
Protokół   X  Konwentu  Wójtów,  Burmistrzów  i   Starosty  Powiatu  Piaseczyńskiego  Starostwo
Powiatowe w Piasecznie, 7 października 2013 roku.
Dnia 7 listopada br. o godz,. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie odbyły się
obrady X 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 Ruszkowski – Z-ca Wójta Gm. Lesznowola
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Marek Rutowicz –  Z-ca Burmistrza MiG Góra Kalwaria
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Zdzisław Lis - Burmistrz MiG Piaseczno

GOŚCIE:
Jarosław Konończuk –  Komendant KPP w Piasecznie
Jacek Anczarski – naczelnik Oddz. Prewencji KPP w Piasecznie
Henryk Mędykowski – Powiatowy Inspektor Sanitarny
Sławomir Mydłowski – Nadleśniczy N-leśnictwa Chojnów
Agnieszka Pindelska – Naczelnik WBZK Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Marian Winiarski - Wydział Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna powiatowa IV kadencji
Jerzy Bichta - Radna powiatowa IV kadencji
Janusz Jaworski – lekarz weterynarii – Tarczyn
Wojciech Szczepański – Koło Łowieckie Mirków – K-J.
Leszek Wołoszczuk – Prezes KŁ Zalesie
Paweł Freytag - Prezes KŁ Nr 36 przy KPRM
Jarosław Niczyporuk – Rada Rodziców SOSW Piaseczno
Katarzyna Seliga -  Rada Rodziców SOSW Piaseczno
Kamil Myszyński – Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska (Lesznowola)
Joanna Tchórzewska – gazeta „Nad Wisłą”
Michał Wojciuk – gazeta „Kurier Południowy”
Mariusz Kujaszewski, Wojciech Doliński  – Internetowa Telewizja Piaseczno

Tematy:
I. ROZWIĄZANIE PROBLEMU DZIKICH ZWIERZĄT:
1. Przedstawienie opinii prawnych dotyczących wykonania zadań we wspomnianym temacie.
2. Opinie podmiotów zewnętrznych
3. Propozycja rozwiązania problemu oraz przedstawienie odpowiedzi nadesłanych przez samorządy
gminne i Nadleśnictwo Chojnów.
4. Dyskusja, wnioski oraz przyjęcie i przegłosowanie dalszej formy postępowania.

II.  POWIATOWE  CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO  -  ROZWINIĘCIE  WSPÓŁPRACY
MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ:
 1.  Zadania  i  funkcje  powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  –  w  świetle  ustawy  o
zarządzaniu kryzysowym.



2.  Przedstawienie  opinii  na  temat  rozwinięcia  współpracy  pomiędzy  powiatowym  Centrum
Zarządzania Kryzysowego a komórkami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w gminach.
3.  Możliwość  rozwiązania  współpracy  Centrum  z  samorządami  gminnymi  –  dyskusje,  wnioski,
decyzje.

III. AKTUALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH POWODZIOM I PODTOPIENIOM.

Temat dodatkowy: SOSW, ul. Szpitalna 12 w Piasecznie

Godz. 10.00 - rozpoczęcie obrad Konwentu
- Starosta Jan A. Dąbek przywitał wszystkich uczestników i gości Konwentu;
- Przedstawił zebranym nowego komendanta KPP w Piasecznie – mł. insp. Jarosława Konończuka
(Komendant przedstawił się i w kilku słowach zadeklarował gotował współpracy KPP w Piasecznie
ze wszystkimi gminami powiatu piaseczyńskiego);
- Przyjęto porządek obrad;
-  Starosta  przekazał  głos  p.  Agnieszce  Pindelskiej  –  Naczelnik  Wydziału  Bezpieczeństwa  i
Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

I. ROZWIĄZANIE PROBLEMU DZIKICH ZWIERZĄT
p. Agnieszka Pindelska przedstawiła definicję problemu, przypomniała wnioski i deklaracje przyjęte
na poprzednim IX Konwencie 18 X 2012 roku:

„(...)  Całość  tematyki  związanej  z  ochroną  zwierząt  wolno  żyjących,  zapewnieniem  stosownej
ochrony przed zwierzętami agresywnymi oraz dbałością o bezpieczeństwo publiczne i porządek, w
szczególności  wobec braku precyzyjnych uregulowań prawnych jest  sprawą trudną zarówno do
realizacji,  jak i przestrzegania i egzekwowania. Tym niemniej podkreślić należy, iż wszelkie działania
podejmowane przez właściwe organy i instytucje, których celem jest sprawna i skuteczna realizacja
prawa  w  zakresie  ochrony  zwierząt  oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  publicznego  mogą  w
zaistniałej sytuacji prawnej być skuteczne wyłącznie przy współpracy i zrozumieniu takiej potrzeby
przez zainteresowanych.”

Przypomnienie wniosków z IX Konwentu:
Zgodnie z protokołem, z IX Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego,
który odbył się 18 października 2012 roku zauważyć należy,  iż zgłoszono następujące wnioski oraz
odnotowano uwagi:
-  Pan  Sławomir  Mydłowski  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Chojnów:  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
Centrum Zarządzania Kryzysowego. I tam informacja jest przekazywana do danego podmiotu, który
załatwia sprawę”;
-  Pan  Starosta  Jan  Dąbek:  „  jeśli  wszyscy  Państwo  przyjmą  wariant  pruszkowski  –  powiat
piaseczyński jest gotowy zacząć działania”;
- Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: „Jestem za tym, żeby przy panu Staroście powstała
instytucja,  która  będzie  wyławiała,  odwoziła,  transportowała  zwierzęta  dzikie  na  obszarze
wszystkich gmin powiatu.  Proponuję, aby u Pana Starosty spotkali się nasi skarbnicy, bo diabeł tkwi
zawsze 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.”
-  Pani  Jolanta  Batycka-Wąsik  –  Wójt  gminy Lesznowola:  „  (…)  jest  to  bardzo dobra  inicjatywa.
Gmina  Lesznowola  czeka  na  wdrożenie  procedur,  tym  bardziej,  że  jest  na  etapie  przed
projektowaniem budżetu (...)”.  

       P. Agnieszka Pindelska powiedziała, że w ciągu 2013 roku zebrane zostały wszystkie opinie dot.
problemu dzikich zwierząt. Przytoczyła opinię biura prawnego Starostwa,  w której stwierdza się, że
zajmowanie się zwierzętami dzikimi na terenach zurbanizowanych nie jest zadaniem powiatu. Biuro
Prawne stwierdza, że problemem powinny zająć się gminy.

       Na IX Konwencie poczynione zostały jednak kroki w celu wspólnego rozwiązania problemu. W celu
skonstruowania systemu działań, w którym nie będzie się wszystkich czynności spychać na gminy.
Mamy świadomość, że utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obszarze powiatu jest zadaniem
struktur wszystkich samorządów lokalnych.

       
       W listopadzie 2012 roku Wydział BiZK skierował zapytanie do RIO (określenie prawa wydatkowania

środków przez powiat na cele związane z dzikimi zwierzętami). PATRZ PONIŻEJ:

Powiat Piaseczyński
Powiat może wykonywać tylko zadania określone w konkretnym przepisie prawa.  Z zasady tej
wynika zakaz ponoszenia przez powiat jakichkolwiek wydatków, które nie są związane  z realizacją
jego  zadań.  W  kwestii  postępowania  ze  zwierzyną  łowną  przebywającą  na  terenie
zurbanizowanym, żaden przepis  prawa nie nakłada na powiat obowiązku wykonywania takiego
zadania. Niekiedy spotkać można się ze stanowiskiem, że podstawą do działania powiatu w takich
sprawach jest prawo łowieckie, a w szczególności art. 45 ust.3 ustawy który stanowi ”w przypadku
szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności
publicznej przez zwierzynę, starosta w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać
decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny”. To jednak jest jeden z wielu możliwych
przypadków.
W związku z powyższym Powiat wystąpił do MINISTERSTWA ŚRODOWISKA o opinię w niniejszej
sprawie. W odpowiedzi Ministerstwo stwierdziło, że ustawa prawo łowieckie nie reguluje w żaden
sposób zasad postępowania ze zwierzyna łowną na terenach prywatnych posesji.
W przypadku procedury  związanej  ze  znalezieniem się  zwierzęcia  łownego  poza  terenem jego
naturalnego bytowania mają zastosowanie przepisy ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w
gminach. Zgodnie a art.  7 ust.1 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują w szczególności utrzymanie
porządku. Artykuł 18 ust.1 ustawy stanowi, że o właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Wskazać również można na art.6 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że do okresu
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami
na rzecz innych podmiotów.
Gminy, odmiennie od powiatów, mogą podejmować działania we wszystkich sprawach o znaczeniu
lokalnym  nie  zastrzeżonych  ustawami  dla  innych  organów.  Oznacza  to,  że  gminy  nie  mogą
odmawiać realizacji istotnych spraw publicznych, powołując się na brak podstawy prawnej.
Fakt  wykonywania  przez  gminy  zadań  związanych  z  przedstawionym  powyżej  problemem
potwierdzają  liczne  uchwały  rad  gmin  z  całej  Polski,  które  określają  zasady  postępowania   w
niniejszych sprawach.



Opracowanie w sprawie postępowania w sytuacjach związanych  z wystąpieniem zwierząt wolno
żyjących  na  terenach  zurbanizowanych  oraz  na  temat  postępowania  ze  zwłokami  zwierząt
padłych  -  Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii  w  Pruszkowie  pracowanie  omówione  zostaną
następujące kwestie:
- Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt ,
- Unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części,
-  Zwierzęta wolno żyjące na terenie zurbanizowanym,
-  Zwierzęta wolno żyjące agresywne,
- Zwierzęta wolno żyjące ranne, wypadek komunikacyjny z udziałem zwierzęcia.

Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
W  przypadku  uzasadnionego  podejrzenia  choroby  zakaźnej  u  zwierzęcia  wolno  żyjącego
zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt
oraz  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt.  Zgodnie  z  art.  42  ustawy  obowiązkowe  jest
niezwłoczne  powiadomienie  organu  Inspekcji  Weterynaryjnej.  Podmiot,  który  jako  pierwszy
znajdzie  się  na  miejscu  zdarzenia  (Straż  Miejska,  Policja,  Straż  Pożarna,  pracownik  Urzędu
Miasta/Gminy,  lekarz  weterynarii,  z  którym  gmina  ma  podpisaną  umowę  na  wykonywanie
niektórych  zadań  z  zakresu  ochrony  zwierząt)  powinien  bezwzględnie  uniemożliwić  osobom
postronnym dostęp do miejsc, w których znajdują się zwłoki zwierzęcia podejrzanego o zakażenie.
O zaistniałym fakcie informuje on właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części
- ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust 2,
pkt.  2  lit.  c  oraz  pkt  15  Gminy  zapewniają  budowę,  utrzymanie  i  eksploatację  własnych  lub
wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych  lub  ich  części.  Gminy  zapewniają  zbieranie,  transport  i  unieszkodliwianie  zwłok
bezdomnych  zwierząt  lub  ich  części  oraz  współdziałają  z  przedsiębiorcami  podejmującymi
działalność w tym zakresie.
Nadto właściwym byłoby poinformowanie o każdym przypadku pojawienia się martwej zwierzyny
łownej,  właściwego  nadleśnictwa  lub  dzierżawcy/zarządcy  obwodu  łowieckiego.  Celem takiego
postępowania miałoby być umożliwienie w/w ujęcia ubytku w rocznym planie łowieckim.

Zwierzęta wolno żyjące na terenie zurbanizowanym
Temat zwierząt wolno żyjących, które znalazły się poza terenem ich naturalnego bytowania wydaje
się  być  pomijany  w  krajowym  porządku  prawnym.  A  przynajmniej  brak  jest  jednoznacznych
przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności i kompetencji do podejmowania adekwatnych
działań  w  przedmiotowym  zakresie.  Szczególne  wątpliwości  budzi  rozbieżność  w  zapisach
poszczególnych aktów prawa krajowego lub zupełny brak uregulowania kwestii odpowiedzialności
za zwierzęta wolno żyjące, które znalazły się poza terenem ich naturalnego bytowania.
Tym  niemniej  praktyka  stosowana  przez  właściwe  władze  na  terenie  kraju  oraz  stanowisko
Ministerstwa Środowiska wskazują, że zgodnie z art.  7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r.  o
samorządzie gminnym,  zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności utrzymanie
porządku, należy do zadań własnych gminy.
  
Zwierzęta wolno żyjące agresywne
Podobnie jak w przypadku wystąpienia zwierząt wolno żyjących na terenach zurbanizowanych, tak i
w  przypadku  pojawienia  się  agresywnego  zwierzęcia  wolno  żyjącego  brak  jest  jednoznacznych
spójnych przepisów regulujących kwestię kompetencji przy podejmowaniu stosownych działań. W
tym jednak przypadku jako priorytet winnym być uznane bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego



jako dobro wyższe nad zdrowiem i życiem zwierzęcia.  Zarówno wójt (burmistrz, prezydent miasta)
lub starosta wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa na zasadach określonych w ustawach.
Istotnym jest,  że nadmierna agresywność zwierząt, powodująca zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzkiego, jest w świetle art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt  jest
wystarczającą  przesłanką  do uśmiercenia  takiego  zwierzęcia.  Jednak  uśmiercenie  takowe może
odbyć się wyłącznie w sposób humanitarny, polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia
fizycznego i psychicznego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji, o której mowa powyżej dopuszczalne jest użycie
broni palnej przez osobę uprawnioną. Zaznaczyć należy jednak, iż w myśl przepisów art. 51 ustawy
z dnia 13 października 1995 r.  prawo łowieckie, uśmiercenia zwierzęcia poprzez oddanie strzału z
broni myśliwskiej dozwolone jest wyłącznie, jeśli odległość od miejsca zebrań publicznych w czasie
ich trwania jest nie mniejsza niż 500 m i odległość od zabudowań mieszkalnych jest nie mniejsza niż
100  m.  Przedmiotowy  przepis  ogranicza  wiec  w  znacznym  stopniu  udział  osoby  posiadającej
uprawnienia do używania broni myśliwskiej w sytuacji konieczności uśmiercenia zwierzęcia wolno
żyjącego na terenie zurbanizowanym. Nadto zaznaczyć należy, że art. 34 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia
21  sierpnia  1997  r.   o  ochronie  zwierząt,  zabronione  jest  uśmiercanie  zwierząt  kręgowych  w
obecności  lub  przy  udziale  dzieci.  Zwierzęta  wolno  żyjące  ranne,  wypadek  komunikacyjny  z
udziałem zwierzęcia.

Przede wszystkim stwierdzić należy, iż zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,
nie jest  rzeczą,  a człowiek winien jest mu opiekę i  ochronę. I  dlatego też niedopuszczalne jest
pozostawienie zwierzęcia cierpiącego bez pomocy i opieki.
W przypadku, gdy do zranienia zwierzęcia dojdzie w wyniku wypadku komunikacyjnego, wówczas
w  pierwszej  kolejności  konieczne  jest  usunięcie  zwierzęcia  bezpośrednio  z  drogi,  tak  aby  nie
powodowało  zagrożenia  dla  innych  uczestników  ruchu  drogowego.  Przedmiotowa  kwestia
uregulowana została w art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym.  Jeśli  uczestnicy  zdarzenia  nie  będą  w  stanie  zrobić  tego  samodzielnie,
to w zależności  od tego na jakiej  drodze publicznej  doszło do zdarzenia różne będą podmioty
zobowiązane  do  zajęcia  się  taką  zwierzyną  (odpowiednio  drogi  krajowe  –  GDDKiA,  drogi
wojewódzkie – zarząd województwa, drogi powiatowego – zarząd powiatu, drogi gminne - wójt,
burmistrz, prezydent miasta).
Warto  w  tym  miejscu  zaznaczyć,  iż  osobą,  która  posiada  wyłączne  prawo  do  wykonywania
czynności lekarsko – weterynaryjnych jest lekarz weterynarii. Dlatego też wartym rozważenia jest
przez organy samorządu lokalnego możliwość zawarcia stosownych umów z lekarzami weterynarii
prowadzącymi  działalność  na  danym  terenie.  Takie  podejście  ułatwi  podejmowanie  wszelkich
działań związanych z koniecznością interwencji weterynaryjnej w omawianych przypadkach.
Również lekarz weterynarii  jako osoba posiadająca stosowną wiedzę i  kompetencje w możliwie
najlepszy sposób dokona kwalifikacji przypadku i oceni czy zwierzę kwalifikuje się do leczenia czy ze
względów humanitarnych lepszym rozwiązaniem będzie uśmiercenie.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
29 listopada 2012 roku Powiat Piaseczyński skierował „Wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie
stosowania  przepisów o  finansach publicznych” (  sygnatura  BZK 5120.216.2012).  Pytanie,  jakie
skierowaliśmy do RIO brzmiało: „Czy w świetle art. 220 ustawy o finansach publicznych samorządy
gminne mogą udzielić samorządowi powiatu – w formie dotacji celowej – pomocy finansowej na
realizację  zadania  mającego  na  celu  rozwiązywanie  problemów  wynikających  z  sytuacji
przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych? Czy powiat jest właściwy do przyjęcia
pomocy finansowej  na realizację  wspomnianych zadań.  Jeśli  tak,  to  w jakim dziale,  rozdziale  i
paragrafie budżetu powinno umieścić się ewentualną pomoc finansową z gmin?”



Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm. ) zadania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  zalicza się do zadań
własnych powiatu.

Stosownie do treści art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego  może  być  udzielona  pomoc  finansowa  na  realizację  zadań  własnych,  w  formie
dotacji celowej. Warunkiem jest określenie pomocy przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego odrębną uchwałą ( art. 216 ust.2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych ).

Wydatek na w/w cel należy klasyfikować w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność,  w paragrafie zgodnym z przeznaczeniem
wydatku tj.  271 – Dotacja celowa otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  bieżących lub 630 –
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

  
Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami
łownymi w szczególnych przypadkach

Uśmiercanie rannej zwierzyny
Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz.
1066, z późn. zm.), dalej jako „P.ł.", nie regulują kwestii uśmiercania rannej zwierzyny. W tych
przypadkach zastosowanie znajdzie zatem art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt  (Dz.  U.  z  2003 r.  Nr 106,  poz.  1002,  z  późn.  zm.).  Jednakże jeżeli  nie  jest  możliwe
stwierdzenie przez weterynarza konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, to decyzję w
tym przedmiocie może podjąć samodzielnie każda z pozostałych, wymienionych w art. 33 ust. 3
u.o.z. osób. Uśmiercenie to powinno zostać dokonane z zachowaniem zasad określonych w art. 33
ust. la i 4 u.o.z., to jest w sposób humanitarny .

Pomoc rannej zwierzynie w przypadkach, gdy nie zachodzi  konieczność jej bezzwłocznego
uśmiercenia
Prawo  łowieckie  zasadniczo  nie  reguluje  postępowania  z  ranną  lub  potrzebującą  pomocy
zwierzyną. Jedynie art. 9 ust. 2 P.ł. upoważnia starostę do wyrażenia zgody, na okres do 6 miesięcy,
na  przetrzymywanie  zwierzyny,  osobie,  która  weszła  w  jej  posiadanie  w  wyniku  osierocenia,
wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej
opieki  i  leczenia.  Należy  przyjąć,  że  osoba  ta  poprzez  złożenie  wniosku  o  wydanie  tej  zgody
dobrowolnie zobowiązuje się do udzielenia pomocy takiemu zwierzęciu na własny koszt. Warto
również nadmienić, że przetrzymywanie zwierzyny bez zezwolenia stanowi wykroczenie łowieckie
zagrożone karą grzywny - art. 51 ust. 1 pkt 3 P.ł.
Jednocześnie należy zauważyć, że przypadki takie mają charakter lokalny. Skoro zatem, zgodnie z
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą zadania w zakresie ochrony przyrody, to
można  uznać,  że  do  zadań  gminy  należy  również  udzielanie  pomocy  dzikim  zwierzętom
przebywającym na terenie gminy, w szczególności poprzez zorganizowanie akcji ratunkowych lub
zapewnienie transportu zwierząt do ośrodków ich rehabilitacji.
W przypadku wypadku komunikacyjnego, w którym zostało ranne zwierzę,  wskazać należy,  że
zgodnie z art. 25 u.o.z. prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, ma obowiązek, w
miarę możliwości,  zapewnienia pomocy temu zwierzęciu lub  zawiadomienia  jednej  ze  służb,  o
których  mowa  w  art.  33  ust.  3  tej  ustawy.  Naruszenie  tego  obowiązku  jest  wykroczeniem
zagrożonym karą aresztu lub grzywny - art. 37 u.o.z. Jeżeli jego pozostawienie na drodze mogłoby
zagrozić bezpieczeństwu ruchu, lub obowiązek oznaczenia zwierzęcia w sposób widoczny  w dzień
i w nocy, jeżeli jego usunięcie z drogi nie jest możliwe. Jeżeli ranne zwierzę stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazane jest powiadomienie o tym zdarzeniu Policji, do której



obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach - art. 129 ust. 1
P.r.d.  Mając  na  uwadze,  że  ranne zwierzę  pozostawione na  poboczu drogi  stanowi  potencjalne
zagrożenie dla ruchu drogowego, gdyż może ponownie wejść na drogę, Policja powinna podjąć
działania mające na celu udzielenie pomocy rannemu zwierzęciu.

Postępowanie ze zwierzyną przebywającą na terenach zabudowanych
Omawiając  szczególne  przypadki  postępowania  ze  zwierzyną  warto  również  poruszyć  kwestie
związane z jej przebywaniem na terenach zabudowanych, w szczególności w związku z ustawą z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 567, z późń.zm.),
P.ł.  nie  reguluje  sposobu postępowania  w incydentalnych przypadkach przebywania  zwierząt  w
mieście. Zastosowanie powinny zatem znaleźć przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Art. 7 ust.
1 pkt 14 tej ustawy stanowi bowiem, że zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy
porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli.  Przebywanie  dzikich  zwierząt  w  mieście
niewątpliwie może powodować naruszenia porządku publicznego oraz zagrożenie bezpieczeństwa
obywateli ze względu na możliwość niszczenia przez te zwierzęta mienia, urządzeń produkcyjnych
bądź użyteczności publicznej, wtargnięcia na obszar, na którym odbywa się ruch drogowy, lub w
skrajnych  przypadkach  ze  względu  na  możliwość  zaatakowania  przez  nie  ludzi  i  zwierząt
gospodarskich i domowych. Wobec powyższego w takich sytuacjach należy stosować przywołany
powyżej  przepis  ustawy  o  samorządzie  gminnym  jako  przepis  upoważniający  gminę  do
podejmowania  działań  mających  na  celu  przywrócenie  porządku  publicznego  lub  zapewnienie
bezpieczeństwa  obywatelom.  Działania  te  mogą  polegać  m.in.  na  schwytaniu  zwierzęcia  i
przewiezieniu go w bezpieczne miejsce,  przy czym miejsce docelowego wypuszczenia zwierząt
łownych powinno zostać  określone,  zgodnie  z  normą zawartą  w art.  11  ust.  3  P.ł.,  nakazującą
współpracę dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, nadleśniczych i wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) w zakresie spraw związanych  z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w
szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, w drodze porozumienia z dzierżawcami i
zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi.
Szczególnym typem rozpatrywanej sytuacji jest przypadek, w którym zwierzę łowne zachowuje się
agresywnie  i  stanowi  bezpośrednie  zagrożenie  dla  ludzi,  któremu  nie  można  zapobiec  w inny
sposób  niż  poprzez  uśpienie  i  schwytanie,  a  nawet  zabicie  zwierzęcia.  W  takim  przypadku
zastosować należy normę zawartą  w art.  6 ust.  1 pkt 5 u.o.z.,  uchylającą ochronę zwierzęcia  i
dopuszczającą jego zabicie w przypadku, gdy stanowi ono bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub
innych zwierząt, np. poprzez bezpośrednią możliwość ataku na człowieka. Należy przy tym mieć na
względzie, iż zgodnie z art. 33 ust la u.o.z. uśmiercenie zwierzęcia może odbywać się wyłącznie w
sposób  humanitarny  polegający  na  zadawaniu  przy  tym  minimum  cierpienia  fizycznego  i
psychicznego.
W przypadku stałego przebywania zwierząt łownych na terenach zabudowanych można zastosować
normę zawartą w art.  45 ust.  3 P.ł.,  mówiącą o możliwości odłowu lub odstrzału redukcyjnego
zwierzyny  w  wypadkach  szczególnego  zagrożenia  prawidłowego  funkcjonowania  obiektów
produkcyjnych i użyteczności publicznej. Podjęcie decyzji w tym zakresie należy do starosty. Jest
to doraźne działanie zaradcze, mające na celu eliminację powyższego zagrożenia. Odstrzału lub
odłowu można dokonać np. zawierając porozumienie z Polskim Związkiem Łowieckim, ustalając
dla  osób  dokonujących  odstrzału  -  członków  PZŁ,  wynagrodzenie  w  postaci  możliwości
zachowania uzyskanych tusz, o ile odstrzał zostanie dokonany na terenie obwodu łowieckiego.

W  przypadku  odstrzału   lub  odłowu  zwierzyny  na  terenach  niewchodzących  w  skład
obwodów łowieckich koszt tych działań powinien być finansowany ze środków powiatu, gdyż
zgodnie  z  art.  45 ust.  3  P.ł.  nie  wynika,  że  są  to zadania  zlecone z  zakresu administracji
rządowej, co oznacza, że należy traktować jej jako zadania własne.
Działaniem,  którego  celem jest  zapobieżenie  zagrożeniom,  jest  redukcja  populacji  zwierząt  na



większym obszarze. Decyzja o redukcji  populacji leży w kompetencjach sejmiku województwa.
Zgodnie z przepisem art. 33a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, iż w przypadku gdy
zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym
gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych
zwierząt. Z kolei art. 33a ust. 2 stanowi, iż sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej
rady ochrony przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz
Polskiego  Związku Łowieckiego,  określi,  w drodze  uchwały,  miejsce,  warunki,  czas  i  sposoby
ograniczenia  populacji  zwierząt,  o  których  mowa  w  ust.  1.  Należy  przy  tym  podkreślić,  że
brzmienie  przywołanego  przepisu  wskazuje  jednoznacznie  na  to,  że  jeśli  zostanie  spełniona
przesłanka  nadzwyczajnego  zagrożenia  dla  życia,  zdrowia  lub  gospodarki  człowieka  przez
zwierzęta, wydanie stosownej uchwały jest obowiązkiem sejmiku województwa.

Postępowanie ze zwłokami padłej lub uśmierconej zwierzyny
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),
dalej jako „u.cz.p.g." utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań
własnych gminy. Z kolei art. 3 ust. 2 u.cz.p.g. wśród zadań gminy w zakresie zapewnienia czystości
i porządku na swoim terenie i tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania wymienia m.in.:
-  zapewnienie  budowy,  utrzymania  i  eksploatacji  własnych  lub  wspólnych z  innymi  gminami
instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części -
pkt 2 lit. c,
- zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt-
pkt 14,
- zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części
oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie - pkt 15.

Wprawdzie art. 3 ust. 2 pkt 15 u.cz.p.g. odwołuje się do zwierząt bezdomnych, przez które rozumie
się, zgodnie z art. 4 pkt 16 u.o.z., zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, to niemniej jednak należy zauważyć, że użycie
w art. 3 ust. 2 u.cz.p.g. wyrażenia „w szczególności" wskazuje jednoznacznie, że obowiązki gminy
w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  wymienione  w  tym  przepisie  mają  charakter
przykładowy, a katalog tych zadań ma charakter otwarty. Oznacza to, że gmina zobowiązana jest do
podejmowania  także  innych,  niewymienionych  działań,  o  ile  są  one  konieczne  dla  utrzymania
czystości i  porządku.  Jednym z takich działań będzie niewątpliwie usunięcie  i  utylizacja  zwłok
zwierząt łownych znajdujących się na terenie gminy.

Obowiązki  gminy  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  nie  dotyczą  wszystkich
nieruchomości położonych na jej obszarze. art. 5 u.cz.p.g. nakłada bowiem określone obowiązki na
właścicieli innych niż gminne nieruchomości  w zakresie utrzymania czystości i porządku.
Zgodnie  z  art.  5  ust.  1  u.cz.p.g.  to  na  właścicielach  nieruchomości,  przez  których rozumie  się
również  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby
posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością (  art.  2 ust.  1 pkt 4),  ciąży obowiązek utrzymania czystości  i  porządku na ich
nieruchomościach.  Przepis  ten  nie  stanowi  jednak  podstawy  do  nakładania  na  właścicieli
nieruchomości, na których zwierzę łowne padło albo zostało uśmiercone, obowiązku usunięcia i
unieszkodliwienia  zwłok  zwierzyny.  Analiza  przywołanego  przepisu  (brak  wyrażenia  „w
szczególności") wskazuje bowiem jednoznacznie, że katalog zadań właścicieli nieruchomości ma
charakter zamknięty i zasadniczo odnosi się do odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych oraz
odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to także wykonawców robót
budowlanych - art. 5 ust. 2 u.cz.p.g.



Zgodnie z art. 5 ust. 4 u.cz.p.g. obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych
należą do zarządu drogi.
Zdanie  pierwsze  przywołanego  przepisu  wskazuje,  że  zarządca  drogi  odpowiedzialny  jest  za
utrzymanie czystości i porządku na drodze publicznej, którą zarządza. Natomiast użycie w zdaniu
drugim wyrażenia „należy także" wskazuje na to, że obowiązki zarządcy drogi nie ograniczają się
jedynie do czynności wskazanych w pkt 1-3. Zarządca drogi powinien zatem podejmować również
inne czynności niż wskazane w tym przepisie, służące utrzymaniu czystości i porządku na drodze,
w tym usuwać zwłoki padłych zwierząt. Na marginesie warto zauważyć, że na obowiązek zarządcy
drogi do usuwania zwłok zwierzyny z drogi i pasa drogi wskazują również przepisy ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późń. zm). Zgodnie
bowiem z art.  z art.  20 pkt 4 tej ustawy, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych  z drogą.
Analiza przepisów u.cz.p.g. prowadzi zatem do wniosku, że obowiązek usunięcia i utylizacji zwłok
zwierzyny ciąży co do zasady na gminie,  za wyjątkiem obowiązku usunięcia i  utylizacji  zwłok
zwierzyny padłej na drogach publicznych, który to ciąży na zarządcy drogi.

Wniosek taki nie uwzględnia jednak przepisów ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570,  z późn. zm.). Art. 22
ust.  1  pkt  3  tej  ustawy  nakłada  bowiem  na  właściciela,  posiadacza  lub  zarządzającego
nieruchomością obowiązek usuwania z nieruchomości padłych zwierząt.
Padła lub uśmiercona zwierzyna jest odpadem (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zwłok zwierząt
padłych  w  środowisku  naturalnym).  W  rozumieniu  tego  przepisu  właściciel  np.  gruntu
budowlanego, na którym padło zwierzę łowne, jest zatem posiadaczem odpadu-padłego zwierzęcia.
Zestawienie  przepisów  potwierdza  zatem,  że  to  na  właścicielu  (posiadaczu,  zarządzającym)
nieruchomości ciąży obowiązek usuwania i utylizacji zwłok zwierzyny. Obowiązek gminy w tym
zakresie  ogranicza się  do nieruchomości  gminnych,  w tym dróg gminnych.  Z kolei  obowiązek
usuwania  i  utylizacji  zwłok  zwierzyny  z  dróg  publicznych  innych  niż  gminne  ciąży  na  ich
zarządcach.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę
Prawo  łowieckie reguluje kwestie  odpowiedzialności  za szkody wyrządzone przez zwierzynę w
rozdziale 9 pt. „Szkody łowieckie". Zgodnie z przepisami tego rozdziału:
- dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ponosi odpowiedzialność za szkody w uprawach i
płodach rolnych wyrządzone w obwodach łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz
za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania -art. 46 ust. 1 P.ł.,
- Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone w
obwodach łowieckich przez  zwierzęta  łowne objęte  całoroczną ochroną -  art.  50 ust.  1  P.ł.  (w
obecnym stanie prawnym są to szkody wyrządzone przez łosie),
- Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone
przez  dziki,  łosie,  jelenie,  daniele  i  sarny  na  terenach  niewchodzących  w  skład  obwodów
łowieckich - art. 50 ust. I b  P.ł. Brzmienie tego przepisu (odwołanie tylko do zwierząt wskazanych
w art. 46 ust. 1 pkt 1) może sugerować, że odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa
obejmuje nie tylko szkody w uprawach i płodach rolnych, lecz również inne szkody w mieniu oraz
szkody na osobie. Taka interpretacja nie uwzględnia jednak systematyki rozdziału 9 P.ł. Tytuł tego
rozdziału wskazuje na to, że reguluje on kwestie związane ze szkodami łowieckimi. Z kolei art. 46
ust. 1 P.ł. ogranicza szkody łowieckie do szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez
ww.  gatunki  zwierzyny  oraz  do  szkód  wyrządzonych  przy  wykonywaniu  polowania.  Ponadto
określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 P.ł. zasady szacowania szkód dotyczą
upraw                   i płodów rolnych. Art. 50 P.ł. jest zatem ściśle związany z uregulowanym w art.
46 tej ustawy pojęciem szkody łowieckiej, co oznacza, że odpowiedzialność Skarbu Państwa na
podstawie art. 50 ust. I b  P.ł. za szkody wyrządzone na terenach niewchodzących w skład obwodów
łowieckich ogranicza się jedynie do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziki, łosie,



jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.

Na podstawie przepisów rozdziału 9 P.ł. nie jest zatem możliwe dochodzenie odszkodowania za
szkody  inne  niż  szkody  w  uprawach  lub  płodach  rolnych  oraz  za  szkody  wyrządzone  przy
wykonywaniu  polowania.  Z  tego  względu  niektórzy  jako  podstawę  odpowiedzialności
odszkodowawczej Skarbu Państwa za inne szkody wyrządzone przez zwierzynę przywołują art. 2
P.ł., zgodnie z którym zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa. Odnosząc się
do takiej interpretacji należy zauważyć, że własność jest prawem rzeczowym i została uregulowana
w Kodeksie cywilnym. Art. 140 k.c. stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady
współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie
ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki
i  inne  dochody  z  rzeczy.  W  tych  samych  granicach  może  rozporządzać  rzeczą.  Rzeczą  w
rozumieniu art. 45 k.c. jest tylko przedmiot materialny.                           

W doktrynie przyjmuje się, że „rzeczami są jedynie przedmioty materialne, które stanowią (mogą
stanowić) samoistny przedmiot obrotu i  stosunków prawnorzeczowych."} Przymiotu takiego nie
posiada zwierzyna w stanie wolnym. Nie podlega ona bowiem władztwu człowieka, a co za tym
idzie człowiek nie może nią swobodnie rozporządzać. Uzyskanie tego władztwa następuje dopiero z
chwilą pozyskania albo schwytania zwierzyny. Tym samym nie można mówić o własności Skarbu
Państwa  wolno  żyjącej  zwierzyny  jako  o  własności  z  wszystkimi  przymiotami  tego  prawa
wynikającymi z art. 140 k.c. W doktrynie podkreśla się zatem, że w przypadku prawa własności
Skarbu  Państwa  zwierzyny  w  stanie  wolnym  „nie  mówimy  o  prawie  własności  rzeczy  w
rozumieniu  prawa cywilnego z uwagi  na  brak cechy samoistnego przedmiotu  obrotu."?  Należy
także zauważyć, że nieuregulowanie kwestii własności zwierzyny prowadziłoby do wątpliwości,
czyją własnością są zwierzęta łowne (właściciela gruntu, na którym przebywają, czy państwa) oraz
kto może nimi dysponować. Problemy te mogłyby z kolei skutkować brakiem ochrony zwierzyny
przed nadmiernym pozyskaniem. Z tego względu przepis o własności zwierząt łownych Skarbu
Państwa  można  traktować  przede  wszystkim  jako  przepis,  który  uprawnia  państwo  do
gospodarowania  zwierzyną  jako  dobrem  ogólnonarodowym  w  sposób  określony  w  przepisach
Prawa  łowieckiego.  Przepis  ten  nie  stanowi  natomiast  podstawy do  odpowiedzialności  Skarbu
Państwa  za  jakiekolwiek  szkody  wyrządzone  przez  zwierzynę.  Odmienna  interpretacja  byłaby
sprzeczna  z  wolą  ustawodawcy,  który  kwestię  odpowiedzialności  Skarbu  Państwa  za  szkody
wyrządzone przez zwierzynę uregulował w art. 50 P.ł. i ograniczył ją jedynie do odpowiedzialności
za szkody w uprawach i płodach rolnych. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w szczególności na podstawie art. 417 k.c. Należy przy
tym podkreślić, że podstawy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę nie może
stanowić art. 431 k.c.

Zgodnie  z  art.  417  §  1  k.c.  za  szkodę  wyrządzoną  przez  niezgodne  z  prawem  działanie  lub
zaniechanie przy wykonywaniu  władzy publicznej  ponosi  odpowiedzialność Skarb  Państwa lub
jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
Warunkiem  tej  odpowiedzialności  jest  związek  przyczynowo-skutkowy  pomiędzy  szkodą
a bezprawnym działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej. W przypadku
szkód  wyrządzonych  przez  zwierzynę  szkoda  będzie  zazwyczaj  wynikała  z  zaniechania
prowadzącego do jej powstania. O bezprawnym zaniechaniu można mówić jednak dopiero wtedy,
jeżeli właściwy organ nie podjął działania, do którego był zobowiązany. Z tego względu do każdej
szkody należy podchodzić indywidualnie w celu ustalenia,  czy istnieje w ogóle organ, któremu
w  danym  przypadku  można  zarzucić  bezprawne  działanie  lub  zaniechanie.  Możliwe  są  zatem
sytuacje, w których odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę nie będzie ponosił
żaden organ.
Powyższa opinia jest opinią Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska i nie jest wiążąca
dla innych podmiotów lub organów.



Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra -
na  interpelację  nr  14298  w  sprawie  zasad  postępowania  ze  zwierzyną  występującą  poza
środowiskiem swojego naturalnego bytowania – marzec 2013 roku

Poruszony   problem  określenia  zasad  regulujących  postępowanie  wobec  dzikich  zwierząt
przebywających na terenie miasta powinien być rozpatrywany w dwóch aspektach:
1.  odpowiedzialności  za  utrzymanie  porządku  i  czystości  oraz  bezpieczeństwa  na  terenach
zamieszkałych;
2. kosztów, jakie generuje aktywność dzikich zwierząt na wspomnianych terenach.
Do  przebywania  zwierząt  na  terenie  miast  może  dojść  w  wyniku  incydentalnego  zabłąkania
zwierzyny albo w wyniku zasiedlenia terenów miejskich przez zwierzęta.

Incydentalne wtargnięcie dzikiego zwierzęcia na teren miasta
Zasady  dotyczące  utrzymania  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  na  terenie  miast
niewątpliwie są zadaniem własnym gminy, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 567, z późn. zm.), który stanowi, że
w  szczególności  zadania  własne  obejmują  sprawy  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa
obywateli.
Przebywanie  dzikich  zwierząt  w  mieście  niewątpliwie  może  powodować  naruszenie  porządku
publicznego oraz zagrożenie bezpieczeństwa obywateli ze względu na możliwość niszczenia przez te
zwierzęta mienia, urządzeń produkcyjnych bądź użyteczności publicznej, wtargnięcia na obszar, na
którym  odbywa  się  ruch  drogowy,  lub  w  skrajnych  przypadkach  ze  względu  na  możliwość
zaatakowania przez nie ludzi i zwierząt gospodarskich lub domowych.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066) nie
reguluje sposobu postępowania w tego typu incydentalnych przypadkach przebywania zwierząt w
mieście,  wobec  powyższego  w  takich  sytuacjach  należy  stosować  przywołany  powyżej  przepis
ustawy  o  samorządzie  gminnym,  jako  przepis  upoważniający  gminę  do  podejmowania  działań
mających  na  celu  przywrócenie  porządku  publicznego  lub  zapewnienie  bezpieczeństwa
obywatelom swoim kosztem i staraniem.
Szczególnym typem rozpatrywanej sytuacji jest przypadek, w którym dzikie zwierzę zachowuje się
agresywnie  i  stanowi  bezpośrednie  zagrożenie  dla  ludzi,  któremu  nie  można  zapobiec  w  inny
sposób  niż  poprzez  uśpienie  i  schwytanie,  a  nawet  zabicie  zwierzęcia.  W  takim  przypadku
zastosować należy normę zawartą w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  106,  poz.  1002,  z  późn.  zm.),  uchylającą  ochronę  zwierzęcia  i
dopuszczającą jego zabicie w przypadku, gdy stanowi ono bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub
innych zwierząt, np. poprzez bezpośrednią możliwość ataku na człowieka. Należy przy tym mieć na
względzie, iż  zgodnie z art.  33 ust.  1 ustawy o ochronie zwierząt uśmiercenie zwierzęcia może
odbywać  się  wyłącznie  w  sposób  humanitarny  polegający  na  zadawaniu  przy  tym  minimum
cierpienia fizycznego i psychicznego.
Ustawa Prawo łowieckie zasadniczo nie reguluje postępowania z ranną lub potrzebującą pomocy
zwierzyną. Jedynie art. 9 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie upoważnia starostę do wyrażenia zgody, na
okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku
osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia
koniecznej opieki i leczenia. Należy przyjąć, że osoba ta poprzez złożenie wniosku o wydanie tej
zgody dobrowolnie zobowiązuje się  do udzielenia pomocy takiemu zwierzęciu na własny koszt.
Warto  również  nadmienić,  że  przetrzymywanie  zwierzyny  bez  zezwolenia  stanowi  wykroczenie
łowieckie zagrożone karą grzywny - art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo łowieckie.



Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody ochrona ta polega m.in. na zachowaniu
dziko występujących zwierząt. Mając na uwadze, że słowo ˝zachowanie˝ oznacza w języku polskim
również dochowanie czegoś ˝w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo
upływu  czasu  lub  niesprzyjających  okoliczności˝,  można  uznać,  że  ochrona  przyrody  obejmuje
wszelkie działania, które zapobiegają zmniejszaniu się populacji dzikich zwierząt, a więc również
działania polegające na udzielaniu pomocy w incydentalnych przypadkach, jeżeli  zwierzę można
uratować.  Obowiązek  podejmowania  działań  mających  na  celu  ochronę  środowiska  i  przyrody
przez gminę wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Reasumując, przebywanie dzikich zwierząt na terenach zamieszkałych przez ludzi, w szczególności
na  terenach  miejskich,  wiąże  się  z  potencjalnym  niebezpieczeństwem  uszkodzenia  mienia,
zranienia lub zabicia zwierzęcia, a przede wszystkim zranienia lub nawet doprowadzenia do śmierci
człowieka. Stąd gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiadająca za zapewnienie
bezpieczeństwa  i  porządku  na  swoim  terenie,  powinna  podejmować  działania  mające  na  celu
schwytanie zwierzęcia i przewiezienie go w bezpieczne miejsce.

Stałe przebywanie dzikich zwierząt na terenie miasta
W przypadku stałego przebywania zwierząt łownych na terenie miast można zastosować normę
zawartą w art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, mówiącą  o możliwości odłowu lub odstrzału
redukcyjnego  zwierzyny  w  wypadkach  szczególnego  zagrożenia  prawidłowego  funkcjonowania
obiektów  produkcyjnych   i  użyteczności  publicznej.  Podjęcie  decyzji  w  tym  zakresie  należy  do
starosty. Jest do doraźne działanie zaradcze, mające na celu eliminację powyższego zagrożenia.  
W tym przypadku za szczególne zagrożenie należy uznać sytuacje polegające na niszczeniu przez
zwierzęta  urządzeń  energetycznych,  telekomunikacyjnych,  obiektów  znajdujących  się  w  fazie
budowy, jak również stwarzaniu przez zwierzęta stałego zagrożenia w ruchu drogowym. Odstrzału
lub  odłowu  można  dokonać,  np.  zawierając  porozumienie  z  Polskim  Związkiem  Łowieckim,
ustalając dla osób dokonujących odstrzału - członków PZŁ wynagrodzenie w postaci  możliwości
zachowania uzyskanych tusz,  o  ile  odstrzał  zostanie dokonany na terenie obwodu łowieckiego.
Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie zwierzyna przypada zgodnie z prawem, a
za  taką  należy  uznać  zwierzęta  pozyskane  w  wyniku  odstrzału  redukcyjnego,  dzierżawcy  lub
zarządcy  obwodu  łowieckiego.  W  przypadku  odstrzału  lub  odłowu  zwierzyny  na  terenach
niewchodzących w skład obwodów łowieckich koszt  tych działań powinien być finansowany ze
środków powiatu, gdyż zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie nie wynika, że są to zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że należy traktować je jako zadania własne.
 Działaniem,  którego celem jest  zapobieżenie  zagrożeniom,  jest  redukcja  populacji  zwierząt  na
większym obszarze.  Decyzja  o  redukcji  populacji  leży  w kompetencjach  sejmiku  województwa.
Zgodnie z przepisem art. 33a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, iż w przypadku gdy
zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym
gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych
zwierząt.  Ust.  2  przywołanego  art.  33a  mówi,  iż  sejmik  województwa,  po  zasięgnięciu  opinii
regionalnej rady ochrony przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona
zwierząt, oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i
sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1.
Podjęcie decyzji o redukcji stanowi zatem wyłączną kompetencję sejmiku województwa. Redukcji
można  dokonać  w  podobny  sposób,  jaki  opisano  w  przypadku  odstrzału  redukcyjnego
przewidzianego w art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie.
Problem wydawania zgody na odstępstwa od zakazu płoszenia zwierząt łownych został rozwiązany
przez upoważnienie marszałka województwa do jej wydawania na warunkach określonych w art.
9a ustawy P.ł. dodanym zmianą ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw z dniem 1



października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 985).
Ustalenie podmiotu, który ponosi koszty przebywania i usunięcia zwierzęcia z terenu miasta.

Jeśli  chodzi  o  zasady  dotyczące  kosztów,  jakie  generuje  aktywność  dzikich  zwierząt  na  terenie
miast, należy stwierdzić, że przepisy prawa nie regulują jednoznacznie tej kwestii. Art. 50 ustawy
Prawo łowieckie określa odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta
łowne,  ogranicza  jednak  tę  odpowiedzialność  do  szkód  w  uprawach  i  płodach  rolnych.  Nie
wskazuje też podmiotu ponoszącego koszty odłowu, transportu lub odstrzału dzikich zwierząt na
terenach  miejskich.  Również  odpowiedzialność  Skarbu  Państwa  za  szkody  wyrządzone  przez
zwierzęta objęte ochroną gatunkową została ograniczona w art. 126 ustawy o ochronie przyrody
do  enumeratywnie  wymienionych  rodzajów  szkód  wyrządzonych  przez  określone  gatunki
zwierząt.
Co do zasady jednak, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie
oraz w art. 33a ustawy o ochronie zwierząt, za zadanie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na
swoim  terenie  odpowiada  gmina,  stąd  też  należy  uznać,  iż  to  gminy  ponoszą  koszty  odłowu,
odstrzału i transportu dzikich zwierząt występujących na terenie miast.

Podsumowanie:
Resort zgłaszał  propozycje zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.   o utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  391,  z  późn.  zm.)  w  ramach  projektu
deregulacji ˝Sprawne państwo - sprawny samorząd˝ przez dodanie w:

1)  art.  3  ust.  2  pkt  14a  ˝powodują  chwytanie  na  terenach  zabudowanych,  przez  podmioty
upoważnione przez marszałka województwa, zabłąkanych zwierząt łownych  i przemieszczanie ich
do  miejsc  regularnego  przebywania,  po  uzgodnieniu  z  dzierżawcą  lub  zarządcą  obwodu
łowieckiego;˝,

2) art. 3 ust. 2 pkt 14b ˝powodują chwytanie zwierząt łownych rannych i osłabionych na terenach
zabudowanych  i  niewchodzących  w  skład  obwodów  łowieckich,  w  celu  udzielenia  im  pomocy
weterynaryjnej i przemieszczenia ich do ośrodków rehabilitacji zwierząt, a po wyleczeniu do miejsc
regularnego przebywania, po uzgodnieniu z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego;˝

3) uzupełnieniu art. 3 pkt 15 o wyrazy: ˝15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie
zwłok bezdomnych zwierząt i zwierząt wolno żyjących (dzikich) lub ich części oraz współdziałają z
przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;˝.

Dr Jędrzej Bujny
Na  wstępie  podnieść  trzeba,  że  prawodawca  nie  odnosi  się  wprost  do  tego  problemu.  Nie
znajdziemy  przepisów,  które  w  bezpośredni  i  jednoznaczny  sposób  regulować  będą  kwestie
postępowania w tytułowym przypadku,  o sprecyzowaniu organu odpowiedzialnego za podjęcie
stosownej interwencji nawet nie wspominając.
Pomimo takiego stanu rzeczy zaryzykować można pogląd, iż w sytuacji incydentalnego pojawienia
się dzikiego zwierzęcia poza terenem jego naturalnego bytowania (np. na terenie zurbanizowanym)
podmiotem  odpowiedzialnym  za  zainicjowanie  działań  interwencyjnych  będzie  właściwy
miejscowo organ wykonawczy gminy.

Propozycja rozwiązania problemu oraz przedstawienie odpowiedzi nadesłanych przez samorządy
gminne i Nadleśnictwo Chojnów



a. samorządy  gminne  samodzielnie  realizują  zadania  związane  z  uruchomieniem  procedur
dotyczących zwierząt wolno żyjących ( różne przypadki);
b.  tworzenie systemu według wzorca pruszkowskiego ( czyli wszystkie podmioty przekazują pomoc
finansową na mocy umowy Starostwu, na realizację zadania  z zakresu poprawy bezpieczeństwa);
przy tym rozwiązaniu istnieją zagrożenia.

Piaseczno
W odpowiedzi na pismo BZK.5532.89.2013 informuję, że Gmina Piaseczno zainteresowana

jest  udziałem  w  projekcie  rozwiązującym  problemy  z  udziałem  dzikich  zwierząt  na  terenach
zurbanizowanych, którego koordynatorem byłoby Starostwo Powiatowe w Piasecznie. W budżecie
Gminy Piaseczno na 2014 r. zostanie zaplanowana kwota 15000 zł (piętnaście tysięcy) jako dotacja
celowa dla  Starostwa Powiatowego na realizację  w/w projektu.  Przekazanie  dotacji  nastąpi  po
przedstawieniu  szczegółów  organizacyjnych,  planowanych  zadań,  kosztów  uczestnictwa  w  w/w
projekcie oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Góra Kalwaria
W nawiązaniu do pisma znak sprawy BZK 5532.89.2013 z  dnia 12.07.2013r.  W sprawie

dofinansowania  na  rozwiązanie  problemu  dzikich  zwierząt  na  terenach  zurbanizowanych  i
wykonanie  zadań  przez  wybrany,  wyspecjalizowany  podmiot  uprzejmie  informuję,  że  w  roku
budżetowym 2013 brak  jest  możliwości  udzielenia  powiatowi  pomocy finansowej  na  realizację
zadań własnych w formie dotacji celowej.

Nadmieniam, że powyższa informacja będzie brana pod uwagę przy opracowaniu budżetu
na 2014 r.

Tarczyn
W nawiązaniu do pisma znak: BZK.5532.89.2013 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie udzielenia

pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  na  realizację  zadań  związanych  z  rozwiązaniem
problemu  dzikich  zwierząt  uprzejmie  informuję,  iż  Gmina  Tarczyn  w  2013r  nie  dysponuje  w
budżecie wolnymi środkami, które mogłaby przeznaczyć na rozwiązanie ww. problemu.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że podmiotowy problem zostanie przedstawiony na Sesji
Rady Miejskiej celem podjęcia decyzji odnośnie zabezpieczenia środków finansowych w kolejnym
roku budżetowym.

Prażmów
W odpowiedzi  na pismo nr BZK 5120.114.2013 z dnia 27 września 2013 roku uprzejmie

informujemy, że zamierzamy przeznaczyć w projekcie budżetu Gminy Prażmów na rok 2014 środki
w wysokości  5.000 zł  z  przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na odbiór z  terenów
zurbanizowanych  gminy  dzikiej  zwierzyny.  Jednocześnie  informujemy,  że  będziemy  oczekiwać
rozliczenia  co  do  ilości,  rodzaju  i  miejsca  odbioru  dzikich  zwierząt  z  terenu  gminy  wraz  ze
wskazaniem jednostkowej stawki cenowej za wykonaną usługę.

Lesznowola
W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2013 r. Uprzejmie informuję, że gmina Lesznowola

może przekazać pomoc finansową w kwocie 30.000 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie usług
związanych z likwidacją zagrożeń ze strony dzikich zwierząt, jednakże w 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów



W odpowiedzi na pismo znak spr. ZG3-75-14/13/3836, z dnia 8 sierpnia 2013 r. dotyczącego
możliwości  podpisania  przez  Nadleśnictwo  Chojnów  porozumienia  o  współpracy  w  sprawie
rozwiązania  problemów  dzikich  zwierząt  na  terenach  zurbanizowanych,  a  także  na  terenach
gminnych, prywatnych właścicieli oraz lasów państwowych oraz ponoszenia z tego tytułu kosztów
w  równej  części,   jak  pozostałe  strony  porozumienia  RDLP  w  Warszawie  zajmuje  negatywne
stanowisko w tej sprawie.

Współpraca  prowadzona  pomiędzy  Nadleśnictwem  a  jednostkami  samorządowymi  w
poruszanej  sprawie  jest  konieczna,  ale  należy  pamiętać  o  tym,  że  powinna  być  nawiązana  i
realizowana w zakresie kompetencji każdej z jednostek. W przedmiotowym przypadku Nadleśniczy
nie ma uprawnień do tzw. rozwiązania problemów dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych,
a tym bardziej  do finansowania tych zadań.

Za opinią Departamentu prawnego MŚ z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
(Dz.U.  2001R  Nr 142 pkt 1 poz 1591 z poźń. zm.) do zadań własnych gminy należą zadania w
zakresie ochrony przyrody, to można uznać że go zadań gminy należy również udzielenie pomocy
zwierzętom  przebywającym  na  terenie  gminy,  w  szczególności  przez  zorganizowanie  akcji
ratunkowych lub zapewnienie transportu zwierząt do ośrodków rehabilitacji.

Jeśli ranne zwierzę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazane jest
powiadomienie  o  tym  zdarzeniu  Policji,  do  której  obowiązków  należy  czuwanie  nad
bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego na drogach art.129 ust.1 P.r.d.

W dalszej części opinii prawnej MŚ podaje, że „w przypadku odstrzału  lub odłowu powinien
być finansowany ze środków powiatu, gdyż zgodnie z art. 45 ust.3 P.ł. nie wynika że są to zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że należy traktować je jako zadania własne”.

Z zestawienia przepisów wynika również, że to na właścicielu (posiadaczu zarządzającym)
nieruchomości  ciąży obowiązek usuwania i  utylizacji  zwłok zwierzyny.  Obowiązek gminy w tym
zakresie  ogranicza  się  do  nieruchomości  gminnych,  w  tym  dróg  gminnych.  Z  kolei  obowiązek
usuwania i utylizacji zwłok zwierzyny z dróg publicznych innych niż gminne ciąży na zarządcach.

OFERTA
Oferta na usługi związane z likwidacją zagrożeń ze strony dzikich zwierząt.
-  Działania  interwencyjne,  polegające  na  eliminowaniu  zagrożeń  ze  strony  dzikich  zwierząt
(usypianie  ofiar  wypadków  komunikacyjnych  i  innych  lub  zwierząt  stanowiących  bezpośrednie
zagrożenie dla ludzi),
- usuwanie sztuk chorych,
- wyłapywanie i przesiedlanie zwierząt ze względu na ich uciążliwość,

Opłata za ww. usługi wynosi po 3500 tys. zł miesięcznie dla każdego z lekarzy, czyli 7000 tys. zł
miesięcznie dla lecznicy dla zwierząt Tarczynie plus 500 zł, za każdą interwencję.
Pierwotna kalkulacja obejmowała 7 podmiotów, czyli 3.500 x 2 = 7.000 x 12 miesięcy daje 84.000.
Aby system funkcjonował, każdy podmiot musiałby wpłacić kwotę 1000 zł miesięcznie, oferta mówi
o 500 od jednej interwencji, czyli np. Piaseczno – 12 500 ( 25 interwencji ), Góra Kalwaria – 6500 
(  13 interwencji),  Konstancin-Jeziorna – 4500 ( 9 interwencji),  Tarczyn – 1000 (  2 interwencje),
Lesznowola – 2000 ( 4 interwencje).

4. Dyskusja, wnioski oraz przyjęcie i przegłosowanie dalszej formy postępowania

7. 11. 2013: 
Pani A. Pindelska:  Mieszkańcy zgłaszający nam wypadki/przypadki z udziałem dzikich zwierząt nie
mają  obowiązku  zastanawiania  się  nad  tym,  kto  ma  wykonać  zadanie  ratownictwa



weterynaryjnego, zadanie odstrzału, zadanie zabrania martwego zwierzęcia z pobocza drogi itp.  Z
kolei  my  nie  możemy  już  dłużej  działać  wyrywkowo,  doraźnie,  poza  systemem.  Musimy
wypracować działania kompleksowe – od początku do końca.
Procedury  mamy  ściśle  opracowane.   Na  wszystkie  przypadki.  Natomiast  nadal  nie  mamy
możliwości  PRZEPROWADZANIA  TYCH  PROCEDUR.   NIE  MA  PODMIOTU,  KTÓRY  W  SPOSÓB
PROFESJONALNY ZAJMIE SIĘ SYTUACJĄ WYNIKAJĄCĄ Z OBECNOŚCI DZIKICH ZWIERZĄT.
Kieruję więc do państwa prośbę, abyśmy zaczęli  działać.
Proszę o podjęcie decyzji, czy działamy według wzorca pruszkowskiego, czy też chcecie państwo
działać tylko na obszarach waszych gmin, indywidualnie.  Musimy ten problem rozwiązać, bo jest
on coraz większy i naglący.

Starosta Jan Dąbek:
Powiedział m.in: Wyszliśmy naprzeciw potrzebom wszystkich gmin. Opinie prawne jednoznacznie
wskazują,  że  problem zwierząt  powinny rozwiązywać gminy.  Ale  jesteśmy jednym organizmem.
Wspólna  koordynacja  działań  daje  szansę  powodzenia.  Powiat  może  być  koordynatorem  tych
działań.   Wysłaliśmy  do  państwa  pisma  z  zapytaniem  –  otrzymaliśmy  odpowiedzi,  w  których
większość z państwa zadeklarowało wolę współpracy i  określiło sumy, które w budżecie na rok
2014 mogą przeznaczyć na działania dot. dzikich zwierząt.
Chciałbym zadać pytanie: co się stanie, jeżeli któraś z gmin nie będzie chciała w tym uczestniczyć?
Co zrobić z gminą/gminami, które nie będą chciały w ten system wejść?   Dlaczego o to pytam? Bo
chciałbym, abyśmy zsynchronizowali cały powiat i wspólnie się tym zajęli.  Zapraszam do dyskusji.

Burmistrz Z. Lis:
Zwrócił  uwagę  na  coraz  bardziej  niebezpieczne  i  uciążliwe  pojawianie  się  w  terenach
zabudowanych  dużych  grup  dzików.  Dziki  nie  mają  naturalnych  wrogów,  intensywnie  się
rozmnażają.   I  sprawę trzeba postawić  jasno,  dopóki  nie  będziemy odstrzeliwać tych populacji
dzików, to problem będzie narastał.  Nie mówimy o zwierzętach padłych, ale o żywych. Mamy dwa
wyjścia  –  albo  odstrzeliwać,  albo  sprowadzić  populację  wilków.   Jakie  są  w  tym  względzie
kompetencje gminy? Udzielamy zgody na odstrzał.  Sądzę, że to kółka łowieckie powinny przejąć na
siebie rolę strzelca. Opiniami czy papierami dzików nie przepędzimy.  Oczekuję, że kółka łowieckie
wyjaśnią, co mają zamiar z tym fantem zrobić.
Z tego co wiem, kółkom nie opłaca się robić odstrzałów, bo dziczyzna jest bardzo tania. Wychodząc
z takiego założenia, należy się spodziewać, że dziki zdominują całą nasza działalność samorządową.

Starosta  Jan  Dąbek:  Współpraca  z  kółkami  łowieckimi  jest  koniecznością.  Kółka  mają  już
zwiększone zgody na odstrzały. Musimy jednak to koordynować z poziomu powiatu.  Wiem, że dziki
są przywożone do naszego powiatu z innych , sąsiednich terenów. Nad tym też trzeba zapanować.
Liczę tu na współpracę z Lasami Państwowymi.  

Burmistrz K. Jańczuk:
Kilka zadań pozostawiłbym przy gminach, np.: kwestię padłych zwierząt. Nie przenosiłbym tego do
komórki  koordynacyjnej  powiatu,  bo  my  te  działania  wykonujemy.   I  niech  to  tak  zostanie.
Natomiast mam dwa pytania:
-  jeśli  przy  starostwie  powstanie coś w rodzaju „grupy tygrysa”,  to my przystąpimy do takiego
programu,  musi  on  być  jednak  bardzo  czytelny.  Rada  Gminy  musi  podjąć  uchwałę,  aby  dać
burmistrzowi zgodę na podpisanie porozumienia ze starostą.  I od razu pojawią się pytania: gdzie,
dokąd z gminy Konstancin-Jeziorna zostaną wywiezione dziki?
Nie unikniemy też – tak jak mówił burmistrz Lis – zwiększonego odstrzału. Nie wiem, czy istnieje



jakaś inna forma zmniejszenia populacji dzika.  Dobrze mieć odpowiedzi na takie pytania. Radni
będą nas pytać o szczegóły. Co za pieniądze, które dajemy zostanie wykonane.  

A. Pindelska:
Na razie nie możemy mówić o analizie wywożenia dzików.  Musimy myśleć szerzej.  Mamy problem
nie tylko z dzikami.  Co zrobić  z  dzikimi  zwierzętami w mieście? Z rannym łosiem wiszącym na
ogrodzeniu?  nie mamy systemu rozwiązania także i takich sytuacji. mieszkaniec dzwoni, zgłasza, a
my prywatnie załatwiamy z weterynarzem, żeby przyjechał i  uśpił  cierpiące zwierzę.  My mamy
również i takie przypadki. Jak wtedy reagować? Kto ma płacić za usługę lekarza?

Starosta Jan Dąbek:   
Rzeczywiście,  metoda prywatnych  koneksji  nie  może  trwać  wiecznie.   Podpiszemy koordynację
działań – opracujemy system pracy i  w kontekście rannych zwierząt i  w kontekście nadmiernej
populacji dzików.  Liczymy na koła łowieckie, które nie są powołane do wybijania zwierząt, ale do
regulowania ich liczebności  zgodnie z  obowiązującym prawem.  nie nauczymy dzików omijania
naszych domów, tym bardziej, że to my coraz bardziej naruszamy ich terytoria żerowania.  

Burmistrz K. Jańczuk:
Jeszcze  jedno pytanie.  Co  ma się  stać  z  rannym zwierzęciem. Czy  ono należy  do zadań grupy
ratownictwa powiatowego czy do  gminy?

Nadleśniczy S. Mydłowski:
w 2011 roku z inicjatywy Nadleśnictwa Chojnów.  Staraliśmy się stworzyć i stworzyliśmy procedury
niezbędne do postępowania ze zwierzętami dzikimi na obszarach zurbanizowanych i przy drogach.  
Dokument końcowy ma datę 14 kwietnia 2012 roku. Przewiduje właściwie wszystkie przypadki,
które mogą mieć związek ze zwierzyną dziko żyjącą.  Procedura więc jest i znajduje się również w
posiadaniu Starostwa Powiatowego.

Burmistrz K. Jańczuk:
Co  będzie  zadaniem ekipy,  która  powstanie  przy  panu Staroście?  W świetle  wypowiedzi  pana
Nadleśniczego - będzie to wyłapywanie zwierząt dzikich z terenów zurbanizowanych. Inne zadania
są objęte procedurami i nie będą dotyczyły tej brygady.

Agnieszka Pindelska:
Pamiętamy czasy, kiedy była opracowywana procedura. Problem polega na tym, czy procedura jest
funkcjonalna  czy  nie.  Ona nie  jest  funkcjonalna.  Gdyby była  funkcjonalna,  to  zgłoszenie,  które
otrzymuje CZK (na przykład ranne zwierzę na obszarze miasta)  wywołuje natychmiastową reakcję:
CZK wysyła na miejsce zdarzenia odpowiedni podmiot. I teraz, jaki to jest podmiot? Nasi dyżurni
wykonują dziesiątki telefonów, aby znaleźć jakąkolwiek pomoc u kogokolwiek.
Procedurę  trzeba  więc  zbudować  od  początku.   Musi  być  wyłoniony  podmiot  specjalistyczny,
profesjonalny.  Zaprosiłam na dzisiejszy Konwent pana Janusza jaworskiego – weterynarz, członek
Polskiego  Związku  Łowieckiego.  Dzięki  jego  pomocy   wiele  trudnych  przypadków  zostało
rozwiązanych, chciałbym, aby opowiedział/powiedział państwu, co można zrobić w ramach takiego
wyspecjalizowanego podmiotu.

Janusz Jaworski:
Jestem weterynarzem i myśliwym jednocześnie.  Wielokrotnie rozmawialiśmy z panią naczelnik na



temat problemu zwierząt. Przygotowałem więc pewne wnioski:
Najważniejszy wniosek, to ten, że za długo dyskutujecie państwo na temat takiego specjalnego
podmiotu.  Ja tu do powiatu byłem zaproszony prawie 4 lata temu, były wstępne rozmowy, plany i
nic z tego nie wynikło. A tu problemy są palące. Krótko: taki podmiot musi być szybko powołany.   
Przyrost dzików jest taki,  że trzeba prowadzić systematyczny odstrzał. W przeciwnym razie grozi
nam plaga dzików, a  ich obecność będzie bardzo uciążliwa.  Grupa Szybkiego Reagowania musi
powstać.  Do zadań takiej GSR powinno należeć:
- usypianie zwierząt-ofiar wypadków komunikacyjnych;
- usypianie zwierząt będących bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi;
- usuwanie sztuk chorych i rannych;
(uwaga! tu musi być określone, dokąd te zwierzęta należy transportować, musi być lecznica)
- przesiedlanie zwierząt ze względu na ich uciążliwość (bez odstrzału tego się nie da załatwić, to
człowiek jest regulatorem populacji zwierząt);
- usuwanie sztuk padłych (tu gminy mają to w zadaniach własnych);
- transport zwierząt.
Informuję,  że  podjęlibyśmy  się  zorganizowania  takiej  działalności  (ja  i  mój  kolega  po  fachu),
pozostaje ustalić kwestię finansową tej działalności. Nikt tego nie będzie robił społecznie. Uważam,
że  do  takiej  pracy  potrzebne  są  minimum  2  osoby.  Zwierzęta  bywają  bardzo  niebezpieczne.
Interwencje nasze odbywały by się w ciągu całego tygodnia, łącznie z dniami wolnymi od pracy.
Jest  to  gotowość  pogotowia  lub  straży  pożarnej.   Interwencje  w  dzień  i  w  nocy  i  często  z
narażeniem  życia.  Pomyśleć  trzeba  o  kosztach  utrzymania  kliniki,  środków  transportu,  paliwa,
wyposażenia,  koszty  środków  farmaceutycznych  (środki  usypiające).  Opodatkowanie  kwot
otrzymywanych od usługodawcy.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że mając nas – samorządy (gminy, powiat) oszczędzą na kosztach
interwencyjnych.  Ważne jest również to, że nie da się tej działalności prowadzić społecznie.

Starosta Jan Dąbek:
Dziękuję za bardzo dokładne przedstawienie oferty. Dzięki panu, wiemy, co wchodzi w usługę i jakie
koszty trzeba zaplanować. Niczego nie chcemy za darmo, ale też nie możemy robić zbyt drogo. Są
procedury, które wyłaniają najbardziej korzystne dla nas oferty.

Wójt Grzegorz Pruszczyk:
Jesteśmy za wariantem powiatowym, czyli w koordynowaniu usługi, w określeniu jej jakości.  Ale
my chcemy zapłacić za usługę, a nie za powstanie komórki.  Widzimy to jako oszacowanie ilości
zdarzeń w każdej gminie, jest jakaś estymacja, ile to kosztuje, tj. jedna interwencja. jestem wtedy w
stanie  podliczyć,  ile  potrzebuję  pieniędzy  na  rok  budżetowy.  Jestem w stanie  to  zaplanować  i
zabezpieczyć  w  budżecie.   Jesteśmy  przeciwni  tworzeniu  komórki  usługowej,  bo  wtedy  koszty
utrzymania tej komórki będą znacznie większe.

Starosta Jan Dąbek:
Firma,  która  będzie  wynajęta  musi  mieć  określony  ryczałt.  Można  to  porównać  do  zimowego
utrzymania dróg. Tu są koszty za gotowość, ale przede wszystkim za wykonanie zlecenia. Myslę, że
w  specyfikacji  można  to  określić.   Nie  będzie  jednej  komórki.  Będzie  Powiatowe  Centrum
Zarządzania Kryzysowego i  współpraca z komórkami gminnymi.   Operator  otrzymuje zgłoszenie
zdarzenia i natychmiast informuje ośrodek gminny.  Czy za dnia czy w nocy czy w tygodniu, czy w
czasie weekendu.

Wójt G. Pruszczyk:
Wiele usług kupujemy i nie dlatego, że ktoś jest do czegoś gotowy, tylko dlatego, że wykonuje nasze



zlecenia.

Burmistrz Z. Lis:
Popieram  powołanie  zespołu,  pod  warunkiem,  że  będzie  skuteczny.   1  listopada  jechałem  do
Antoninowa. Zatrzymała mnie wataha dzików, około 50 sztuk. Dwie minuty stałem, zanim dziki
przebiegły przez drogę.  proszę sobie wyobrazić tok proceduralny, tok telefonów... To te dziki są już
10 km stąd.  Jaki teren wtedy zabezpieczać? Co zrobią? Skuteczność będzie zerowa.  Dopóki nie
zredukujemy populacji tych dzików, nie damy sobie rady.

Starosta Jan Dąbek:
I właśnie musimy skracać te procedury.  Ma być skuteczność. I na terenach zurbanizowanych i na
terenach rolnych.

Stanisław Kiljańczyk:
Dziki  to  także  problem  rolników.  Krótko:  deklaruję,  że  daję  1000  złotych  każdemu
funkcjonariuszowi, który złapie dzika przywiezionego z Warszawy. (Zwierzęta są odławiane w stolicy
i wypuszczane w Lasach Chojnowskich lub w Magdalence).   Straty u rolników są potężne, a my
tych rolników traktujemy jak Platforma tych z PSL-u. Panie Starosto, ja jako rolnik deklaruję oazę
dla zwierząt rannych, dla zwierząt malutkich, młodych. Trzeba zagospodarować odłogi. Zasiać je
pszenicą i na nich się te zwierzęta będą żywić. To jest moja propozycja do decydentów.  

Leszek Wołoszczuk – Koło Łowieckie Zalesie
Dziekuję za zainteresowanie tym tematem. Jest on bardzo trudny i wymaga szybkiej reakcji. Dziki to
już dzisiaj jest plaga. I to również na  terenach zurbanizowanych. Moje koło łowieckie obejmuje 13
tysięcy hektarów na terenie gminy Lesznowola, Piaseczno, Prażmów.  I sami sobie nie poradzimy.
Współpraca z rolnikami jest dla nas bardzo ważna.  Niczego nie robimy na wyrost. Mamy ściśle
określone  odstrzały,  które  możemy  realizować  w  ściśle  określonych  strefach.  Obserwujemy
zwierzęta,  pilnujemy,  sezonowo  dokarmiamy.   Pan  Kiljańczyk  ma  rację.  Odłogi  trzeba
zagospodarowywać,  trzeba  na  nich  siać  pszenicę  czy  kukurydzę  i  w  ten  sposób  zatrzymywać
zwierzęta.  Likwidujmy nieużytki, bo dziki idą tam, gdzie czują pożywienie.  Zniszczą jedno pole, są
przeganiane – idą głębiej – między budynki, do ogrodów, do sadów.
Kiedyś strzelaliśmy w sezonie łowieckim 4 dziki, dzisiaj redukujemy od 70 do 90 sztuk.

Burmistrz K. Jańczuk:
Podzielam pogląd pana wójta Pruszczyka. Przepisy samorządowe nakładają na nas pewne rygory.
Musi  być  pełna  transparentność  co  do  wyłonienia  operatora.  Koła  łowieckie,  szkody  rolnicze,
bezpieczeństwo także w strefach zurbanizowanych...  wszystkie te aspekty są ważne, ale dziki  w
strefach zurbanizowanych są najbardziej uciążliwe. Wnioskuję do pana Starosty, aby powołał zespół
roboczy składający się z przedstawicieli gmin i innych podmiotów, który wypracuje docelowy model
rozwiązania  tego  problemu.   A  będzie  to  także  materiał  analityczny  dla  Rad  Gmin,  gdy  będą
podejmowały w tym zakresie uchwałę.

Komendant J. Konończuk:
Szanowni Państwo, możemy dyskutować jeszcze tydzień i problem nie będzie rozwiązany.  jestem
zwolennikiem centralizacji i szybkości działania. Oznacza to, że społeczeństwo nas ocenia zgodnie z
naszą skutecznością.  Dzwoni pod numer 112 lub 997 i oczekuje natychmiastowej reakcji.  Jeśli nie
reagujemy natychmiast, to musi znać przyczyny braku reakcji: albo nie ma środków, albo nie ma sił.



Najważniejsza  jest  zasada:  jedno  zgłoszenie  –  jeden  telefon,  jedno  źródło  finansowania  i
natychmiastowa reakcja. Ubolewam, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego
systemu.  

Wicewójt Marek Ruszkowski:
Mamy dwa problemy. 1.  Sytuacje kryzysowe, o których powiedział  pan Komendant.  I  tu widzę
Centrum przy Staroście, a gminy pokrywają koszty operacji  wykonywanych na ich obszarach. 2.
Sytuacje,  które  się  będą zdarzać  coraz częściej,  wynikające z  dużej  populacji  dzików.  Trzeba tę
populację ograniczyć. Stwórzmy zespół ekspertów, którzy nam – samorządom – podpowiedzą, co
mamy zrobić z dużą populacją dzików. Jak wpłynąć na normalizację tego zjawiska?

Starosta  Jan Dąbek:
Wniosek podstawowy: Wójtowie, Burmistrzowie i Starosta spotkali się na dzisiaj na Konwencie, aby
przede  wszystkim  powołać  zespół  szybkiego  reagowania  ds.  zwierząt  na  terenach
zurbanizowanych.   Drugi  zespół  ekspertów  musi  łączyć  środowiska  rolników,  myśliwych  i  koła
łowieckie. Trzeci krąg zainteresowanych to Lasy Państwowe – Nadleśnictwo, bo trzeba wyznaczyć
tereny wywożenia dzików, dokarmiania i sterowania ich populacją.
Punkt zapalny: kto ma za to płacić. Najłatwiej jest rozliczyć coś namacalnego. Specyfikajce możemy
przygotowywać  od  sztuki.  Oferenci  będą  musieli  wliczyć  sobie  czas  dyspozycyjności  w  koszt
przeprowadzenia działania.

Nadleśniczy S. Mydłowski:
Procedura musi być opracowana, ponieważ obywatel dzwoni, zgłasza problem i ten problem ma
być rozwiązany.  Z kolei człowiek, który siedzi w Centrum Zarządzania Kryzysowego, musi wiedzieć,
co ma zrobić, do kogo temat zgłosić, żeby sprawę załatwić.  Ten mechanizm musi być wypracowany
bezapelacyjnie.  Jeśli chodzi o populację dzika, to należy stwierdzić, że jego populacja jest obecnie
większa 3-4 razy większa od określanych przed Nadleśnictwo i Lasy Państwowe norm.
Są pewne rozwiązania prawne, które można na dzisiaj zastosować. Dysponuję taką interpretacją
zarządzenia Ministerstwa Środowiska z roku bieżącego (2013), w którym opisany jest interesujący
nas przypadek. ( Art. 45 ust. 3 prawa łowieckiego – możliwość odławiania/odstrzału redukcyjnego
zwierzyny/ Decyzję w tym względzie podejmuje Starosta.  Odstrzału/ odławiania może dokonywać
Polski  Związek  łowiecki.,  zawierając  porozumienie.  Jest  nawet  przewidziana  możliwość
wynagrodzenia dla usługodawcy. Tak więc przepis mamy.

Dr Mendykowski (poza mikrofonem)

Radny powiatowy Wojciech Ołdakowski:
Apeluję, proszę, aby Koła Łowieckie zwiększały liczbę odstrzałów. Ale, jako prezes spółki wodnej i
radny powiatowy, proszę o uświadomienie sobie problemu także innych bobrów.  Niszczą plony, ale
przede wszystkim niszczą urządzenia melioracyjne. Naprawianie tych urządzeń jest syzyfową pracą,
bo populacja bobrów jest znacząca. Moje pytanie: czy zespół, który powstanie przy panu Staroście,
może się także zająć bobrami. Nie odstrzałem bo są pod ochroną, ale może ich przesiedleniem.

Starosta Jan Dąbek:
Panie Wojciechu, bobry raczej nie wchodzą i nie będą wchodzić na tereny zurbanizowane.  To jest
zadanie dla drugiego zespołu łączącego rolników, myśliwych i  koła łowieckie.  Wrócimy do tego
tematu w momencie zdefiniowania pojęcia ochrony terenów rolnych (nie tylko zurbanizowanych).

Radny powiatowy Wojciech Ołdakowski:



Ja przepraszam, ale my żeśmy nawet nie zdefiniowali pojęcia „teren zurbanizowany”. Według mnie
to jest większość obszaru powiatu piaseczyńskiego.

godz. 11.26 - PRZERWA (ok. 10 minut)
godz. 12.05 – koniec przerwy

Starosta Jan Dąbek:
Podsumowanie.  Proponuję, abyśmy podjęli uchwałę, która mówiłaby że samorządy gmin powiatu
piaseczyńskiego  przekazują  koordynowanie  powiatowi  piaseczyńskiemu  w  sprawie  zwierząt  na
terenach zurbanizowanych. Szczegóły omówi i treść porozumień wypracuje zespół, który powołamy
dzisiaj na konwencie.  

Burmistrz Z. Lis:
Jeżeli pan Starosta będzie mógł zwiększyć limit odstrzału, bo rozumiem, że taka możliwość istnieje,
to gmina Piaseczno chętnie zapłaci za odstrzelone sztuki.  Stawkę za dzika poda nam pan prezes
Koła Łowieckiego, bo wie, ile to kosztuje. Pomnóżmy tę stawkę przez liczbę osobników, które są do
odstrzału.   

Starosta Jan Dąbek:
Zgadzam się i dziękuję za jasną deklarację. Przyjmujemy taki kierunek. Jeśli procedury nam na to
zezwolą, chętnie z tego skorzystamy.
(…) Proszę państwa, kto jest za podjęciem uchwały dotyczącej przekazania powiatowi koordynacji
działań w zakresie zwierząt dzikich na terenach zurbanizowanych? (…) Dziękuje. Jednogłośnie.  
Drugie głosowanie dotyczy powołania zespołu szybkiego reagowania. Wprowadzamy po jednym
przedstawicielu z gmin oraz przedstawicielu z koła łowieckiego ze środowiska rolników i leśników.
Wtedy będzie lepszy przepływ informacji. Głosujemy. Kto jest „za”?
Dziękuję. Jednogłośnie.
Chciałbym, aby prace zespołu, według ustalonego przez ten zespół harmonogramu, zakończyły się
do 30 listopada.

II TEMAT: Współpraca między samorządami
p. A. Pindelska:   Konwent jest doskonałym momentem, aby poczynić pewne ustalenia dotyczące
współpracy w roku 2014. Do wspólnych działań i  zakresie tychże działań mówi art  2 Ustawy o
zarządzaniu kryzysowym. W tejże Ustawie w art.  16 są również bardzo jasno zdefiniowana rola
Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego.  Zadania  Centrum  częściowo  pokrywają  się  z
obowiązkami wójtów i burmistrzów (patrz: art. 20).  Dlatego proponujemy, aby Centrum naprawdę
stało się miejscem koordynacji działań służb mundurowych i ratowniczych.  
Chcielibyśmy,  aby  plan  zarządzania  kryzysowego  na  rok  2014  został  ujednolicony  na  obszarze
całego powiatu.  Przyniesieni to korzyść wszystkim samorządom. W gminach ZK zajmuje się jedna
osoba. Musi ona łączyć swoje obowiązki z obroną cywilną, ze sprawami obronnymi. Wiemy, że jest
to bardzo szeroki zakres obowiązków.  Dlatego chcemy państwu pomóc i zaproponować, aby CZK
stanowiło  pewnego  rodzaju  Sztab.  To  jest  przyjmowanie  zgłoszeń,  koordynacja  akcji,  kwestie
finansowania, kwestie planowania.   
W  związku  z  tym  proszę  państwa  o  zgodę,  na  to,  aby  CZK  przejęło  w  2014  roku  inicjatywę
organizacyjną,  abyśmy  dla  całego  obszaru  powiatu  mogli  przeprowadzić  analizę  zagrożeń,
przygotować katalog zagrożeń, spisać wspólnie ustalone procedury, zatwierdzić je przed państwa
wójtów, burmistrzów i starostę.  
Proponujemy wspólne spotkania, wspólne gry decyzyjne, przygotowanie aktualizacji map zagrożeń
(trzeba to zrobić). Chcemy państwa namówić do zakupu w 2014 roku wspólnej aplikacji  (koszt 500-



1500 złotych), która  daje możliwość koordynacji danych między gminami i powiatem. Kiedyś był
taki system, nazywał się  ST-KRYZYS, ale się rozsypał,  ponieważ nie obejmował wszystkich gmin
powiatu.  ARCUS-2005 to aplikacja nowoczesna, utworzona w Poznaniu, sprawdza się w działaniu.
Pełną  charakterystykę  tej  aplikacji  bez  trudu  odnajdziemy  w  Internecie.  To  baza  danych
potrzebnych do rozbrajania wszelkich sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

Poza tym, chcę państwu powiedzieć, że w planowaniu kryzysowym – tak wynika z praktyki działań
– część procedur jest martwa. Dlatego tym bardziej, myślimy o tym, aby CZK stało się rzeczywistym
centrum aktywnej pomocy mieszkańcom w sytuacjach trudnych. Damy sobie radę z tym zadaniem.
Istnieje możliwość dofinansowania Centrum ze środków budżetowych.  
Chcemy prosić państwa, abyście dali nam pewnego rodzaju delegację do wspólnej pracy. Abyśmy z
kolegami z ZK mogli w n owym roku zrobić porządne aktualne procedury, abyśmy  mogli skutecznie
wzajemnie sobie pomagać, tym bardziej, że gminy mają niewspółmiernie więcej pracy z zakresu
sytuacji kryzysowych niż powiat.

Wójt G.Pruszczyk:
Dziękuję  za  ofertę  współpracy.  Jest  ona bardzo cenna.  Nigdy  dotąd  nie  mięliśmy problemu ze
współpracą z CZK. Jeśli ona ulegnie intensyfikacji – to tylko z korzyścią dla nas wszystkich.
Prosiłbym o wypracowanie systemu informacyjnego dla mieszkańców – w kontekście ulewnych
deszczy, wichury czy innych zagrożeń.  Wypracujmy standardy komunikacyjne. Z tego co wiem, pan
Burmistrz Góry Kalwarii Dariusz Zieliński też był tym mocno zainteresowany.  Chcemy otrzymywać
od  was  maile  informacyjne  o  zagrożeniach  lokalnych  napisane  językiem  dostępnym  dla
mieszkańców. Może usługi SMS-owe?

Starosta Jan Dąbek:
P. Agnieszka Pindelska otrzymuje deklaracje zgody Konwentu na zorganizowania współpracy w tym
zakresie.





III. AKTUALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH POWODZIOM I PODTOPIENIOM
(inspektor Marian Winiarski)

Wstęp:
Czynniki stymulujące proces powstawania lokalnych podtopień:
- zmieniający się klimat – zwiększona częstotliwość i długotrwałość opadów atmosferycznych.
- stan techniczny urządzeń: melioracji wodnych podstawowych (cieków) oraz melioracji wodnych
szczegółowych.
- struktura geologiczna i geomorfologiczna terenów Powiatu Piaseczyńskiego.

Pojawienie się wód podziemnych (gruntowych) blisko powierzchni terenu w związku z:
- obniżeniem powierzchni terenu (powstaje zalewisko),
- piętrzeniem wód podziemnych na skutek podnoszenia się zwierciadła wód w ciekach i zbiornikach
powierzchniowych,
-  zahamowaniem  przepływu  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  na  skutek  zaistnienia
czynników antropogenicznych,

Występowanie lokalnych podtopień – uwarunkowania i zapobieganie całkowite lub częściowe ich
występowaniu. Zjawiska występowały w latach 2009, 2010 i na początku 2011 roku. W latach tych
odnotowaliśmy  wyjątkową  ilość  ciągłych  i  intensywnych  opadów,  które  wpłynęły  znacząco  na
gospodarkę wodną w powiecie Piaseczyńskim. Podniósł się znacznie poziom wód gruntowych. Przy
wyjątkowo niekorzystnej  strukturze geologicznej,  jaka występuje  na terenie naszego powiatu –
gliny, gliny piaszczyste i rzadko piaski – problem lokalnych podtopień będzie stale powracał.

Kolejną  kwestią  jest  ukształtowanie  terenu.  Teren  w  powiecie  piaseczyńskim  układa  się  od
obszarów  gmin  Lesznowola,  Tarczyn  i  Prażmów  w  kierunku  Wisły,  czyli  terenów  gmin  Góra
Kalwaria, Konstancin – Jeziorna i szczególnie Piaseczna.
Na  większości  terenu  powiatu  występują  struktury  gliniaste  i  gliniasto-piaszczyste,  które  nie
pozwalają w sposób grawitacyjny przedostać się w głąb gruntu – woda w sposób naturalny będzie
się przemieszczać na tereny niżej położone i wypełniać wszelkie możliwe zagłębienia w terenie,
tworząc właśnie stan zwany podtopieniami.

W jaki sposób poradzić sobie z tym problemem?
Odrębną kwestią jest problem podtapiania działek przez sąsiadów podwyższających teren i  tym
samym zmieniającym stosunki wodne na gruncie. Zarówno w tym przypadku jak i w przypadku
przywracania  funkcji  lub  konserwacji  (utrzymania)  rowów,  można  skorzystać  z  zapisów  ustawy
Prawo wodne, ale wydawanie decyzji przez Kierowników JST spotyka się z niezadowoleniem tych,
których takie decyzje dotyczą,  a sprawy zgodnie z KPA potrafią ciągnąć się latami. Sprawy dot.
poprawy stosunków wodnych na terenie Powiatu jak i w całej Polsce idą w złym kierunku. Zbyt
dużo jest ingerencji prawa w technikę. Urządzenie wodne - rów jako urządzenie techniczne jest
wykonane po to, żeby pełniło swoją funkcję, chyba że jest zastąpione innym urządzeniem, gdyż
swoją funkcję utraciło.

Cel, który ma służyć poprawie sytuacji związanej z podtopieniami.
Poprawa stanu technicznego odbiorników,  czyli  rowów i  cieków wodnych.  Likwidacja,  w  miarę
istniejących możliwości, wieloletnich zaniedbań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych. Na
dzisiejszym  spotkaniu  zostaną  omówione  zagadnienia  związane  z  utrzymaniem  (konserwacją)
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów melioracyjnych.



Poprawa  stanu  technicznego  urządzeń  wodnych  rowów  i  rowów  melioracyjnych  ma  na  celu
spowodowanie  odprowadzania  w  sposób  jednostajny  i  systematyczny  wód  opadowych  do
odbiorników jakimi są cieki wodne – rzeki, te mniejsze, większe  i te największe.

Planowane przedsięwzięcia.
Ustalenie (inwentaryzacja) aktualnego stanu technicznego urządzeń wodnych rowów na terenie
wszystkich 6 gmin Powiatu Piaseczyńskiego, wykorzystując do tego celu informacje i dokumenty,
jakie posiadają: WZM i UW, Spółki Wodne i Gminy.

W  porozumieniu  z  Kierownictwem  Urzędów  Gmin  opracowanie  priorytetowych  działań,
pozwalających na przywrócenie prawidłowych funkcji  rowów. Gminy przekazywałyby, w ramach
zaistniałych możliwości, dotacje celowe. Wykonawstwem zajmowałyby się Spółki Gminne.

Zachęcanie Gmin do korzystania z programów unijnych na lata 2014-2020. Program unijny 4.4,
który się niebawem zakończy ma swój Priorytet III  dot. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom  środowiska,  a  w  nim  Działanie  3.1  -  retencjonowanie  wody  i  zapewnienie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przygotowanie zagadnienia małej retencji również pod kątem pozyskiwania programów unijnych.
W dobie uszczuplonych finansów – niezwykle ważnym jest maksymalne wykorzystanie przyznanego
Polsce przez Unię Europejską po raz ostatni tak wysokiego budżetu na kolejny okres 2014-2020.
Znaczny udział w realizacji tego programu może mieć również Nadleśnictwo Chojnów,  z którym
współpraca układa się zadowalająco.

Celem  nadrzędnym  powstających  obecnie  programów  gospodarowania  wodą,  poza
zapewnieniem odpowiedniej  ilości i  jakości wody dla ludności,  jest ochrona przed powodzią i
suszą oraz utrzymanie lub poprawienie stanu ekosystemów wodnych.
Elementami składowymi takich programów jest  aktualizacja programu retencjonowania wód
powierzchniowych,  następnie  opracowanie  programów  ochrony  przeciwpowodziowej  oraz
oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie melioracji.

Wnioski:

Należy  prawidłowo  ukierunkować  zadania  w  celu  osiągnięcia  zamierzonego  celu  –  tzn.
odprowadzenia wód opadowych w taki sposób, aby zjawisko podtopień nie wystąpiło lub zostało
zminimalizowane.

Należy pamiętać,  że intensywną urbanizacją i  także uprzemysłowieniem terenów gmin powiatu
piaseczyńskiego zmieniono znacznie systemy wodne. Były tu tereny rolne, przez które przepływały
cieki podstawowe, prowadzące stale wody. Do nich, w czasach przedwojennych a także po wojnie
zostały wykonane urządzenia wodne - rowy, które miały za zadanie odprowadzać wody z zagłębień
terenowych i tym samym ułatwiać wykonywanie prac rolniczych.

W chwili obecnej rzadko które urządzenie wodne taką funkcję spełnia. Są to rowy zanikowe, które
pod koniec lat 70. XX wieku do połowy lat 90. zostały zastąpione regularną siecią drenarską tzn.
sączkami drenarskimi, zbieraczami i rowami melioracyjnymi.

Jeżeli projektanci uznali, że istniejące całe urządzenie wodne – rów można wykorzystać jako rów
melioracyjny – to tak czynili. Ale w większości przypadków urządzenia te zostały potraktowane jako
urządzenia zanikowe (śladowe) i nie zostały uwzględnione w pracach projektowych a następnie w
wykonawczych.



Ze względu na wysokie koszty nikt  z kierowników JST nie rozważy wykonania kanalizacji deszczowej
(burzowej), dlatego należy zrobić wszystko, co umożliwi przeprowadzenie wody z terenów danej
gminy  do  najbliższego  odbiornika  –  rzeki,   i  to  w  okresie  poprzedzającym  nadejście  fali
powodziowej.

Fala powodziowa, czyli wysoki stan wody w rzekach w sposób naturalny uniemożliwia odpływ wód
opadowych a wręcz przeciwnie powoduje lokalne podtopienia.

Dlatego dalsze działania  powinny zostać oparte o następujący schemat:

• Wykonanie pełnej inwentaryzacji istniejących urządzeń wodnych – rowów, którym można
by było przywrócić ich funkcję oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów
melioracyjnych i zbieraczy.

• Wykonanie  wizji  w terenie  oraz wykorzystanie  już  zebranych informacji  na  temat stanu
technicznego w/w urządzeń wodnych.

• Na podstawie zebranych w/w dokumentów dokonanie analizy pod względem przywrócenia
do pełnego funkcjonowania systemu odprowadzania wód gruntowych i powierzchniowych.
W tym momencie należ zwrócić uwagę na:

- współpracę między gminami, przez których tereny przechodzą te same urządzenia wodne. Cały
czas mam tu na myśli systematyczne odprowadzanie wód od początku rowu aż do jego ujścia do
rzeki. Wówczas on spełni swoją funkcję tzn. zbierze wody ze swojej całej zlewni i systematycznie
odprowadzi ją do rzeki

- spowodowanie udostępnienia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i rowów zanikowych
na działkach prywatnych. Kontrola funkcjonalności.  Często zostały one nielegalnie (niezgodnie z
obowiązującym  prawem  wodnym)  w  sposób  bezmyślny  zlikwidowane,  zniszczone  bądź
nieprawidłowo przebudowane.

- Nadanie w MPZP  bezwzględnego rygoru uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych oraz uzgodnień
z   WZMiUW-em  w  kwestii  dot.  likwidacji  bądź  przebudowy  urządzeń  wodnych.  Być  może
należałoby wypracować jeden uniwersalny wzór uchwał dot. gospodarki wodnej w MPZP.

UWAGA Burmistrz Z. Lisa: 
Gmina Piaseczno opracowała plan małej retencji dotyczący całej Gminy. Elementy tego planu będą
włączane  do  każdego  obszaru  zmian  w MPZP.  Pierwszy  element  planu  małej  retencji  zostanie
wprowadzony na terenie Józefosławia.

UWAGA Wójta G. Pruszczyka:
Gmina Prażmów opracowała Studium uwzględniający lokalizację 3 wielkich obszarów retencji wody
(poldery  zalewowe).  Na rzece Jeziorce  (Wilcza  Wólka)  4,5  mln  m3 wody i  2  poldery  na  rzece
Zielonej: w Jeziórku 3 mln m3 wody i w Uwielinach 200 tysięcy m3 wody. To jest ważne również dla
gminy Piaseczno i Konstancin-Jeziorna.  

UWAGA Nadleśniczego S. Mydłowskiego: 
Nadleśnictwo cały czas realizuje plan retencji nizinnej. Robimy to z funduszów unijnych. Retencja
będzie  wynosiła  około  1  mln  m3  wody.   Większość  tych  zadań  dotyczy  obszaru  powiatu
piaseczyńskiego. W tym roku planujemy zakończenie tego projektu. 
..........................................



Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska: 
Chciałabym podziękować wszystkim państwu -  decydentom gmin powiatu w szczególności  -  za
gotowość  do współpracy.  Uczestniczymy dzisiaj  w jubileuszowym -  X  Konwencie.  To  okazja  do
podziękowań i  wyrażenia nadziei na dalszą współpracę. Powiat ani z punktu widzenia prawa ani
jakichś ambicji  nie chce być czymś w rodzaju czapy dla gmin. Absolutnie nie. Dążymy tylko do
wspólnego rozwiązywania problemów o charakterze ponadgminnym. Dążymy do skuteczności  i
ekonomii  tych  działań,  do  polepszenia  współpracy  służącej  mieszkańcom.  Takim  też  celem
kierujemy się, wystosowując do państwa pismo w sprawie wspólnych przygotowań wynikających z
kalendarza rocznic 2014 roku. Rzecz dotyczy 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.  Nie chcemy
niczego  narzucać,   ustalać  wspólnych  harmonogramów,  ale  bardzo  nam  zależy,  abyśmy  nie
dublowali  pewnych  zdarzeń,  abyśmy  mieli  szansę  uczestniczyć  we  wszystkich  uroczystościach
rocznicowych w poszczególnych gminach i w centralnych obchodach. Jest wiele uroczystości, które
się ze sobą nakładają, i w których nie możemy wziąć udziału. Aby uniknąć tych sytuacji - uprzejmie
proszę  o  możliwość  poznania  państwa  planów  organizowania  świąt  patriotycznych,  wydarzeń
rocznicowych.   tylko tyle. Dziękuję uprzejmie.  

Temat dodatkowy: SOSW ul. Szpitalna 12 w Piasecznie

STENOGRAM (tekst z nagrania) – stenogram wykonany na prośbę Rady Rodziców, skierowaną do
p. Starosty w formie pisemnej 8 listopada 2013 roku

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Panie  Starosto,  szanowni  państwo,  jesteśmy  przedstawicielami  Rady  Rodziców,  w  marcu  br.
dowiedzieliśmy się o planach przeniesienia naszej placówki w inną lokalizację. My jesteśmy akurat
przedstawicielami tych rodziców, którzy są najbardziej zdeterminowani. Jesteśmy rodzicami, którzy
od  chwili  określenia  niepełnosprawności  naszych  dzieci  dążą  do  polepszenia  ich  stanu,  bytu,
przyszłości. Od czerwca br, wspólnie z panem Starostą, staraliśmy się spotkać z przedstawicielami
poszczególnych  samorządów,  ale  z  różnych  przyczyn  do  takiego  spotkania  nie  doszło.  Dlatego
jesteśmy wdzięczni, że w dniu dzisiejszym pozwolono nam zabrać głos.
Zdajemy sobie sprawę, że Ośrodek jest podległy Starostwu, natomiast fakt, że Ośrodek obejmuje
dzieci z całego powiatu powoduje, że los Ośrodka dotyczy też samorządów gminnych, choćby ze
względu, że gminy są odpowiedzialne za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
W  naszym  powiecie  istnieją  tylko  dwie  szkoły  specjalne  o  takim  rodzaju  nauczania,  dlatego
lokalizacja tych ośrodków nie jest bez znaczenia.
Rodzice dzieci prawnych mają duży wybór szkół podstawowych, gimnazjalnych, a my jesteśmy w
sytuacji, w której wyboru nie mamy.  - jest tylko Piaseczno i Łbiska.  Zmiana lokalizacji SOSW w
Piasecznie na Konstancin na ul. Mirkowskiej, na skraju gminy - powoduje pogorszenie bytu rodzin z
dziećmi niepełnosprawnymi w większości gmin. Najbardziej poszkodowanymi są rodzice z Tarczyna
i  Prażmowa -  najbardziej  odległych  gmin.  Tu  jeszcze  istnieje  przeniesienia dzieci  do Grójca -  z
Tarczyna to bliżej) . Najgorsza sytuacja jest w gminie Piaseczno i gminie Lesznowola. Tu alternatywy
nie ma, nie ma wyboru, musimy iść za decyzją pana Starosty.
Lokalizacja w Piasecznie jest uniwersalna. To centrum powiatu. Przeprowadziliśmy ankiety wśród
rodziców.  Prawie  90%  rodziców  deklarowała  zdanie,  że  Piaseczno  jest  najlepszą  lokalizacją.
Mówimy tu o rodzicach zaangażowanych w byt swoich dzieci.  Każde  nasze działanie powinno
zmierzać do polepszenia bytu naszych niepełnosprawnych dzieci i ich rodzeństwa.
Upośledzenie psychiczne jest strefą najbardziej wrażliwą, nieodgadnioną, bo to wszystko związane
jest z układem nerwowym. I tu decyzje należy podejmować rozważnie i ostrożnie. Nawet medycyna
nie znajduje odpowiedzi na to, jak te schorzenia leczyć.



Skazując  nas  na  dowóz  dzieci  na  skraj  powiatu,  odbiera  się  nam  czas  i  komfort  życia,  a
niejednokrotnie zmusza do zmiany życia i pracy. Tutaj też padały głosy (przedstawicielka rodziców,
która  już  zabrała  swoje  dziecko),  że  jeśli  komuś  zmiana  szkoły  nie  odpowiada,  to  powinien
zrezygnować z pracy. To są głosy rodziców, którym jest wszystko jedno.
Rano budzą dziecko, wsadzają do busa, to dziecko jedzie do szkoły, nie interesują się , co się w tej
szkole dzieje. Dziecko jest przywożone busem do domu i  sprawa jest zamknięta.
Specyfika naszej szkoły jest właśnie taka, że wielu rodziców tak właśnie traktuje naukę naszych
dzieci i pobyt w tej placówce.
My jesteśmy rodzicami zdeterminowanymi, którzy dążą od początku, aby nasze dzieci uczyły się w
godnych warunkach. Chodzi tu nie o standard placówki, lecz bardziej o otoczenie. Chodzi o czas.
Nie chcemy, aby dowóz dzieci przez gminy był traktowany jako jedyny atut lokalizacji szkoły, bo nikt
sobie z państwa nie wyobrażą, że dojazd dziecka z dalekiego Tarczyna, może temu dziecku służyć.
Los i tak nam dał rolę wychowawców niepełnosprawnych dzieci, prosimy więc was wszystkich o
pomoc  w  tej  trudnej  naszej  roli.  Prosimy  was  o  wsparcie  w  polepszeniu  naszego  życia.  Dziś
spotykamy  się  z  problemem  naszego  ośrodka.  Akurat  te  remonty  nie  są  tak  dotkliwe,  które
pozwalały naszej placówce funkcjonować.
Z  przeglądów wynika,  że  placówka jest  dopuszczona jako obiekt  do  dalszego użytkowania,  ale
wymaga  drobnych  -  jak  na  tę  chwilę  -  drobnych   napraw,  remontów.  Przystosowania  jej  do
warunków. Wszystkie sumy, które należy zainwestować w tę szkołę można rozłożyć w czasie . Tak
samo jak wcześniej z powodu konieczności remontów ta placówka była zaniedbywana, tak teraz
można to zaplanować do przodu. Środki potężne natychmiastowe nie są tu potrzebne. Proszę mi
wierzyć, że standard naszej placówki nie jest tu priorytetem.
 Pan Starosta mówi, że obiekt na Mirkowskiej jest nowy, jest Orlik, sal gimnastyczna, ale to nie są
priorytety. Priorytetami są u nas eliminacje negatywnych bodźców dostarczanych dzieciom, a to
jest związane z czasem dojazdów.
Na Mirkowskiej są strasznie duże pomieszczenia, wysokie. Jest skomplikowany system budynku.
Plac budowy, bardzo ruchliwa ulica, fabryka...
Czasu  brak  na  zapewnienie  możliwości  prowadzenia  zajęć  terapeutycznych  poza  szkołą.  Czas
dojazdu. Jesteśmy też terapeutami naszych dzieci, potrzebujemy mnóstwa czasu. A nam się ten
czas obiera poprzez daleki dowóz dzieci.
Jako terapeuci jesteśmy ekspertami w ocenie sytuacji, w której się znaleźliśmy. Uczestniczymy w
terapiach pozaszkolnych,  prowadzonych przez profesjonalistów, w domu,  na spacerze,  wszędzie
jesteśmy terapeutami. I możemy powiedzieć, że ta sytuacja będzie wpływała negatywnie na nasze
dzieci, na nasze życie osobiste, rodzinne. Będzie to konieczność zmiany pracy, systemu pracy, być
może  przejścia  na  pół  etatu.  I  wszystko  się  wiąże  z  uszczuplenie  funduszy,  które  w  całości
przeznaczamy na polepszenie bytu dzieci.
W  usamodzielnianiu,  uspołecznianiu,  pisaniu,  bieganiu  Orlik  na  Mirkowskiej  jest  wręcz
przeciwwskazaniem  do  pobytu  naszych  dzieci,  bo  one  nie  potrzebują  emocji,  rywalizacji,
adrenaliny.  Wręcz przeciwnie,  potrzebują wyciszenia,  spokoju,  eliminacji  bodźców jakichkolwiek
dźwiękowych, wzrokowych.
Najlepsza jest sala bez niczego dookoła, tylko nauczyciel-wychowawca, tablica, dziecko, stolik.
Na Mirkowskiej korytarze są potężne, wielki jak w każdej normalnej szkole, ale ten pogłos to i mnie
przeraża. Ja wiem, jak nasze dzieci będą się zachowywały, będą uciekały. Tam jest pogłos, echo.
Sala gimnastyczna nie wchodzi w rachubę. Nie potrzebujemy robić z naszych dzieci sportowców,
wręcz przeciwnie. Tak samo to otoczenie...  Najlepiej nasze dzieci czują się w parku, w lesie, na
cmentarzu - tam, gdzie jest spokój, cisza. Wtedy do nich wszystko dociera. Natomiast gwar, krzyk,
wrzask - to wszystko powoduje, że się cofamy.
Z determinacją, choć pan Starosta podjął już decyzję o przeniesieniu placówki, pan Starosta mówił,
że on decyzje podejmuje w przypływie chwili - że jednak tę decyzję możemy odwrócić, a państwa



prosiłbym o wsparcie nas, o zrozumienie.
Występujemy w imieniu  rodziców,  którzy  są  w to  naprawdę bardzo zaangażowani,  od  samego
początku  stwierdzenia  niepełnosprawności  naszych  dzieci.  Wkładamy  wszystkie  środki  w
usamodzielnienie ich, żeby dały sobie radę , kiedy nas zabraknie.
Ta lokalizacja  wymaga wkładów finansowych,  ale przede wszystkim dobrych chęci.  Oczekujemy
tego również od władz decyzyjnych. Bardzo państwa proszę o pomoc. Dziękuję.

Burmistrz gm. Piaseczno - Zdzisław Lis:
Sprawa jest  o  tyle  delikatna,  że  dotyczy  dzieci  niepełnosprawnych.  Lokalizacja  w Piasecznie  w
środku powiatu jest najlepsza. To jest niekwestionowalne. Pytanie moje jest do pana Starosty: czy
decyzja  został  podjęta,  czy  jest  to  decyzja  ostateczna,  czy  nie  może pan tej  decyzji  zmienić  w
oparciu o deklaracje finansowe gmin. Bo taką deklarację gmina Piaseczno złożyła, gotowa dołączyć
się do remontu tej szkoły. Zadeklarowaliśmy kwotę 200 tysięcy złotych i oczekiwaliśmy deklaracji
od pana Starosty, że jeżeli się dołożymy, to ta szkoła będzie przez kilka lat funkcjonować.  
Żeby  nie  było,  że  szkoła  został  wyremontowana  za  publiczne  pieniądze  a  za  rok  pan  Starosta
podejmie decyzję o przeniesieniu tej szkoły. Tylko tego oczekujemy.
Przykre jest to, że o tych decyzjach pana Starosty dowiadujemy się z prasy, że ja z prasy dowiaduję
się o decyzjach, które mają wpływ na mój budżet.
Gmina Piaseczno jest  odpowiedzialna  za  dowóz dzieci  do  szkoły.  Jeśli  ma być  to  transport  do
Konstancina, znacznie dalej, to muszę zabezpieczyć na to odpowiednie środki.
Pytanie do pana Starosty: czy decyzja została podjęta, jeśli nie, to co mamy zrobić, żeby odwieść
pana Starostę od tej decyzji.  

Starosta Jan Dąbek:
Panie Burmistrzu, po pierwsze, pisma, które dotyczą mnie, proszę wysyłać do mnie. Ja nie mam od
pana żadnego pisma, żadnej deklaracji. Po drugie - na rozmowach u mnie była pana zastępczyni,
pani Honorata Kalicińska, której przedstawiłem cały aspekt trzy miesiące temu i też nie otrzymałem
odpowiedzi.
Moja  decyzja  jest  podjęta,  jest  podjęta  decyzja  Zarządu,  ale  ta  decyzja  nie  jest  jeszcze
skonsumowana.
Generalnie, ja Radą Rodziców ustaliłem harmonogram, jakie mamy możliwości i  ile czasu sobie
dajemy. Ja powiem panu, jaki był harmonogram. Rodzice mocno się starali, zorganizowali nawet
udany festyn,  aby zachować tę  szkołę.  To jednak było mało i  w sytuacji  finansowej  jaką  mają
samorządy powiatowe w całej Polsce i niektóre gminne także - nie stać nas na wyremontowanie
kompleksowe tej szkoły.
Harmonogram był następujący: jeśli do Sesji naszej 24 października dostaniemy pisemne deklaracje
wójtów i burmistrzów, tylko deklaracje, że chcą się włączyć w tę pomoc, to decyzję przesuwam do
następnego  terminu,  czyli  do  15  listopada,  kiedy  zobaczymy,  czy  w  projektach  budżetu
deklarowane środki się znalazły.
Jeśliby się znalazły, to wtedy dawaliśmy sobie czas do 31 grudnia/ 1 stycznia, żeby się przekonać,
czy deklaracje wójtów i  burmistrzów znalazły  poparcie rad gminnych i  zostały uwzględnione w
budżetach.
Ostateczny  czas  decyzji  Zarządu  Powiatu  miał  być  do  lutego  2014  roku,  bo  tak  wymagają
procedury. W związku z tym, że do 24 października tak naprawdę wpłynęła tylko jedna deklaracja
gminy Lesznowola i informacja, że burmistrz Piaseczna deklaruje swoją pomoc, ale chce projekty,
chce kosztorys i gwarancje, że jak wyłoży jakąkolwiek złotówkę, to ta szkoła ma być tam zawsze - to
jest informacja przekazana przez rodziców (to chyba nawet państwo przekazywali tę informację).
W  związku  z  tym  ma się  to  nijak  do  informacji  o  200  tysiącach  od  pana  Burmistrza  i  do  tej



informacji, którą otrzymałem od Rady Rodziców.
Ja tę decyzję podejmuję wyjątkowo wolno, trwamy w rozmowach prawie rok. I właśnie ze względu
na specyfikę tych dzieci, że przenosiny powodują cofnięcie się tych dzieci w rozwoju. Ale ja już innej
decyzji nie mam. Albo wspólnie znajdziemy środki i jestem gotów przekonać Zarząd - zresztą jest
koło mnie pan wicestarosta - ale nie dwustoma tysiącami.
Ja muszę mieć pewność, że pieniądze, które od państwa uzyskam, jeśli uzyskam, i które tu włożę -
nie będą na rok-dwa. Bo ta decyzja jest decyzją bardzo odpowiedzialną.
Rozpoczęcie remontu i jego niedokończenie jest złym ekonomicznie rozwiązaniem, z drugiej strony
- niewykorzystanie budynków bardzo funkcjonalnych i dobrze wyremontowanych jest następnym
błędem ekonomicznym.
Cieszę  się,  że  tu  na  Konwencie  się  spotykamy.  _Przedyskutujmy to.  Ta  decyzja  jest  jeszcze  do
cofnięcia, ale za 2-3 tygodnie już nie.
Za moment ruszą prace przygotowawcze obiektu w Konstancinie, aby we wrześniu 2014 ten obiekt
przygotować do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
To, że są tu duże przestrzenie, nie stanowi problemu, możemy je podzielić zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami. To tyle.

Burmistrz gm. Piaseczno Zdzisław Lis:
To  są  pieniądze  publiczne  i  ja  nie  mogę  ich  deklarować  bez  gwarancji,  że  zostaną   właściwie
wydane. Jeżeli ja będę miał przedstawiony budżet, partycypantów, kto ile płaci, to powtarzam -
deklarujemy 200 tysięcy złotych. To nie musi być deklaracja na piśmie, moje słowo też coś znaczy,
ta deklaracja jest jak najbardziej  poważna.
Jeżeli pan Starosta sobie życzy, to jeszcze dzisiaj taka deklaracja będzie sformułowana, tylko jeszcze
raz proszę - bez podania całego kosztorysu tej naprawy i deklaracja i jak długo ta szkoła będzie
funkcjonowała  -  trudno  tu  podejmować  jakiekolwiek  decyzje.  Chcielibyśmy  wiedzieć,  że
wyremontujemy i ta szkoła będzie funkcjonować przez najbliższe 5-10 lat. Wtedy wchodzimy w to
w ciemno.

Starosta Jan Dąbek:
Panie Burmistrzu, dokładnej sumy panu nie podam, ale to jest kilka milionów. Natomiast podam
panu czas funkcjonowania tej szkoły - jeśli ją dostosujemy  do warunków dobrych dla dzieci - to
nieskończoność, czyli nie przenosilibyśmy szkoły.
Ja  się  zgadzam  z  99%  rodziców,  tylko  moja  zgoda  nijak  się  ma  do  możliwości,  które  obecnie
posiadam. Ta szkoła, jeśli będzie dostosowana - pozostanie. Nikt jej nie będzie chciał przenosić.
Teren jest, czyli nawet w przyszłości na rozbudowę jest miejsce. Krótko - albo wszystko, albo nic.
Połowicznie nie da się, bo włożenie pieniędzy 200-400-600 tysięcy - miliona złotych spowoduje to,
że za dużo żeśmy włożyli i będzie to w rozkroku stało. Natomiast mamy problem z internatem, że to
jest dla nas największym bólem, bo samo wyremontowanie szkoły to nie wszystko.
Obecnej  radzie rodziców nie potrzebna jest  sala  gimnastyczna,  orlik,  ale  przyjdzie kolejna rada
rodziców i będzie miała inne priorytety. Ja muszę być pewny, że jeżeli ten obiekt ma być na stałe, to
musi być wielofunkcyjny, żeby docelowo wszystkie funkcje spełniał.

Wójt Prażmowa Grzegorz Pruszczyk:
Ja jeśli chodzi o zasoby, nie mógłbym zadeklarować sumy 200 tysięcy, ale dzielę się taką refleksją,
że te proporcjonalnie 200-400-600 tysięcy, to są kwoty kilkusettysięczne. No załóżmy, że Prażmów
dorzuciłby kilkadziesiąt tysięcy złotych. To nie są kwoty, które są w stanie zatrzymać ten proces.
Możemy sobie to powiedzieć wprost. Gdyby ktoś wyłożył 3-4 miliony, to wtedy można tę szkołę
uratować. Tak to rozumiem.



Starosta Jan Dąbek:
Tak,  gdyby  była  wola  samorządów  gminnych  utrzymania,  to  ujęcie  tej  pomocy  zaistniałoby  w
budżetowych planach wieloletnich. Ale mam świadomość, przecież znamy się od lat, że państwo
musicie wykonywać przede wszystkim swoje zadania.  Jest  różnica między pomocą doraźną 200
tysięcy od gm. Piaseczno i 220 tysięcy od gm. Lesznowola, ale to nie załatwia sprawy, bo to nadal
dużo za mało.

Burmistrz gm. Konstancin-Jeziorna:  
W jednym się tylko nie zgodzę w stanowisku Rady Rodziców. Dzieciom niepełnosprawnym należy
zagwarantować najwyższy standard opieki i obiektu. Pracowałem wiele lat w szkole i wiem, jak ten
standard  wygląda.  Daleki  jestem  od  wchodzenia  w  kompetencje  Starosty,  ale  chciałbym  tylko
dopytać, bo rozbieżność zdań powstała.
Pan  (tu:  J.  Niczyporuk)  twierdzi,  że  szkoła  nie  wymaga  wielkich  nakładów,  nadal  może
funkcjonować, natomiast z doniesień prasowych wynika, że obiekt wymaga kapitalnego remontu. I
od tej  koncepcji  remontu nie można odejść. Jeżeli  jeszcze pan Starosta mówi, że kłopotem jest
internat,  no to samorządy,  nawet jeśli  zadeklarują doraźne dofinansowanie,  to  będzie  to tylko
doraźna dofinansowanie. Główne środki muszą być u pana Starosty, bo to jest obiekt pana (tu:
Starosty).
Proszę o doinformowanie mnie, bo ja sobie nie wyobrażam, że realizujemy kapitalny remont a
dzieci  są  w tym czasie  w obiekcie.  Rada Rodziców mówi  tylko  o  kosmetyce  i  może  niech  tak
będzie...

Starosta Jan Dąbek:
Panie  Burmistrzu,  rodzice  jasno określili  swoją determinację.  Gotowi  są na pewne niuanse,  na
pogorszenie warunków. Natomiast ja muszę myśleć co roku o lepszym prowadzeniu obiektu. I tutaj
trwały nasze wstępne rozmowy. Zanim jeszcze otrzymaliśmy informacje o warunkach jakie musi
spełniać internat. Jeszcze była nadzieja, że w tym roku zrobimy elektryczność, podjazd, drzwi itd. 
Teraz sprawa jest już na tyle znana, i nagłośniona medialnie, że wątpię, czy któryś z inspektorów
podpisze się pod prowizorką. A z kolei prace które musimy wykonać, nie możemy wykonać  bez
zezwolenia na budowę czy zgłoszenie. Występując o zezwolenie czy zgłoszenie musimy udowodnić,
że  obiekt  spełnia  warunki  bezpieczeństwa,  a  wiecie  jakie  dzisiaj  są  rygory  bezpieczeństwa  p-
pożarowego czy odbierania obiektu.

Wicestarosta Marek Gieleciński:
Część internatowa nie spełnia tych wymogów i nawet gdyby próbować tam remontować, to ona
nie będzie wymogów spełniała. Pan Starosta powiedział - nie uzyska się zezwolenia na użytkowanie
przy obiekcie niespełniającym wymogów bezpieczeństwa.  Trudno mi sobie wyobrazić, aby w czasie
remontu  obiektu  mogły  być  kontynuowane  zajęcia,  że  dzieci  mogłyby  tam  przebywać.  To
niedopuszczalne i niemożliwe.

Starosta Jan Dąbek:
Była koncepcja, żeby internat zlokalizować w zespole np. kontenerowym, ale środków na to na tę
chwilę  nie  ma.  Jeszcze  wczoraj  rozmawiałem z  paniami  dyrektorkami,  one chcą mieć  internat.
Dyrekcja  otrzymała  już  wiadomość  o  konieczności  przenosin.  Duży  internat  jest  niezbędny  do
rozwoju tej szkoły.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Nie spoczęliśmy na laurach,  bez względu na rozmowy ze  Starostą.  Ja  jestem licencjonowanym



zarządcą nieruchomości, wzięliśmy niezależnego rzeczoznawcę, eksperta, który był na miejscu i on
nie  stwierdził,  że  budynek  nie  spełnia  tych  warunków.   Nie  wiem,  czy  pan  Starosta  ma jakąś
decyzję, która potwierdza , że te warunki nie mogą być spełnione. Z wiedzy. którą ja posiadam,
wynika że nie jest to konieczne, aby istniał specjalny system oddymiania klatek schodowych.

Starosta Jan Dąbek:
Proszę  mi  przynieść  decyzję  strażaków,  że  ten  obiekt  może  funkcjonować  pod  względem  p-
pożarowym. Będziemy nadal  dyskutować o pieniądzach,  ale nie będziemy wtedy dyskutować o
warunkach technicznych.  Ja mam informacje, że nie ma możliwości, aby ten budynek dostosować
pod względem p-poż. do użytkowania. Oczywiście, wszystko można rozwiązać jak się ma pieniądze.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Chcę nawiązać do warunków, bo to, że internat nie spełnia warunków, pojawiło się już po tym, jak
my  zaczęliśmy  działać.  jak  zaczęły  się  znajdować  pieniądze,  jak  Lesznowola  zdeklarowała  się.
okazało się,  że  ten budynek nie spełnia  warunków na przebudowę czy remont.  Czy o tym już
wcześniej nie było wiadomo?

Starosta Jan Dąbek:
Jako  zarządca  nieruchomości,  kiedy  pan  wygrywa  administrację  danego  budynku,  to  przed
wejściem do budynku pan wie, co można w tym budynku zrobić? Skoro pojawiła się deklaracja
Lesznowoli, przystąpiliśmy do analiz, zaczęliśmy przymierzać się do tych prac.   Pierwsze pytanie
poszło do Straży Pożarnej, żeby dowiedzieć się co możemy, jak możemy. A przed nimi byli jeszcze
nasi   inspektorzy,  którzy robili  obmiary,  przymiarki  różnego typu.  Byli  tutaj,  byli  w Łbiskach,  w
Konstancinie.
Było badanie możliwości. I dzisiaj też mamy tylko część badań i obmiarów szkoły w Konstancinie.
Na teraz jeszcze nie wiem, jaki będzie potrzebny zakres prac. Dyskutowaliśmy wcześniej o pewnej
części budynku, dzisiaj mówimy o całym budynku.
Po to panie dyrektorki jeżdżą tam z naszymi inspektorami, aby też określić warunki dla waszych
dzieci i określić jakie są koszty.
Tym  bardziej,  że  zrezygnowaliśmy  z  kosztów  występowania  pieniedzy  od  pana  Pozorka,  tylko
zmieniamy  projekt  z  projektu  Szpitalna  na  projekt  Mirkowska,  bo  te  pieniądze  też  chcemy
pozyskać.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Ostatnie  moje  sformułowania.  Jeżeli  chodzi  o  zarządzanie  nieruchomościami  –  akurat  ,  panie
Starosto, jest odwrotnie – najpierw się bada nieruchomość, sprawdza się jakie są jej możliwości, co
można zrobić, jakie środki się ma. I dopiero potem można wchodzić na nieruchomość i zaczynać
cokolwiek robić, pozyskiwać środki. Tak więc, jest zupełnie odwrotnie.

Starosta Jan Dąbek:
Jest pan pewien,  wchodząc, że nie ma izolacji pod posadzką, że są wady ukryte itd. Bo rozumiem,
że pan bada,  czy ta nieruchomość przyniesie panu zyski  czy stratę.  Ja się zgadzam z tą częścią
finansowo-operacyjną, ale ja mówię o budynku, którym będzie się pan opiekował..  Nawet przy
obecnych  technologiach,  po  kilku  latach  pokazują  się  wady  ukryte,  a  pan  musi  zdążyć  zrobić
ekspertyzy, żeby jeszcze nie stracić tej rękojmi. Ja mówię o takim przykładzie.   
 

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Wady ukryte – to się zgadza, ale przecież są dokumenty, badanie dokumentacji obiektu. Wszędzie



od kilku lat w tych wszystkich protokołach pokontrolnych z nadzoru budowlanego jest napisane co
trzeba zrobić i do kiedy. Jeszcze ten termin nie jest przekroczony. Instalacja elektryczna do roku
2016, o ile dobrze pamiętam. A projekt czeka. 120 tysięcy zostało wydane na projekt elektryczny,
czyli te pieniądze pójdą wniwecz, bo nie będzie realizowane to przedsięwzięcie.

Starosta Jan Dąbek:
Oczywiście,  wolę,  żeby  Starosta  czy  Zarząd  był  oskarżony  120  tysięcy,  które  zmarnował  niż  5
milionów. Ja nie mam nic przeciwko państwu. Mówimy po pierwsze o sprawach technicznych, a po
drugie – finansowych. I one tak naprawdę dzisiaj zdecydują: albo je mamy, albo tych środków nie
mamy.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Proszę, panie Starosto, przedłożyć interes powiatu, interes samorządu nad interes naszych dzieci.

Starosta Jan Dąbek:  
Przedkładam, 1 800 000, 1 200 000, 1 500 000 – to są dopłaty  co roku do ośrodka. I te dopłaty
będą . natomiast jeszcze raz mówię, mimo deklaracji wójtów i burmistrzów, to nawet gdyby dwóch
potentatów – Lesznowola i Piaseczno – dało 200 tysięcy, niech reszta da 600 tysięcy, to jest milion.
Ale na pewno nie dadzą, bo pan wójt (tu: G.Pruszczyk) mówił  o kilkudziesięciu tysiącach. Góra
kalwaria  też  jest  samorządem  skorym  do  współpracy,  ale  tam  też  jest  bezrobocie,  potężne
potrzeby. Nie wiem, ile dadzą.  Jeśli uzbieramy milion złotych, to i tak jest wszystko naprawdę za
mało. Chyba że państwo potwierdzą , że w wieloletnich budżetach są stałe kwoty – to dawałoby
pewną szansę.
Natomiast co się stanie, jeżeli my tego remontu nie zdążymy zrobić, a instytucje z jakiegoś powodu
będą nam chciały ten obiekt zamknąć? No bo sami państwo wiecie, osoby które się wypowiadają
dosyć głośno, że pójdą również do instytucji ze skargą. Macie tę świadomość.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Panie Starosto, żeby tu nie wprowadzać takiego mylnego obrazu tego wszystkiego, bo od samego
początku jest mowa – a my uparcie w drugą stronę to przekierowujemy – pan cały czas mówi o 5
milionach. Tutaj trzeba zaznaczyć, że z tych 5 milionów, to 3,5 miliona i miałaby kosztować sala
gimnastyczna, która jest absolutnie zbędna na tym etapie.

Starosta Jan Dąbek:
Jeszcze raz panu życzę wszystkiego najlepszego, ale za 4 lata pan już nie będzie w radzie rodziców. A
następni  rodzice...  Ja  tutaj  jestem już  8 rok i  6  lat  z  rzędu mam wnioski  o  salę gimnastyczną.
Dopiero od 2 lat ich nie ma.  I państwo pierwsi się wypowiadają, że dzieciom uczęszczającym do
SOSW sala gimnastyczna jest niepotrzebna.  Może państwa dzieciom, bo są to dzieci specyficzne,
ale nie tylko takie dzieci tam są. I nie możemy uogólniać, jeśli mówimy o dobru dziecka, to nie tylko
o dobru pańskiego dziecka, ale wszystkich.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Panie Starosto, do 24 roku  życia. Czyli  ja mam przed sobą jeszcze 14 lat  takiego edukacyjnego
trybu z naszymi dziećmi. Tak więc to jest perspektywa bardzo duża.

Starosta Jan Dąbek:
W obiektach powiatowych?

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):



Tak.

Starosta Jan Dąbek:
Tym bardziej myślę, że warunki trzeba stworzyć na 14 lat, a nie na dwa.

 Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
No tak, czyli ja przez 14 lat mam tam dowozić dziecko i przejść na pół etatu? Panie Starosto, jeszcze
raz powtarzam, my jesteśmy ekspertami w dziedzinie naszych dzieci. Moja praktyka jest 9-letnia –
terapii dziecka. Jestem terapeutą własnego dziecka. Wiem, jakie są zachowania specyficzne tych
dzieci. Natomiast wiemy, że w naszym ośrodku są jeszcze inne dzieci, z lekkimi upośledzeniami, to
są dzieci niedostosowane społecznie.

Starosta Jan Dąbek:
Dawałem  wam  jeszcze  trzecie  rozwiązanie.  Dostaniecie  dotację  i  naszą  pomoc,  przyjmijcie  to
zadanie.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Rodzice robią wszystko, panie Starosto, żeby było jak najlepiej.

Burmistrz gm. Piaseczno Zdzisław Lis:
Powołam się na wiadomość z prasy,  bo chciałem się dowiedzieć,  jaką część populacji  dzieci  w
szkole państwo reprezentują? Czy wszystkie dzieci, czy tylko grupę -  chciałbym wiedzieć, jak dalece
jesteście reprezentatywni.
   
Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Reprezentujemy tę grupę rodziców, którzy są zaangażowani, którym nie jest obojętny los dzieci, bo
nasz ośrodek jest specyficzny. Jest dużo rodziców, którzy nie dbają absolutnie o swoje dzieci, czyli
wrzucają je do busa, bus je zawozi i odwozi do domu, i na tym się kończy cała rola tych rodziców.
nie  uczestniczą  w zajęciach,  nie  uczestniczą  w ogóle  w zebraniach,  nie  odpowiadają  na  nasze
prośby. Absolutnie. 60% rodziców to jest ten odsetek, w obrębie którego my działamy.

Burmistrz gm. Piaseczno Zdzisław Lis:
Ile tam jest dzieci w tej szkole?

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
150.

Burmistrz gm. Piaseczno Zdzisław Lis:
Ponad setkę dzieci reprezentujecie.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Tyle dokładnie dostaliśmy ankiet zwrotnych z deklaracjami.

Burmistrz gm. Piaseczno Zdzisław Lis:
Słyszy się,  odwołuję się do notatek prasowych, że tylko 10 % populacji dzieci chce przeniesienia do
Konstancina.   mam  mieszane  uczucia,  czy  prosić  pana  Starostę  o  zatrzymanie  tej  szkoły  i
deklarować udział finansowy, czy okaże się, mimo tej deklaracji to i tak 80% przyjdzie do mnie  z
pytaniem, co pan wyprawia, bo my chcemy się przenieść do Konstancina, a pan tu daje Staroście



pieniądze.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, od początku naszej działalności tutaj, zatrzymującej ten
proces...

Wiceburmistrz gm. Góra Kalwaria Marek Rutowicz:
Trudno nam się znaleźć  w tej  sytuacji.  Jesteśmy trochę w rozerwaniu.  Jeśli  nie będziemy mieć
pełnej informacji, to nie ocenimy sytuacji. Musimy mieć konkretne dane. Wiemy, że stan tej szkoły
wymaga ingerencji,  ale  jeśli  deklaracja  w wysokości  200 tysięcy nic  do tej  sprawy nowego nie
wnosi, to my musimy mieć zgodę naszych rad, to nie są decyzje indywidualne.  Z tego zaczyna się
robić cały proces.  Państwo prowadzicie z panem Starostą dyskusję, a my tu siedzimy i słuchamy
tego wszystkiego.
Pan Burmistrz Lis jest na miejscu, a wszystkiego dowiaduje się z prasy. Ja jestem trochę dalej i
przyznam, że mam nikłą wiedzę na ten temat. Jedni mówią, że szkoda wkładać tu jakiekolwiek
pieniądze...

Jarosław Niczyporuk (RR):
A no tak,  jest taka jedna pani,  która nas wyzwała od bandy rodziców...  Tylko że to są właśnie
rodzice, którym nie jest wszystko jedno, co się stanie z ich dziećmi.

Wiceburmistrz gm. Góra Kalwaria Marek Rutowicz:
Ale my musimy od pana Starosty otrzymać konkretne informacje, jeśli liczy na naszą pomoc i czy w
ogóle... I o czym my właściwie rozmawiamy? Z naszej storny nie możecie państwo oczekiwać żadnej
deklaracji.

Jarosław Niczyporuk (Rada Rodziców):
Od czerwca prowadzimy z panem Starostą rozmowy, aby doprowadzić do konfrontacji samorządy
gmin, starostwo i radę rodziców. Różne były przyczyny, aby do tego nie doszło. Dopiero na tym
Konwencie dostaliśmy głos. No i tak to jest.

Burmistrz gm. Piaseczno Zdzisław Lis:
My  się  tu  nie  chcemy  konfrontować  z  panem  Starostą,  dalecy  jesteśmy  od  tego,  chcemy
współpracować. Jeżeli dostaniemy od pana Starosty rozpiskę, w tym roku potrzebuję tyle i tyle, a w
przyszłych  latach  będę  potrzebował  tyle  i  tyle,  aby  sukcesywnie  doprowadzić  szkołę  do  stanu
właściwego,  to  wtedy  rzeczywiście  pójdziemy  do  naszych  rad  i  powiemy:  słuchajcie,  musimy
podpisać ze starostą wieloletnią umowę o wieloletnim dofinansowaniu i wtedy decyzja należy do
rad miejskich.

Starosta Jan Dąbek:
Panowie  wójtowie  i  burmistrzowie,  ja  tu  czegoś  nie  rozumiem.  To  ja  od  czerwca  prowadzę
rozmowy z Radą Rodziców, która deklaruje, że jest w kontakcie bezpośrednio z każdym z wójtów i
burmistrzów. A dzisiaj  na Konwencie jeden Burmistrz dowiaduje się z prasy, drugi dowiaduje się  z
faksu, więc cos tu w tym przekazie informacji nie gra.
Proszę państwa, ja będę robił swoje, ale jeśli  wójtowie i burmistrzowie zadeklarują tę chęć, to
(przecież  do  15  listopada  będziecie  przekazywać  projekty  budżetów)  ja  Konstancin  i  tak  będę
przygotowywał, bo część robót muszę tam zrobić. nie mogę się spóźnić.
Natomiast , jeśli 15 listopada w projektach budżetów gmin znajdą się – każę naszym inwestycjom
przygotować dla państwa propozycje kosztorysu z opisem, nawet jestem w stanie wyłączyć tę salę



gimnastyczną, aczkolwiek za 10 lat powiat będzie stać, żeby samodzielnie wybudować tę halę) i
jeśli  zawrzecie to w swoich budżetach, to 15-ty listopada jest blisko. 31 grudnia też jest nie za
daleko, tylko informuje rodziców: 2 stycznia , jeśli deklaracje nie potwierdzą się w uchwałach, już
nie  rozmawiam,  bo  ja  już  nie  będę  miał  w  styczniu  czasu.  I  tyle  mogę  spuentować  dzisiejsze
spotkanie. Czy Góra Kalwaria też zadeklaruje to, co pan Burmistrz (tu: M. Rutowicz) powiedział?
Bardzo się cieszę. Mamy 3 burmistrzów i wójta, który deklaruje kilkadziesiąt tysięcy. Pan Burmistrz
Jańczuk – nie wiem... Uznam, że jest wola.
Uratowaliście państwo jeden termin. Mamy 15-ty listopada. OK? To dziękuję.

Radna powiatowa Katarzyna Obłąkowska-Kubiak:
Panie Starosto, chcę powiedzieć jedna rzecz. Wydaje mi się, że nie może pan obarczać winą za brak
komunikacji  między państwem  Rady Rodziców. Pomiędzy samorządami to państwo musicie się
kontaktować, a nie że Rada Rodziców jest czemuś winna.
Oni się starają jak mogą. Jakiś jasny komunikat powinien wyjść od pana i  jakoś ta komunikacja
powinna być lepsza.
Nasze dzisiejsze spotkanie pokazało, że ta komunikacja raz na iks czasu, na Konwencie, tylko w tych
najważniejszych sprawach powinni państwo i my jako radni również – rozmawiać bezpośrednio,
jasno i przejrzyście.

Starosta Jan Dąbek:
Pani Kasiu, tak jak panią lubię, tak się dzisiaj z panią całkowicie nie zgadzam. Przecież pani o tym
problemie wie od dwóch lat.  Dzisiaj pani ratuje szkołę, bo trzeba było spotkanie zrobić?
Przecież pani chodziła na spotkania, koledzy z platformy byli na jednym, drugim, trzecim spotkaniu.
Jesteście świetnie zorientowani, umiecie krzyczeć, i na komisjach to było. I pani mi dzisiaj mówi, że
ja nie mam żadnej komunikacji?
To rodzice zadeklarowali  się, że będą rozmawiali z burmistrzami i wójtami. Moja rozmowa z panem
Burmistrzem Lisem i panią Wójt Lesznowoli o pomocy finansowej jest na co dzień.
I burmistrz jeden-drugi mówi:  Janek, Starosto, daj sobie spokój, ja nie mam pieniędzy i tak dalej.
Ja wójta, burmistrza już nie przekonam bezpośrednio, po to był pomysł rodziców i nasza wspólna
rozmowa, że to rodzice idą do swojego wójta , do swojego burmistrza, żeby go przekonać, żeby się
zadeklarował. Ta deklaracja miała być przyniesiona do mnie i ja następnego dnia byłem gotów się
spotkać  z każdym wójtem czy burmistrzem.
Więc, pani Kasiu, dziwię się tej pani wypowiedzi. Ja na nikogo nie przerzucam, ja mocno się w to
włączyłem i robiłem wszystko co możliwe.
Natomiast  dzisiaj,  na koniec,  to już  wchodzi  czysta polityka.  Z  tego względu,  że  jedni  chcą się
dołączyć i jak się nie uda – to pamiętajcie, że was ratowaliśmy, ale ten niedobry Starosta czy ten
niedobry powiat... A jak się uda, to będzie dwudziestu ojców, bo to my żeśmy sprawę załatwili, bo
to my żeśmy szkołę uratowali.
A tak naprawdę mówimy o tych samych dzieciach.
Pan (tu: J. Niczyporuk) już dzisiaj mówi innym językiem niż ostatnio na Sesji. Była pani (tu: radna
Obłąkowska-Kubiak)  na  Sesji?  No  szkoda...  ja  nie  pamiętam,  kto  był  na  wszystkich  sesjach,
natomiast  mówię  o  czym  innym,  że  na  Sesji  pan  Niczyporuk  przedstawiał  (proszę  przeczytać
protokół  sesji).  że  najważniejsze  jest  dobro  dzieci..  Dzisiaj  jest  zmieniony  front,  dzisiaj
komplikujemy przeniesienie szkoły - życie rodzinne, czyli aspekt troszeczkę inny, szerszy.
Oczywiście, każdy z nas ma w jakiś sposób skomplikowane życie. ja mogę powiedzieć w ten sposób,
że gdybym ja miał pieniądze, to bym sobie nie komplikował ostatnich 6 miesięcy, bo wykoanła
remont i miał święty spokój.
Dzisiaj  się narażam części  rodziców, części  radnych. Ale ja się  nie narażam dlatego że lubię się
narażać, tylko dlatego, że muszę podejmować konkretne decyzje, bo to są trudne decyzje.



W związku z tym nie zamykam szkoły, nie wywożę dzieci do lasu. Staram się z Zarządem i z panią
jako radną, w sposób finansowy pomóc na tyle, na ile możemy.
Nie  jesteśmy  w  stanie  tego  problemu  rozwiązać.  Pan  Burmistrz  pilnuje  swojego  interesu  i
oczywiście ma rację. Dam pieniądze, ale muszę wiedzieć, jaki jest sens itd. itd. Ale to wszystko trwa
już długo. Za długo. Gdybym deklaracje wójtów i burmistrzów otrzymał wcześniej, to bym rozmowę
dawno przeprowadził.
Dzisiaj  chcieliście  skorzystać  z  okazji  wystapienia  na  Konwencie,  przyjęliśmy  założenie,  że   się
państwo wypowiedzą, może akurat dzisiaj uda się państwu przekonać wójtów i burmistrzów.
I częściowo wam się to udało, tak? Mamy 15-ty listopada. Zobaczymy, co się stanie 15 listopada, bo
wcale tak nie jest, że burmistrz jeden-drugi nie chce dać, a jeśli chce dać, to ma przed sobą ileś tam
rąk, które musi przekonać, bo jeden radny chciałby chodnik, drugi szkołę, trzeci plac zabaw itp.
I burmistrz musi znaleźć w którymś momencie pewien kompromis.
I czy ten kompromis będzie także po państwa stronie?
Życzę  wójtom i  burmistrzom  i  sobie  też,  aby  ten  problem  się  rozwiązał,  bo  będę  miał  wtedy
wszystkich zadowolonych.  Wójtowie i burmistrzowie będą zadowoleni, że wam pomogli, ja będę
zadowolony, że szkoła zostaje i wy macie uratowane swoje miejsca pracy czy inne życiowe sprawy.
Ale nie można robić na siłę tak, że Starosta jest zły i on komuś coś złego robi. Proszę tego tak nie
traktować, bo nigdy tak o tym nie myślałem. Dziękuję.

Radna powiatowa Katarzyna Obłąkowska-Kubiak:
Każdy burmistrz, żeby przekonać radnych do przekazania powiatowi pewnych pieniędzy, musi mieć
jasny plan. Burmistrz to dzisiaj powiedział jasno. Mówi pan, że od czerwca dyskutujemy, , to jak to
jest możliwe, że dzisiaj mamy listopad i tego jasnego planu Burmistrz nie ma. nie ma planu, żeby
powiedzieć radnym: przekażemy 200 tysięcy – tyle i tyle... Po to są te konkrety potrzebne, przez pół
roku można było te wszystkie konkrety przekazać. Burmistrz mógłby radnym jasno pokazać, co za te
pieniądze będzie można zrobić. Oni wtedy wiedzą, nad czym dyskutują i nad czym głosują.

Starosta Jan Dąbek:
Pani  Kasiu,  kompletnie  pani  nie  rozumie,  o  czym  dyskutujemy,  kompletnie.  I  to  z  całą
odpowiedzialnością pani mówię. Kompletnie, nawet nie chce pani słuchać. Dyskutujemy. Cały czas
mówimy  o  tym,  że  miałem  otrzymać  pisemną  deklarację  od  wójtów  i  burmistrzów,  że
przedstawiciel Rady Rodziców na daną gminę miał przynieść infromację decydentów, że: jestem
zainteresowany współpracą, żeby dzieci z gminy (na przykład) Piaseczno miały poprawione warunki
(coś w tym sensie).
Miałem to dostać i mówię: na drugi dzień organizuję spotkanie z panem Burmistrzem.
Bo całość  polegała na tym, że pan Burmistrz musi mieć za sobą wsparcie nie Starosty (bo jedni
Starostę lubią, a drudzy nie lubią). Jeśli ja bym wystąpił do pan Burmistrza Lisa jako Starosta Jan
Dąbek – to 70% radnych powie: powiatowi? z jakiej racji?
Natomiast  gdyby  występowali  rodzice,  całkowicie  inna  mogła  być  relacja  głosowania.  I  o  tym
mówimy, pani Kasiu. nie o tym, cz ja mogę, czy nie mogę.  Dla mnie napisanie pisma to żaden
problem,  tylko dla  mnie  liczy  się  ten docelowy rezultat  –  czy  rozwiążemy problem czy  go  nie
rozwiążemy.
Ja mam doświadczenie w różnych samorządach i wiem, kto ma większą szansę, żeby wystąpił w tej
sytuacji.

Radna powiatowa Katarzyna Obłąkowska-Kubiak:
Uważam,  że  zmieniły  się  czasy.  Dzisiaj  potrzebne  są  konkrety.  Ja  rozumiem,  że  gdyby  pan
występował  z  konkretem do Burmistrza z poparciem rodziców – to byłby konkret dla radnych.
Dzisiaj  nie jest tak, że decyduje sam. Burmistrz ma ludzi, których musi przekonać, oni także to



rozumieją. Bo to nie jest tak, że podstępem coś rodzice załatwią. Są rodzice, są konkrety ze strony
samorządu – Burmistrz i rada jasno podejmują decyzję. Tutaj nie trzeba robić podchodów – ze to
rodzice zaproponują,  a nie ja.  Nie róbmy polityki  – jak pan Starosta powiedział  –  możemy być
partnerami pomimo że jesteśmy z różnych ugrupowań.

    Starosta Jan Dąbek:
Ja nie mówię o ugrupowaniach, tylko o podejściu również pani.  Nagle się pani budzi i mówi, że tu
gore.  Nie,  nie gore.  To się  ciągnie  od kilku miesięcy.   Tyle cierpliwości  i  tyle  rozmów, które  ja
przeprowadziłem z rodzicami i wszystkimi innymi podmiotami – to pani sobie nawet nie wyobraża.

Kto jeszcze chce zabrać głos?
Pani Agnieszko (tu: naczelnik Agnieszka Pindelska), czy coś jeszcze?
Pani Przewodnicząca (tu: Maria Mioduszewska), dziękuję.
Pani Kasiu, przepraszam za uniesienie,  ale też mnie to boli,  za dużo zdrowia już w tej  sprawie
straciłem. Dziękuję wszystkim państwu.
 
(Tu  pan  Starosta  zamknął  obrady  X  Konwentu  Wójtów,  Burmistrzów  i  Starosty  Powiatu
Piaseczyńskiego).

Godz. 14.05


