nie dba o zjazd z drogi publicznej lub przepust, podlega grzywnie do 
1000 złotych. ZDP jako zarządca dróg też ma wobec takiego obywatela pewne sankcje, należy po 
prostu  rozpocząć  procedurę  postępowania  administracyjnego,  udokumentować  stan  zaistniały, 
zaznajomić mieszkańca z całą procedurą i  można mu określoną karę wymierzyć. Ale to jest droga 
donikąd, bo w ZDP-ie musiałoby pracować kilkanaście osób, które zajmowałoby się monitorowaniem, 
sprawdzaniem,  pisaniem,  itp.  Najlepszą  metodą  jest  rozmowa  z  człowiekiem,  bo  te  rozmowy 
przynoszą  pozytywne  skutki.   Poza  tym,  bardzo  często  jest  tak  że  właściciel  jest  osobą  starszą, 
samotną,  a  czasem biedną.  Nie  każdego stać  na  kupno przepustu,  choć  my jesteśmy gotowi  ten 
przepust za darmo zamontować. Ludzie jednak idą na kompromis, pytają się, gdzie i za ile mogą ten 
przepust  kupić.  To  ułatwia  nam  pracę.  Wniosek  nasuwa  się  sam:  nie  sankcja  i  awantura,  które 
prowadzą donikąd, ale rozmowa i kompromis.  



p. B. Galicz:  spytała: A co zrobić w sytuacji, gdy wzdłuż drogi powiatowej nie ma rowu? Przyjeżdża 
koparka i wykopuje go wraz z dojazdem do posesji. Co ma wtedy zrobić właściciel pozbawiony wjazdu 
do domu?

p. A. Kobus:  To prosta sprawa. My mamy tylko trochę więcej roboty. Nie rozkopujemy wjazdu na 
posesję. Właściciel działki do nas przychodzi i mówi, że ma już przepust, róbcie. I wtedy przyjeżdża 
koparka  i  instaluje  ten  przepust.  Ustawa  o  drogach  publicznych  stanowi  jednoznacznie,  że  za 
przebudowę,  konserwację wjazdu na teren prywatny odpowiada zarządca lub właściciel.  (…)  Nie 
pozbawiamy nikogo wjazdu. 

p. Z. Lis: Pani Burmistrz, ja pani wyjaśnię na przykładzie drogi 722, tu w Prażmowie. Mieszkańcy się 
przejęli,  że koparka kopie rów. Idą do mnie,  rozkładają ręce. A ja  ich uspokajam: rozkopią wjazd, 
wrzucą  tam  rurę  przepustu,  ustawią,  zakopią  i  odtworzą  wjazd.  Jeśli  ktoś  miał  ułożoną  kostkę, 
zarządca drogi musi tę kostkę ułożyć raz jeszcze. To wszystko. Jest to przejaw naszej (władz gminy) 
dobrej woli, aby nikogo (np. budżet powiatu) nie obciążać kosztami, tylko szybko wykonać i zakończyć 
pracę. 

p. B. Galicz: Jestem tego samego zdania.  Dodam tylko, że jeśli województwo buduje drogę, Urząd 
Marszałkowski np. drogę wojewódzką,  to jeżeli coś uda im się przerzucić na mieszkańców, no to z 
tego korzystają, ale jeżeli im się nie uda, to są takie obszary, gdzie drogi są wykonane profesjonalnie, z 
chodnikami, wjazdami, ułożoną kostką, z przepustami i rowami o wymaganej szerokości. Taki sam stan 
rzeczy dotyczy powiatu! No niestety, wszystkim nam brakuje pieniędzy i mamy ograniczenia. I jeżeli 
panu Dyrektorowi uda się wynegocjować z mieszkańcami pokrycie kosztów zakupu tego przepustu, no 
to  chwała  mu  za  to,  bo  oszczędza  pieniądze  powiatowe,  ale  wszyscy  jak  tu  jesteśmy  wiemy,  że 
zrobienie przepustu i odtworzenie wjazdu należy do zarządcy drogi. 

p. J.A.Dąbek:  Budowa przepustów w liniach rozgraniczających należy do zarządcy drogi. 

p. B. Galicz: Świetnie. Znakomicie. O to mi chodziło.  

p. A. Kobus:  Na marginesie dyskusji dodam, że tylko dwa artykuły w prawie drogowym dotyczą 
przepustów. Jeden stanowi, że to należy do obywatela, i drugi stanowi, że podczas przebudowy czy 
budowy tzn. podczas zadania inwestycyjnego wszystko, co się dzieje w pasie drogi (przepustu, wjazdy) 
należą do… inwestora, czyli do ZDP-u. A tu usłyszałem o trzecim paragrafie,  którego nie znam (ale 
doczytam)! Powiem tak, robiąc przepusty pod drogami powiatowymi (8 sztuk), zawsze zwiększamy 
średnice przepustów. Zlewnie są różne,  deszcze bywają bardzo duże… Gdybyśmy mieli teraz robić te 
25 km rowów razem z budową przepustów, to musielibyśmy wydatkowaną kwotę pomnożyć przez 3. 
Są wioski, gdzie przepust od przepustu oddalony jest o 5 metrów, a jedna rura kosztuje 350 złotych 
(czasem razy dwa).  Mam obowiązek, zgodnie z prawem drogowym, dbać o finansowe interesy 
powiatu. Jeśli mogę liczyć na współpracę z mieszkańcami w kwestii przepustów, to korzystam z tego. 
p. Z. Lis: Kończąc powiem, że ja nie odróżniam interesu mieszkańca od interesu gminy. Dla mnie to 
jest to samo. 

p. Starosta: PRZERWA: 10 MINUT. 

p. M.J. Batycka-Wąsik: Proszę państwa, zanim rozejdziemy się na przerwę, chcę złożyć obecnym tu 
panom ze straży pożarnej gorące podziękowania za ich ofiarną służbę. Czynię to z dwóch powodów: 
Po pierwsze: Jest to odpowiedź na list skierowany do władz wszystkich samorządów, w którym pan 
Komendant składa sprawozdanie z wykonanych przez Straż interwencji. Po drugie: Mieszkańcy mojej 
gminy wystosowali do mnie pismo z następującym wnioskiem, prosząc o wyasygnowanie środków 



finansowych z budżetu gminy Lesznowola na rok 2011 na działalność strażaków.  Za ich wzorową i 
nadzwyczajną pracę.  (BRAWA!)

p. B. Galicz:  Popieram tę inicjatywę w całej rozciągłości. I proszę jednocześnie wszystkich wójtów i 
burmistrzów  oraz  pana  Starostę,  o  dofinansowanie  działalności  Straży  Pożarnej,  zwłaszcza  w 
kontekście zakupu sprzętu specjalistycznego, zakupu samochodów. 

p.  Komendant  M.  Bosiek:  Składa  podziękowanie.  Potwierdza  wielką  potrzebę  współpracy  z 
samorządami  w celu  dofinansowania  sprzętu technicznego i  bazy  samochodów.  Wsparcie  to  jest 
konieczne, bo intensywność naszej pracy oznacza również zużycie dużej ilości sprzętu. Zgłaszam też 
prośbę  o  to,  aby  Straż  Pożarna  otrzymała  mapy  rowów  melioracyjnych,  o  których  tu  państwo 
rozmawialiście. Będzie to dla nas bardzo pomocny materiał umożliwiający nam analizę np. kierunku 
przepompowywania wody, lokalizację najbliższego kanału. Potwierdzam w całej rozciągłości apel pana 
Janusza Rzepki o utrzymywanie należytego stanu urządzeń melioracyjnych i przepustów. Bez względu 
na pogodę. Na monitoring tych urządzeń i ich konserwację powinny się znaleźć pieniądze w budżecie 
każdego roku.  

PRZERWA:
godz. 13.20

Planowe zakończenie Konwentu: godz. 13.00. Konwent opuszczają: Burmistrz Z. Lis, 
Burmistrz K. Jańczuk, Burmistrz D. Zieliński, Wójt M.J.Batycka-Wąsik.

p. J.A.Dąbek: stwierdził: Obrady się przedłużyły, część osób musiała nas opuścić, w związku z tym 
sprawę zatwierdzenia Regulaminu przenosimy na następny Konwent. Jeśli są do tekstu jakieś uwagi, 
proszę  o  ich  przesyłanie,  zgłaszanie.  Przenosimy  także  na  kolejny  Konwent  temat  4:  Transport 
pasażerski  szynowy i  kołowy obszaru gmin powiatu piaseczyńskiego.  Chciałbym, aby na kolejnym 
Konwencie były obecny zespół ekspertów ds. komunikacji. 

TEMAT 3:
Wystąpienie dra Henryka Mędykowskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego:  Podtopienia jako 
źródło zagrożenia epidemicznego gospodarstw i osiedli mieszkaniowych wraz z ludnością.

A. Wystapienie dr Henryka Mędykowskiego; materiał  wystąpienia: patrz: załącznik 1.
Dr   Mędykowski  w  ramach  komentarza  dotyczącego  dobrego  wizerunku  władz 
samorządowych i jednostek powiatowych stwierdził, że najważniejsza jest życzliwość wobec 
interesanta,  sposób  przyjęcia  go  i  wysłuchania.  Naprawdę niewiele  trzeba,  aby  człowiek, 
który  przychodzi  z  problemem  uspokoił  się  i  zechciał  nawiązać  z  urzędnikiem  rzeczową 
rozmowę.  To działa w 90 % przypadków.   

p.  B.Galicz:  Korzystając  z  okazji,  podziękowała  panu doktorowi  Mędykowskiemu za  bardzo dobre 
współdziałanie z mieszkańcami gm. Tarczyn.  Pracujecie państwo efektywnie, szybko, interweniujecie 
skutecznie.  Zbieram same pochwały,  które dzisiaj  z  satysfakcją panu przekazuję.  Służby Sanepidu 
doradzają  nam  również  w  kwestiach  dotyczących  inwestycji,  unikamy  tym  sposobem  wielu 
niepotrzebnych kłopotów.

p. H. Mędykowski: Dziękuję za docenianie naszych starań. Na marginesie tylko dodam, że ostatnio nie 
mam powodu do  niepokojów również  w kwestii  finansów SANEPIDU.  Doskonale  układa nam się 
współpraca z panem wojewodą. 



p. G.Pruszczyk:  zapytał:  W gminach wiejskich, takich jak nasza, jest wiele miejsc, gdzie na polach 
zalega woda. Wspomniał pan o szkodliwość takich zastoin. Jak kontrolować zbiory sprzedażowe czy te 
gospodarskie, przeznaczone do konsumpcji w domach? 

p. H. Mędykowski:   My to kontrolujemy. Pobieramy próbki z gospodarstw, które są do nas zgłoszone i 
dostarczają żywność na rynek.  Żywność jest sprawdzana na obecność pestycydów, bakterii, grzybów, 
metali  ciężkich,  środków  chemicznych  itp.  Dotyczy  to  również  eksporterów  żywności.  Działają 
inspekcje fitosanitarne. Nie mamy zagrożenia epidemicznego także, jeśli chodzi o wodę. 

p. P. Kandyba: Jak rozwiązać kwestię komarów, które są bardzo uciążliwe, czy państwo zajmujecie się 
tym problemem?

p.  H.  Mędykowski:   Nie  zajmujemy się  opryskami,  choć  wiem,  że  takie  metody  zwalczania  plag 
komarów są stosowane również w Polsce. W naszym zakresie kompetencji jest określenie, czy komary 
wywołują jakieś choroby. Otóż, stwierdzam, że nie wywołują, bo nasze komary nie przenoszą malarii.  

Opryski uważam za walkę z wiatrakami i według mnie szkoda na to pieniędzy.  To jest 
zjawisko sezonowe i z pierwszymi chłodami problem z komarami się kończy.  Jeśli chodzi o 
ukąszenia  kleszczy  i  ryzyko  zachorowań  na  boreliozę,  to  stwierdzam,  że  jest  to  zjawisko 
bardzo rzadkie.  Nasze  służby prowadzą obserwacje  zwłaszcza w środowisku pracowników 
leśnych,  Nadleśnictwa  Chojnów.  Na  obszarze  powiatu  piaseczyńskiego  nie  ma  zagrożenia 
boreliozą.
B. Wystąpienie: Komendanta  Marka Kruszewskiego  (KPP), dane dla całej Polski i dla powiatu 

piaseczyńskiego 2009-2011 : patrz: załącznik 2.
Problem  alkoholizmu  i  narkomanii  występuje  od  setek  lat  i  dotąd  nikomu  się  nie  udało 
wymyślić na te nałogi antidotum. Wiadomo, że jednorazowe lub świadomie kontrolowane 
stosowanie używek  nie stwarza ryzyka dla życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Kłopot 
zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się nałóg. I tu chcę zwrócić uwagę na fakt, że działania Policji 
mają dwa zasadnicze nurty:  1. nurt śledczy, nastawiony na wykrywalność przestępstw; 2. 
prewencja  -  czyli  zapobieganie  popełnianiu  przestępstw.    Funkcjonariusze  prewencji 
prowadzą wiele  akcji  edukacyjnych w środowiskach dzieci  i  młodzieży,  w  przedszkolach i 
szkołach.   Oczywiście,  nie  uchronimy  się  od  wielu  przestępstw,  działań  niezgodnych  z 
prawem. Tak jest w każdej zbiorowości, w każdym społeczeństwie, bez względu na kulturę, 
rasę,  religię,  status  społeczny  czy  miejsce  zamieszkania.   Dlatego tak  ważne  są  działania 
prewencyjne. Stanowią strategiczny odcinek pracy służb Policji. Omawiane nurty: alkoholizm 
i przestępstwa na jego tle, przemoc domowa, narkomania, kradzieże.

Następny (VII) Konwent odbędzie się w Urzędzie MiG Góra Kalwaria. Termin:  25 października 2011 
roku, godz. 10.00.

Starosta serdeczne podziękował władzom Gminy Prażmów, panu Wójtowi Grzegorzowi Pruszczykowi 
za możliwość przeprowadzenia obrad VI Konwentu.

----------------
 Zakończenie obrad VI Konwentu nastąpiło o godz. 14.20

WNIOSKI / ZADANIA:

1. Temat Regulaminu Konwentu oraz sprawozdania Zespołu Ekspertów ds. Komunikacji - przeniesione 
na VII Konwent w Górze Kalwarii;
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2. Wsparcie finansowe dla służb Straży Pożarnej. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i 
samochodów  operacyjnych.  Inicjatywa  (i  wniosek)  gminy  Lesznowola,  poparcie  gminy  Tarczyn, 
akceptacja pozostałych gmin i powiatu.  

3. Inicjatywa  i  wniosek  gm.  Lesznowola.  Konwent  przedstawi  obecnym  kandydatom  do  Sejmu 
wniosek o  nowelizację  przepisów prawa w zakresie  specustawy w takim sensie,  aby  do katalogu 
inwestycji  liniowych  dopisać  urządzenia  melioracyjne.  Wniosek  o  powstanie  nowej  specustawy 
melioracyjnej. 

4.  Stwierdzenie  ZDP-u. 1.  Wszystkie  przepusty  na  drogach  powiatowych  zostały  oczyszczone  i 
zmodernizowane  (8  sztuk).  Do końca listopada br.  będą  oczyszczone wszystkie  rowy  wzdłuż  dróg 
powiatowych.  2.  Problemy  z  mieszkańcami  rozwiązujemy  metodami  dialogu  i  kompromisu. 
Postępowania  administracyjne,  system  kar  i  grzywien  jest  drogą  donikąd  (wniosek  wielokrotnie 
popierany i przytaczany przez uczestników Konwentu).

5. Wniosek  Koordynatora:  1.  przepusty  muszą  być  monitorowane  i  czyszczone  bez  względu  na 
pogodę.  2.  Prośba  o  powołanie  lokalnych  roboczych  zespołów,  w  składzie  których  znajdą  się 
przedstawiciele WZMiWu oraz Koordynator ds. przeciwpowodziowych. 

6. A. Powstał atlas zlewni gminy Piaseczno. Rozpoczął się etap inwentaryzacji.  Bezcenną okazała się 
wiedza  pokolenia  seniorów,  ludzi  starszych,  którzy  pamiętają,  jak  wyglądały  i  gdzie  były  rowy 
melioracyjne, gdzie zostały zasypane, gdzie zmienione. 
B. Wniosek gm. Piaseczno, aby zwracać uwagę na skutki finansowe uchwalania Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
7. Wniosek Starostwa: Strategiczna rola MPZP. Starosta zaapelował do kolegów samorządowców o 
rozwagę, gdyż brak działań przeciwpowodziowych wpływa na konieczność niezatwierdzenia planu i 
odmowy  jego  uzgodnienia.  Analiza  systemów  przeciwpowodziowych,  lokalizacja  zbiorników 
retencyjnych, rozważne dysponowanie powierzchnią biologicznie czynną. Powiat dąży do wspólnego z 
gminami opracowania Strategii Planistycznej Powiatu, do  posiadania mapy zbiorczej, na której będą 
naniesione  wszystkie  możliwe  informacje  o  charakterze  wysokościowym,  hydrologicznym, 
infrastrukturalnym (pełna współpraca z Gminami).  
 
8. Wniosek  gm.  Prażmów:  pilna  potrzeba  planowania  strategicznego  (również 
przeciwpowodziowego), czytelnego dla wszystkich samorządów gminnych i samorządu powiatowego. 
Harmonogram,  kalkulacja  planów  najbliższych  czy  w  następnych  latach,  określenie  niezbędnych 
środków finansowych na realizację działań przeciwpowodziowych.
 
9.  Wniosek Koordynatora: analiza Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego. Każda gmina 
ma aspiracje rozwoju, ale kwestie odtworzenia zasobów, planowania zintegrowanego, przewidywania 
konsekwencji napływu ludności,  możliwości nadążania z rozwojem infrastruktury, ilość powierzchni 
zurbanizowanej i powierzchni biologicznie czynnej - wszystko to powinno być przedmiotem wspólnej 
pracy samorządów wszystkich szczebli.

prepared by djs/pro/st.p.


