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Protokół  XI Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego 

14.03. 2014 roku

Dnia  14  marca  br.  o  godz,.  10.00  w  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Magdalence  (gm.
Lesznowola)  odbyły  się  obrady  XI  Konwentu  Wójtów,  Burmistrzów  i  Starosty  Powiatu
Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:

Jan A. Dąbek - Starosta Piaseczyński
Marek Gieleciński – Wicestarosta Piaseczyński
Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak – Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Elżbieta Obłuska – Skarbnik gminy Lesznowola
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Dariusz Zieliński –  Burmistrz MiG Góra Kalwaria
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Zdzisław Lis - Burmistrz MiG Piaseczno
Daniel Putkiewicz- Wiceburmistrz MiG Piaseczno
Teresa Sitarek – Sekretarz Gminy Tarczyn

GOŚCIE:

Andrzej Daniluk – Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Warszawie
Marek Pokorski – Dyrekcja Oddziału Warszawa WZMiUW
Dorota Winiarska – Kierownik WZMiUW Oddział Piaseczno
Agnieszka Pindelska – Naczelnik WBZK Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Marian Winiarski – Inspektor Wydział Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Michał Żugajewicz – Envirosolution.pl – mapy hydrologiczne
Dorota  Perłowska  –  Społeczny  Komitet  Inicjatywy  Budowy  Międzygminnego  Schroniska  dla
Zwierząt
Elżbieta Chromińska – -//-
Małgorzata Białkowska – - //-
Janusz Bołożuk – Prezes Fundacji Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”
..............................

Tematy:

10.00-11.00 -  P. Marian Winiarski – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Omówienie  istotnych  zagadnień  związanych  z  lokalnymi  podtopieniami  na  terenie  Powiatu
Piaseczyńskiego. Przyczyny, skutki i metody przeciwdziałania - mała retencja.

11.00 – 11.30 - P. Andrzej Daniluk – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie.  1.  Omówienie  zadań  oraz  możliwości
finansowania  jako celu  działania  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej   w  Warszawie,  szczególnie  dla  Osi  Priorytetowych:  II  (Ochrona  środowiska,  w  tym
adaptacja  do  zmian  klimatu)  i  I  (Promocja  odnawialnych  źródeł  energii  i  efektywności
energetycznej):  ochrona  wód  i  gospodarka  wodna,  ochrona  przeciwpowodziowa,  utrzymanie
urządzeń melioracji  wodnych  podstawowych i  szczegółowych,  program małej  retencji,  ochrona
ziemi i powietrza. OZE.

2. Współfinansowanie inwestycji w w/w obszarach ze środków Unii Europejskiej.
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11.30- 12.00 - P. Marek Pokorski - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych – Oddziału w Warszawie; P. Dorota Winiarska - Kierownik Inspektoratu w Piasecznie
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddziału w Warszawie. Gospodarka
Wodna  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowe  z  punktu  widzenia  Wojewódzkiego  Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych.

PRZERWA

12.30-13.00  -  P.  Michał  Żugajewicz  –  Envirosolution.pl;  geoinformatyka;  501.540.755.
Omówienie  zagadnień  związanych  z  opracowywaniem map  hydrologicznych  z  wykorzystaniem
Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).

13.00-13.30 P. Dorota Perłowska – Fundacja MIKROPSY; (tel. 502.507.466)    

Inicjatywa  zbudowania  schroniska  dla  zwierząt  bezdomnych  z  terenu  gmin  Powiatu
Piaseczyńskiego.

13.30- 14.00 Organizacja pozarządowa „Domus et Labor” - wsparcie finansowe działalności
przez  samorządy  gmin  i  powiatu.  Wystąpienie  Prezesa  Fundacji  –  Janusza  Bołożuka  (tel.
603.373.794)

…...............................

Obrady otworzyła i gości przywitała pan Wójt M.J. Batycka-Wójcik. 

Pani  Wójt  przedstawiła  pokrótce  działalność  p.  prezesa  Andrzeja  Daniluka  i  jego  aktywną
współpracę ze środowiskiem samorządów lokalnych m.in. w kwestii pozyskiwania funduszy.  Pani
Wójt  przedstawiła  także  obecnych  decydentów  gmin,  pozostałych  prelegentów  Konwentu.  W
ramach  wstępu  p.  Wójt  poinformowała  zebranych  o  historii  nabycia  przez  gminę  Lesznowola
budynku, w którym obecnie mieści się Centrum Integracji Społecznej oraz Gminna Biblioteka, i w
którym mają miejsce obrady Konwentu.   

Głos zabrał  p. Starosta J.A.Dąbek. 

Przedstawił kolejność prelegentów i przekazał głos panu inspektorowi Marianowi Winiarskiemu.

I. Insp. Marian Winiarski - prezentacja

Prezentacja dotyczyła najbardziej istotnych tematów związanych z gospodarką wodną na terenie
Powiatu Piaseczyńskiego i obejmowała dwa bloki tematyczne:

1. Lokalne  podtopienia  na  terenie  Powiatu  Piaseczyńskiego  –  przyczyny,  skutki  i  metody
przeciwdziałania. Mała retencja.

2. Adaptacja ustawy Prawo wodne do założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ad.1.  -  Cztery podstawowe czynniki, które wpłynęły na występowanie lokalnych podtopień: 

A.  zmieniający  się  klimat  (zwiększająca  się  intensywność,  ciągłość  i  gwałtowność  opadów
atmosferycznych).  Opady atmosferyczne w latach 2009 do 2011 ilość opadów przekroczyła 2, a
nawet 3-krotnie wielkość średnich opadów miesięcznych w miesiącach maj-sierpień. 

B.  układ  geomorfologiczny  i  hydrogeologiczny  terenu  powiatu   (ukształtowanie  terenu  oraz
struktura geologiczna). Struktura geologiczna gruntu jest wyjątkowo niekorzystna, gdyż mamy tu
do czynienia ze strukturami gliniastymi i gliniasto-piaszczystymi, słabo przepuszczającymi wodę w
głąb  gruntu.  Ponadto  nasz  podstawowy  odbiornik  wód  gruntowych  i  powierzchniowych
(opadowych) – rzeka Jeziorka, prowadzi swoje wody ze zlewni naszego Powiatu jak i z ok. 50%
powierzchni zlewni  Powiatu Grójeckiego. 

C.  Stan  techniczny  urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych  (sieci  drenarskiej  tzn.  rowów
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melioracyjnych, sączków i zbieraczy). Utrzymanie (konserwacja) tych urządzeń była zaniedbywana
od dziesięcioleci. Środki finansowe na realizacje tych zadań nie przekraczały rocznie 7-9% wartość
realnego zapotrzebowania.

D.  Czynniki  antropogeniczne  (ingerencja  człowieka  w  naturę).  Intensywna  urbanizacja  i
industrializacja  oraz  rozwój  rolnictwa  ma  znaczny  i  negatywny  wpływ  na  zmianę  stosunków
wodnych (wody gruntowe i powierzchniowe) na danym terenie.

W zaistniałej sytuacji podstawowym zadaniem będzie przygotowanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych (rowów melioracyjnych i ewentualnie zbieraczy) do przejmowania wód gruntowych
powierzchniowych i sprawnego odprowadzania ich do odbiornika tj. rzeki (dopływy rzeki Jeziorki
jak np. Zielona, Mała, Głoskówka czy Kanał Jeziorki).

Nie należy zapominać o podstawowym celu, jakim jest wyeliminowanie podtopień bądź ich
znaczne zmniejszenie. Osiągnięcie tego celu zależy od planowanego, sprawnego i wyprzedzającego
odprowadzania wód, przed nadejściem fali powodziowej.

Dlatego  poszczególne  gminy  powinny  wykonać  inwentaryzację  sieci  rowów  zarówno
melioracyjnych  jak  i  tych,  które  nie  odprowadzają  wód  z  wykonanych  sieci  drenarskich.  Po
wykonaniu analizy zebranych materiałów można w sposób prawidłowy przystąpić do konserwacji a
także odbudowy zniszczonych w/w urządzeń wodnych.

Bardzo  istotnym  elementem  w  prawidłowym  gospodarowaniu  wodą  a  także  w
zabezpieczeniu  terenów  przed  podtopieniami  jest  tworzenie  tzw.  małej  retencji  poprzez
wykorzystywanie  naturalnych  zagłębień  terenowych,  urządzeń  wodnych  rowów,  meandrów
rzecznych  itp.  Mała  retencja  spełnia  w prawidłowej  gospodarce  wodnej  pierwszorzędna  rolę  –
przyjmuje nadmiar wód w okresach intensywnych opadów atmosferycznych a ponadto może zostać
wykorzystana  do  nawadniania  gruntów  ornych  i  użytków  zielonych  w  okresach  suszy.  Ze
zjawiskiem suszy mamy do czynienia od wielu lat  i  to  zjawisko będzie się pogłębiać  w latach
następnych. 

Ad.2.  Zgodnie zaleceniami unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej  - Polska została zobowiązana do
przystosowania  ustawy  Prawo  wodne  tak,  aby  gospodarowanie  wodami  służyło  w  sposób
prawidłowy społecznemu rozwojowi kraju. W tym celu Minister Środowiska opracował w czerwcu
2012 r. założenia do projektu zmiany ustawy Prawo wodne, a następnie w maju 2013 r.  założenia
do ustawy Prawo wodne.

Z  powyższych  dokumentów  wynika,  że  zmiany  zostaną  przeprowadzone  szczególnie  w
administracji  zajmującej  się  gospodarką  wodną,  a  także  w zmianie  pozyskiwania  i  zarządzania
finansami.

W sektorze administracji przewidziane są następujące zmiany:

A.  likwidacja  7  stanowisk  Dyrektorów  i  7  Zarządów  Gospodarki  Wodnej  i  ich  7  organów
doradczych;

B. likwidacja 8 stanowisk Urzędów Gospodarki Śródlądowej i ich 8 organów doradczych,

C. powołanie 6 Dyrektorów i 6 Urzędów Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego i ich 6 organów
doradczych, które przejmą kompetencje likwidowanych RZGW.

D. utworzenie dwóch Zarządów Dorzeczy Wisły i Odry, które będą w pełni zarządzały finansami
dot. gospodarki wodnej.

Ponadto przewidywane jest  zdjęcie  kompetencji  Starosty dot.  nadzoru nad spółkami wodnymi i
związkami wałowymi.

Natomiast Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom miast zostaną dodane następujące kompetencje:
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utrzymywanie  (konserwacja)  urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych  jako zadanie  własne
oraz  nadzór  nad  spółkami  wodnymi  i  związkami  wałowymi.  Gminy  zostaną  zobligowane  do
prowadzenia pełnego gospodarowania wodą w obrębie danej gminy.

Jest  to kolejne zadanie, które będzie wymagało przygotowania finansowego i kadrowego.

Ponieważ ustawa powinna wejść w życie na początku 2015 r. - należy zaangażować się w
proces  jej  przygotowania  tak,  aby  w  przyszłości  w  sposób  oczekiwany  i  prawidłowy  z  niej
korzystać. Przy okazji można również wystąpić, w ramach konsultacji społecznych czy innych, z
wnioskiem o usunięcie anachronizmów z obecnej ustawy oraz o uwzględnienie nowych postulatów.

P. Starosta J. Dąbek przekazał głos p. dyr. Andrzejowi Danilukowi.

II. Dyrektor Andrzej Daniluk

Pan Dyrektor podkreślił, że ceni sobie spotkania z samorządami tzw. wianuszka podwarszawskiego.
Działalność państwa jest bardzo pouczającym odzwierciedleniem problemów samorządu w całej
Polsce,  natomiast  państwa  zauważalne  sukcesy  można  spokojnie  traktować  jako  wzorzec  dla
samorządów  zlokalizowanych  już  choćby  na  peryferiach  województwa  mazowieckiego.
Przeszedłem z państwem, a zwłaszcza z samorządami gminnymi, wiele trudnych etapów, między
innymi  wdrożenie  założeń  Ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku.  Gdyby  nie  potknięcia
aglomeracji warszawskiej, Mazowsze byłoby doskonałym przykładem wdrażania tej ustawy w skali
kraju.   

Od  15  maja  2013  roku  zmienił  się  Zarząd  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w Warszawie.  Wiele  się  zmieniło  także  i  w zakresie  moich  obowiązków.
Bardzo się cieszę z tego cieszę,  bo obecnie mamy wpływ na finansowanie gospodarki wodnej.
Pierwszym  zadaniem  dla  nowego  zarządu  było  zdefiniowanie,  kto  jest  dla  Wojewódzkiego
Funduszu kluczowym odbiorcą.  Odpowiedź  jest  prosta  –  samorządy.   To z  państwem chcemy
współpracować, państwu chcemy dawać dotacje, to państwu chcemy udzielać pożyczek na bardzo
preferencyjnych warunkach.  Na barkach WFOŚ i samorządów – zgodnie z ustawą – leży troska o
ochronę  środowiska.   Wszyscy  odczuliśmy  kryzys.  Musimy  mieć  wspólne  cele,  które  razem
wyparujemy.  Przygotowaliśmy  ankietę  dla  wszystkich  samorządów  woj.  mazowieckiego,
otrzymaliśmy  odpowiedzi,  na  podstawie  których  ustaliliśmy  najbardziej  dla  państwa  dogodną
ofertę.   Gospodarkę  wodno-ściekową  uważacie  państwo  za  jeden  ze  swoich  priorytetów:
kanalizacja,  oczyszczalnie  ścieków (również  przydomowe),  wodociągi,  stacje  uzdatniania  wody
(coraz więcej wniosków jest składanych na ten właśnie cel); SUW-y to niejednokrotnie urządzenia,
które mają 10-15 lat i wymagają natychmiastowych modernizacji. Nasze oferty dotyczą również
tego aspektu. 

Na  dzień  dzisiejszy  mamy  podstawowy  próg  3,5%  oprocentowania  rocznego,  ale  dla  gmin
mających dochody poniżej 550 zł na mieszkańca proponujemy warunki preferencyjne 1,5%, taki
sam próg 1,5% mają u nas powiaty, których dochód jest mniejszy od 75 złotych na mieszkańca. To
94 gminy na Mazowszu. 

Wprowadziliśmy też bonus w postaci umorzenia. Takie umorzenie (czyli rodzaj dotacji) to 20% - to
jest stawka podstawowa. Można uzyskać dodatkowe 10% za niski wskaźnik GiP oraz kolejne 10%,
jeśli 2/3 gminy leży w obszarze Natura 2000. 

Pożyczając  więc  w Wojewódzkim Funduszu pieniądze  na  kanalizację,  stacje  uzdatniania  wody
termomodernizację, oczyszczalnie -  docelowo można uzyskać 40% umorzenia. 
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Na wniosek samorządów wydłużyliśmy także okres karencji, w standardzie może on trwać od 18
miesięcy nawet do trzech lat. 

Proszę  państwa,  problematyka  zadłużeń  samorządów  jest  mi  dobrze  znana.  Byłem
samorządowcem, zajmowałem stanowisko wicestarosty,   wiem, co sobą przedstawiają procedury
RIO,  opiniowanie  uchwał  finansowych  –  dlatego  wiem,  jak  ułatwić   państwu  współpracę  z
Funduszem.  

W ankietach pisaliście państwo najczęściej o środki dotacyjne. Mamy pakiet dotacyjny, ale jest on
uzależniony od dochodów WFOŚiGW w roku poprzedzającym.  Dotacje nie mogą też – zgodnie z
prawem   -  przekroczyć  0,5%  dochodów  WFOŚiGW.  Wprowadziliśmy  w  umowach  pewne
udogodnienie, otóż w umowie ustalony będzie kalendarz umorzeń. To pozwala lepiej zaplanować
środki.   Jeśli  zakończycie  zadanie,  złożycie  rozliczenie  –  to  automatycznie  należy  się  państwu
umorzenie. Cały czas pamiętamy, że dotacje są dla samorządów bardzo istotne.   Środki dotacyjne
będą oscylować w granicach 40-50%.  

Nowym elementem współpracy WF z samorządami miały być drogi. Miały być, ponieważ plany
WF zostały ostro zweryfikowane przez Ministerstwo Środowiska, które wykazało, że drogi nie leżą
w kompetencji WF. Mamy jednak nadzieje, że kiedy władze się zmienią – uda nam się do tego
problemu powrócić z korzyścią dla samorządów. 

Chce jeszcze  uczulić  państwa na  sprawę efektu  ekologicznego.  Bo przecież  WF tak  naprawdę
kupuje  u  samorządów  efekt  ekologiczny  pojawiający  się  w  rezultacie  dokonywanych
termomodernizacji  czy  zmniejszenia  szamb  przydomowych  na  rzecz  podłączeń  do  kanalizacji.
Apeluje, aby państwo planowali E.E. w sposób racjonalny, realny, aby nie ponosić dodatkowych
kosztów i nie tracić potem szansy na otrzymanie umorzenia.

I  tutaj  na  sali  reprezentowane  są  samorządy,  które  korzystają  z  programu
„Infrastruktura i Środowisko” - chcę powiedzieć,  że WF wdraża dwie nowe osie – wodno-
kanalizacyjną i odpadową. Dużym powodzeniem cieszy się oś wodno-kanalizacyjna. 

Muszę  też  państwa  poinformować,  że  Wojewódzkie  Fundusze  zostaną  wyłączone  z  kontekstu
Programu  Ochrony  Środowiska  jako  instytucja  wdrażająca.  To  dla  samorządów  jest  przejaw
centralizacji kompetencji.  Ale my, na poziomie województwa służymy państwu wszelką poradą i
informacją.  W WF mamy  też  teraz  nieco  inną  strukturę.  Wszystkimi  sprawami  związanymi  z
inwestycjami jest jeden Wydział, który ja osobiście nadzoruję.

Na koniec dodam jeszcze, w kontekście spraw powodziowych podjętych wcześniej przez p.
Mariana Winiarskiego.  Chcę powiedzieć,  że ściśle  współpracujemy WZMiUW-em.   W naszym
odczuciu, przeznaczamy co roku duże środki na działalność z zakresu przeciwdziałania powodzi.
Mamy też programy dotyczące małej retencji. Gminy mogą wystąpić do nas o środki pomocowo-
dotacyjne  na budowę zbiorników retencyjnych oraz na budowę kanalizacji deszczowej.  Jeśli
chodzi  o  spółki  wodne,  to  należy  stwierdzić,  że  w różnych  częściach  naszego  województwa
efektywność pracy spółek wodnych nie zawsze jest satysfakcjonująca. Często są to organizacje
istniejące tylko na papierze,  ale są też bardzo sprawne spółki wodne, które zwracają się do nas po
dotacje  potrzebne do przeprowadzenia  czyszczenia  rowów, przebudowy przepustów, do zakupu
niezbędnego  sprzętu  –  ładowarko-spycharek,  koparek  etc.  Oczywiście,  sprzęt  ten  musi  być
wykorzystywany do celów określonych przy ich zakupie, jeśli jednak np. zimą pracownicy użyją
spycharki do udrożnienia drogi – to też nic złego się nie stanie. 

Zachęcam do ożywienia spółek wodnych w państwa gminach. Do kontroli czy składają wnioski
WF o dotacje. Powodzie są zjawiskiem rzadkim, ale już podtopienia występują na każdym kroku po
każdym większym deszczu. Rowy melioracyjne muszą być czyszczone i drożne, tym bardziej, że
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mamy coraz więcej przestrzeni zabetonowanej, zaasfaltowanej, pokrytej kostką. Ta woda spływa
hektolitrami i musi gdzieś uchodzić.   Przypominam i uczulam, że z WF spółka może dostać
nawet  20  tysięcy  złotych.  Wkład  własny  to  praca  ludzi.  Można  to  bez  trudu  wykazać.
Gdybyśmy mięli 300 mln złotych, to można byłoby zaplanować prace konserwatorskie na wałach
wiślanych,  ale  nie  mamy  takich  środków,  więc  musimy  małymi  kroczkami  dążyć  do  realnie
wyznaczonych celów. 

Kończąc: kluczowa informacja dla państwa jest taka: 20% umorzenia i 3,5% umorzenia.  Możecie
się do nas zwracać z wnioskami dotyczącymi termomodernizacji, pomp ciepła, czy OZE (ogniw
fotowoltaicznych, solarów). Nawet jeśli są to inicjatywy indywidualne mieszkańców – sugeruję,
abyście  państwo  kierowali  do  nas  wnioski  jako  gmina.   Mieszkańcy  do  was,  a  wy  do  nas.
Realizujecie dane zadania w imieniu mieszkańców.  Wtedy preferencje dla samorządów są o wiele
korzystniejsze niż w rozwiązania indywidualnych. A poza tym, jesteście dla nas bezpieczniejszym
klientem. 

P. Starosta J.A. Dąbek przekazał głos p. Markowi Pokorskiemu.

11. 40;  III. dyr. Marek Pokorski

Zacznijmy od tego, ze dojdzie do realizacji przedsięwzięcie planowane już 6-7 lat temu, tzn.
pełne zabezpieczenie południowych dzielnic Warszawy z uwzględnieniem Konstancina.  Mówię o
wałach wiślanych i wałach wstecznych Jeziorki. Finanse na ten cel przekazują miasto Warszawa,
gmina Konstancin i Wojewódzki Fundusz (to 50% ogółu kosztów). To już są grubsze pieniądze
rozplanowane na kilka lat. Kosztorys inwestorski odcinka długości prawie 12 km opiewa na dzień
dzisiejszy na sumę 60 mln złotych. Mamy świadomość, że jest to inwestycja na 3-4 lata. Tworzymy
tu sytuację, na którą wszyscy zainteresowani bardzo czekają – prawie święty spokój w kontekście
bezpieczeństwa  przeciwpowodziowego.  „Prawie”,  bo  stanu  idealnego  w  przyrodzie  nie  da  się
osiągnąć. Jesteśmy realistami.  

Natomiast, odnosząc się do wypowiedzi p. M. Winiarskiego, chcę stwierdzić, że generalnie
mamy  kłopoty  z  wodami  deszczowymi.  Bo  wody  rolnicze,  to  oddzielna  kwestia.  WZMiUW
zajmuje się systemem melioracji, rowami melioracyjnych, rzekami, które są pod naszym zarządem,
choć np. Jeziorka jest już pod zarządem RZGW. I tu generalnie mam jedną uwagę. 

Otóż mam nadzieje, że nowelizacja przepisów Prawa wodnego nareszcie uporządkuje
kwestie zarządzania wodami, bo to jest paranoja, że od wałów jest WZMiUW, od międzywala
jest  RZGW,  rzekami  zajmuje  się  RZGW,  ale  urządzeniami  na  tych  rzekach  już  znowu
WZMiUW. Więc w sytuacji alarmowej, dochodzi do paraliżu, bo ”to nie on, ale Leon”, każdy
na każdego patrzy, a robota stoi.  Zaczyna się spychologia, poszukiwanie pieniędzy, których ktoś
nie chce dać, bo nie ma gwarancji, że zostaną spożytkowane w sposób zgodny z prawem. Paranoja.
Z tego są tylko nerwy. Efektów zero albo po latach i to byle jakie. 

Wiem, że próby uporządkowania tego są podejmowane, że jest postawiona kwestia jednego
zarządcy rzek – kto nim będzie - na razie nie przesądzam. Ważne, żeby był wskazany gospodarz i
żeby miał do funkcjonowania zabezpieczone odpowiednie pieniądze,  proporcjonalne do potrzeb.
Pomijam tu Wojewódzki Fundusz, bo to jest całkiem inne źródło dofinansowania, to jest element do
składania.

Natomiast, skoro komuś dało się obowiązki, to trzeba mu również dać instrumenty, dzięki
którym te obowiązki będą realizowane.    
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Przechodząc  już  na  państwa  podwórko  samorządowe,  to  jeśli  chodzi  o  nasze  działania
konserwacyjno-utrzymaniowe, to jest nam coraz gorzej. Nie dodaje nam się środków, ale zwiększa
zadania.  Decyzje  RIO,  o których  burmistrz  Jańczuk czy burmistrz  Zieliński  wiedzą najlepiej  –
definitywnie położyły nam sprawę. Walka ta nie jest zakończona. To się już odbywa na poziomie
NSA, gdzie miasto stołeczne Warszawa wniosło odwołanie od decyzji  WSA, bo WSA niestety
podtrzymało decyzję RIO. I teraz co się stanie, jeśli NSA potwierdzi wyrok WSA? 

Trzeba będzie szukać innych źródeł finansowania.  

Chcę  powiedzieć,  że  na  obszarze  powiatu  piaseczyńskiego  istnieje  Związek  Spółek
Wodnych.  Działa  różnie,  co  najczęściej  jest  związane  ze  trybem  oskładkowania,  zbioru  tych
składek i celów, na które są przeznaczane.  Problem tworzą mieszkańcy o postawie roszczeniowej –
nie daję pieniędzy, bo nie, albo dlatego, że nie wiem, na co zostaną spożytkowane. To też świadczy
o jakości  więzi  społecznych,  rozumienia  potrzeby realizowania  spraw wspólnych,  wzajemnego
zaufania, umiejętności planowania i zarządzania, etc.    Niedobór finansowy w naszej działalności
sięga dzisiaj 20-30 %.  A jeszcze kilka lat temu ocenialiśmy braki w finansowaniu na 10-15%. 

Chcę jeszcze powiedzieć, że mamy ogólnopolski problem z bobrami, których populacja jest
bardzo duża. Bobry budują swoje żeremia i tamy tam, gdzie uznają za stosowne. Nie pytają nikogo
o  zgodę.  Mamy  z  tym  poważny  problem.  Problem  krajowy.  WZMiUW  działa,  my  też  nie
marnujemy czasu. Składamy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jest nadzieja,
że  Dyrekcja  nas  zrozumie.   Przykład  z  Lubuskiego:  tam z  problemem bobrów wystąpiono  do
Regionalnej Dyrekcji WZMiUW. My też mamy gotową dokumentację. Wiemy, gdzie te zjawiska
są szczególnie nasilone.  RDOŚ jedną decyzją dał na okres 5 lat zgodę na likwidację bobrzych tam.

Krótko mówiąc, na rok 2014 nie zmniejszamy zakresu planowanych prac konserwacyjnych.
Natomiast,  jeśli  chodzi  o  przedsięwzięcia  inwestycyjne,  które  WZMiUW  realizuje  (mówię  o
oddziale warszawskim) skupia się w tym roku głównie na powiecie piaseczyńskim. 

W  środę  na  stronie  internetowej  zawisło  ogłoszenie  o  przetargu  na  przedsięwzięcie  pt.
modernizacja  obwałowań rzeki  Wisły  na odcinku Królewski Las  – Kępa Radwankowska.
Gmina Góra Kalwaria i powiat  - oba samorządy – biły się o to parę lat.  Wszystkie etapy tego
przedsięwzięcia  muszą  być  wykonane.  Nie  da  się  tego  podzielić  na  części,  robić  kawałkami  i
cieszyć się, że jest OK. Z wodą nie ma żartów – jak nie wejdzie od strony Wisły, to wejdzie od
strony Jeziorki.   27 marca jest otwarcie ofert i  myślę,  że w ciągu miesiąca przystąpimy do
realizacji tego arcyważnego zadania. 

Trzeba powiedzieć, że Jeziorka ma bardzo słabe obwałowania – lewe i prawe. Nadzór budowlany
spowodował  kontrolę  prawego wału  i  w tej  chwili  spodziewamy się  od  nadzoru  budowlanego
decyzji  o  natychmiastowej  wykonalności.  Jest  to  uszczelnienie  prawego  wstecznego  wału
Jeziorki. Według naszych szacunków koszt tej inwestycji wynosi 5 mln złotych. Nie mamy na to
pieniędzy! Musimy apelować do wojewody, bo do czerwca mamy nakaz wykonania. 

Tu apel do burmistrza Kazimierza Jańczuka i do Starosty Jan Dąbka o to, żebyście mnie
panowie wsparli w rozmowie z wojewodą. Mocniejszy głos jest lepiej słyszalny.   

 Poza tym, bardzo wspieram zdanie prezesa A. Daniluka odnośnie środków pozyskiwanych
na budowę kanalizacji deszczowej.  To nas ogromnie odciąży,  bo my nie mamy do czynienia z
wodą  rolniczą,  ale  z  wodą  deszczową.  Z  powodu uszczelniania  powierzchni  ta  woda  staje  się
niebezpieczna.  I  choć  nie  jest  jej  więcej,  to  jednak  w sytuacji  deszczu  nawalnego  –  powstają
podtopienia. Ta woda nie wsiąka, bo nie ma gdzie. Płynie do odbiorników i przemieszcza się z dużą
intensywnością.  Rowy są niedrożne, zbiorniki zbyt małe. Nie przyjmą takiej ilości wody.   I jeżeli
my wspomożemy ten system kanalizacją deszczową, to  jest coś takiego jak retencja kanałowa,
która nas ratuje.  Musimy tę wodę rozprowadzić, aby nie szukała sobie miejsca w zagłębieniach, w
naszych piwnicach, mówiąc kolokwialnie. Niech ta woda także ma szansę na wyparowanie, będzie
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jej wtedy mniej.  

Zresztą,  nie  wyrzucajmy wody z  naszym gmin  i  powiatu!  To bardzo poważna kwestia.
Wody  pitnej  jest  bardzo  mało.  Trzeba  o  nią  specjalnie  dbać.  Poza  tym  w  Polsce  nadal
prowadzona  jest  gospodarka  rabunkowa,  nie  ma  u  nas  racjonalnego  gospodarowania
zasobami wodnymi. Do tego stopnia, że nawet jeśli dzisiaj wszyscy zaczniemy dmuchać w jeden
żagiel, to pierwsze oznaki normalizacji nastąpią po 5-6 latach. 

Namawiam  i  popieram  –  budujcie  kanalizację  deszczową.  Po  pierwsze  to  wasz
obowiązek,  tu  wam  żadne  RIO  nie  wejdzie  w  paradę,  a  po  drugie  wszyscy  sobie  wspólnie
pomagamy. Ten cel jest osiągalny, tym bardziej że są na to środki pomocowe. 

Pan Starosta J. Dąbek poprosił o zadawanie pytań. 

Skarbnik gm. Lesznowola Elżbieta Obłuska:  (pytanie do p. Daniluka) - Panie Prezesie, gmina
jest w posiadaniu pozwolenia na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową. Czy istnieje szansa,
aby wyłączenia kosztów tej kanalizacji i wystąpienia o środki z WF?  

p.  A.  Daniluk:  Temat  jest  skomplikowany.  Musimy  porozmawiać.  Jeśli  byłby  to  remont  tej
kanalizacji  deszczowej...,  bo,  proszę  państwa,  my  nie  finansujemy  rzeczy  nowych.   ma  być
zachowany i uzyskany efekt ekologiczny. Więc gdyby pani Skarbnik zapytała, czy jeśli będziemy
remontowali kanalizację deszczową, to ja bym powiedział „tak”,   albo jeśli będziemy budować
kanalizację deszczową w ulicy, której nie było – też bym powiedział „tak”. Natomiast w przypadku,
gdy jest projekt na budowę drogi i w tym jest budowa kanalizacji deszczowej, to ja powiem „nie
wiem, jak to ugryźć”.  Wprost nie możemy tego zrealizować. To tak, jakby ktoś chciał  uzyskać
pieniądze na termomodernizację na nowy budynek. To ocieplenie jest od początku w projekcie. 

p.  Skarbnik  E.  Obłuska:  Drugie  pytanie.  Duże  przedsięwzięcie  inwestycyjne  –  budowa
kanalizacji, które planujemy wykonać w okresie trzech lat. Czy od razu można byłoby podpisać
umowę na trzy lata? 

p.  A.  Daniluk:  Tak.  Jak  najbardziej.  Tam trzeba  od  razu  wskazać,  że  to  będzie  wykonane  w
etapach. Wniosek na każdy rok, a umowa sprecyzuje, co musimy wykonać w określonych latach. 

12.30 Burmistrz Z. Lis:   Na początku chciałbym panu Danilukowi podziękować za możliwość
owocnej współpracy z gminą Piaseczno. Przekład się ona na szereg pozytywów. A teraz przejdę do
konkretnego przykładu: projektując i budując mój dom wziąłem pod uwagę możliwość instalacji
paneli  słonecznych na dachu.  Zebrałem oferty.  To było  5-6 lat  temu.  Okazało  się  że zwrot  tej
inwestycji to okres około 15 lat.  Stwierdziłem, że w moim wieku taki termin mnie nie interesuje i
odpuściłem sobie ten temat. Niedawno jednak otrzymałem pocztą papierową informację, że firma
iks jest w stanie przygotować ze mną taki projekt i wystąpi do Funduszu o dotację.  Jak się okazuje
możemy uzyskać  aż  45% dotacji  za  budowę takiej  instalacji,  ALE po przeliczeniu  wszystkich
kosztów, jakie  są  związane  z  otrzymaniem tej  dotacji  okazało się,  że  to nie  45% ale  75-80%
dotacji. Wyszło na to, że zamiast 12 tysięcy włożonych w ten projekt, ja muszę włożyć 10 tysięcy.
A zwrot tej inwestycji nastąpi w ciągu 10 lat.  Pytanie do pana Prezesa: gdzie jest zysk? We Francji
czy w Niemczech instalowanych jest takich systemów 3 razy więcej niż u nas, dlatego koszty są
mniejsze. Dla nas jest póki co duży wydatek.  Czy państwo jesteście w stanie uatrakcyjnić taką
ofertę, tak, aby koszt instalacji sprowadzał się do tych maksimum 60% ze strony zainteresowanych?

p. A. Daniluk: Na dzień  dzisiejszy nie  jesteśmy w stanie.  A to z  prostej  przyczyny.  Jeśli  my
ogłaszamy  nabór  na  panele  słoneczne  czy  ogniwa  fotowoltaiczne  z  tą  dotacją,  którą  my
proponujemy (45%), to mamy ograniczenie do ceny metra panelu i to nam się rozchodzi w trybie
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natychmiastowym.  Wszystkie  środki  dotacyjne  na  ten  cel  natychmiast  się  rozchodzą.  Jest  to
program  kierowany  do  osób  indywidualnych,  który  cieszy  się  u  nas  bardzo  dużym
zainteresowaniem.  Dlatego z punktu widzenia Funduszu nie ma potrzeby uatrakcyjniania czegoś,
co jest już bardzo ciekawe.  

p.  Burmistrz  Z.  Lis:  czy  jednak nie  można  porozmawiać  z  Bankiem Inwestycyjnym,  aby na
przykład zmniejszył prowizję od tych operacji, od udzielonego kredytu?

p. A. Daniluk: To bardzo cenny postulat. Ale ja mogę mówić o tym problemie tylko i wyłącznie z
punktu widzenia Funduszu. Bo jeśli my ogłaszamy ofertę, np. dotację miliona złotych do instalacji
paneli  słonecznych dla osób fizycznych,  to tego samego dnia mamy 300 zgłoszeń. Może warto
dodać, że wiele szkół podjęło się instalacji paneli słonecznych w szkołach. To się średnio sprawdza,
bo latem w czasie największej operacji słonecznej szkoły są nieczynne, nie ma dzieci i nie ma
poboru wody.  Dlatego zwracam uwagę, aby instalować te panele na domach pomocy społecznej,
na budynkach urzędów gminy, na przedszkolu, które funkcjonuje cały rok – to wtedy ma to sens.
od połowy kwietnia  do połowy września – to jest  okres maksymalnego korzystania  z promieni
słonecznych, co się przekłada na energię cieplną. Tak to określa Fundusz. 

12.40 - 13.05  PRZERWA

Starosta J. Dąbek ogłosił koniec przerwy. Nawiązał do poprzednich wypowiedzi w sprawie małej
retencji.  Zachęcił  do  podejmowania  konkretnych  działań,  gdyż  w  powiecie  piaseczyńskim  nie
jesteśmy przyzwyczajeni do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej, a działania zatrzymujące
wodę  w  przypadku  suszy  i  system  rozprowadzający  /  odprowadzający  wodę  w  okresach
wzmożonych  opadów  są  dla  mieszkańców  jedynym  realnym  ratunkiem.  Starosta  zaprosił  do
zadawania pytań p. Dorocie Winiarskiej (WZMiUW oddział Piaseczno). 

p. Grzegorz Pruszczyk wójt gminy Prażmów: Jak WZMiUW daje sobie radę z bobrami, które
niszczą rowy melioracyjne?

p. Dorota Winiarska: WZMiUW nie zajmuje się rowami, ale rzekami i kanałami, czyli melioracją
podstawową i ciekami. Po drugie bobry oraz konstrukcje, które budują – zgodnie z obowiązującym
w Polsce prawem – są pod ochroną. Dlatego na każdą ingerencję w życie bobra, trzeba uzyskać od
RDOŚ decyzję na odstępstwo od zapisu ustawy.  Ten, kto ma ewidentną szkodę tuż przy rzece czy
tuz przy rowie – wnioskuje do RDOŚ. Musi napisać, co chce zrobić. Weźmy rzekę Zieloną, która
należy do WZMiUW. Do RDOŚ wniosek może złożyć WZMiUW lub osoba fizyczna. Robi się to
w  przypadku  ewidentnych  problemów  z  utrzymaniem  należnego  stanu  rzeki  czy  kanału.  Jeśli
ingerencję bobrów można uznać za nieszkodliwą dla cieku, wtedy należy szanować prawo bobra do
jego naturalnego bytowania. 

p.  G.  Pruszczyk:  W  gminie  Prażmów  generalnie  przejmuje  tę  sprawę  urząd.  Staramy  się  to
załatwiać kompleksowo. uważamy, że indywidualne zgłoszenia czynią więcej zamieszania i mniej
działania. 

p.  Dorota  Winiarska:  Taki  jest  styl  państwa  pracy.  Dokumentacja  dotycząca  bobrów z  rzeki
Zielonej nie jest aż tak obszerna. Na dzień dzisiejszy z mojej oceny wynika, że na rzece Zielonej
nie ma przytamowań, które powodowałyby znaczne utrudnienie w nurcie rzeki. natomiast spore
problemy były  na  kanale  przerzutowym.  W Krępie,  na  wysokości  Czarnego  Lasu.  Tam bobry
spowodowały wielkie  przytamowanie w korycie  rzeki.  Zaczęły niszczyć  groblę.   tu trzeba było
interweniować. My – razem z RDOŚ, byliśmy pierwszą instytucją, która zgłosiła potrzebę odstrzału
bobra.  To nie było łatwe, bo postawiono nam za cel spowodowanie przeniesienia się bobrów w
inne miejsce. Człowiek ma na to niewielki wpływ. To się zazwyczaj kończy fiaskiem. RDOŚ w
końcu wydał decyzję pozytywną, uzyskaliśmy zgodę na odstrzał na trzy lata.  ALE – mimo tego, że
mieliśmy trzech myśliwych, to w ciągu trzech lat nie udało się odstrzelić ani jednego osobnika. 
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p.  Starosta  J.  Dąbek:  Bobry  to  bardzo  inteligentne  zwierzęta.  Próby  ich  przenoszenia  czy
straszenia nie dają żadnego rezultatu,  bo one wracają tam,  gdzie widzą możliwość żerowania i
zakładania  rodzin.  Odstrzał  ich  zawsze  musi  być  ostatecznością.   Natomiast  mam  do  pani
Winiarskiej  inny problem,  a  mianowicie  odtwarzanie  lub  przeniesienie  rowów. jak  to  powinno
wyglądać?  Jaka jest procedura? Z kim to musimy uzgadniać? 

p. Dorota Winiarska:  Nie wiem, czy mogę w tym względzie państwu pomóc. WZMiUW służy
gruntom rolnym. Drenowanie i system melioracji zawsze służy poprawieniu warunków glebowych
na obszarach rolnych. 

p. Starosta J. Dąbek: Ale ja właśnie odnoszę się do gruntów rolnych. Chodzi o to, czy starosta lub
burmistrz  musi  mieć  zgodę,  aby  umożliwić  mieszkańcowi  iks  czy  igrek  przeniesienie/
oczyszczenie/ udrożnienie rowu.   

p. D. Winiarska: Coś w tym jest, zmiany w ustawodawstwie zmierzają ku temu, aby melioracją
szczegółowa zajmowały się gminy.  

p. Z. Lis: Pertraktacje z mieszkańcem/właścicielem bardzo często kończy się niczym. Jeśli gminy
maja  przejąć  te  obowiązki,  to  muszą  też  otrzymać  odpowiednie  instrumentarium i  podbudowę
prawną.  najczęściej właściciel nie dba o rów znajdujący się na jego działce. Nie dba i nie wpuszcza
nikogo, kto z urzędu mógłby rów udrożnić. 

p. D. Winiarska: Najgorzej jest wtedy, gdy właściciel kupuje działkę i na jej planie nie ma śladu
istnienia rowu.  Ewidencja gruntów nie wykazuje istnienia tego rowu, bo coś się gdzieś zapodziało.
I  nagle ten człowiek zostaje poinformowany o tym,  że musi  oddać fragment  działki,  bo trzeba
odtworzyć rów. 

P. Z. Lis: Ale ja mówię o sytuacji, kiedy ludzie kupują działkę z rowem i ponieważ ten rów im
przeszkadza  to albo go zasypują, albo o niego nie dbają i on zarasta.     

p. D. Winiarska: Zgodnie z prawem nie mogą go zasypać.  

p. Z Lis: Ale jak zgodnie z prawem zmusić go, żeby tego rowu nie zasypywał lub go odtworzył. 

p. D. Winiarska: Przepis, jaki można tu zastosować, to artykuł 77 Prawa wodnego. Mówi on o
właściwym  utrzymaniu  urządzeń  melioracyjnych.  Są  też  przepisy  karne  art.  191-194  Prawa
wodnego, którego dotyczą uszkodzeń urządzeń wodnych. 

Natomiast  ja bym państwu zwróciła uwagę na kwestię następującą, otóż gminy się rozwijają w
oparciu o znaczną ilość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tych planach na
początku dopuszczano zabudowę prawie wszędzie,   a dopiero jako wtórny problem zauważono
destrukcję  systemów  melioracji.  Nie  ma  się  czym  chwalić,  my  już  od  przeszło  dekady
współpracujemy ze Starostwem. Melioracja była traktowana dotąd jako problem marginalny. Ale
problem narasta  i  staje  się  coraz  poważniejszy.  Walczy się  obecnie  o  każdy metr  rowu,  bo  z
systemu odprowadzającego i odwodniającego tereny dotąd niezabudowane – ze szkieletu melioracji
niewiele zostało. Naruszona jest sieć odpływowa między odbiornikami wody.  

p. Starosta J. Dąbek: Zgadzam się z p. Winiarską. Od lat powtarzamy to samo, żeby już na etapie
MPZP wyłączać całe obszary z melioracji, natomiast dostosowywać je do kanalizacji deszczowej.
Planiści  muszą  ten  problem rozwiązywać  na etapie  MPZG. Jeśli  wyłącza  się  z  danego sektora
meliorację,  to  co  należy  jednak  zachować?  Zbieracze,  rowy  odparowywalne,  zbiorniki  małej
retencji. Kiedy na osiedlach, które są podzielone na chociażby tysiącmetrowe działki, każdy jest
zobowiązany do ustalenia z p. Winiarską kwestii melioracyjnych. Nie może dochodzić do sytuacji,
kiedy  z  powodu  niszczenia  melioracji,  naruszania  elementów  odwodnieniowych,  ktoś  komuś
zalewał dom. Trzeba to ustalać na etapie planowania.    

p. D.Winiarska: Ja jeszcze na moment powrócę do bobrów. Oczekuje się od nas, że będziemy
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likwidować  wszystkie  przyhamowania.   powtórzę,  jeśli  nie  stwierdzę,  że  nastąpiło  zniszczenie
przepływu – nie podejmuje interwencji. Wychodzę z założenia, że te zwierzęta muszą gdzieś żyć,
prawo stanowi, że należy je chronić.  Proszę jeszcze tylko uwzględnić fakt, że z przydzielonych mi
przez centralę  pieniędzy ja muszę  zabezpieczyć  bieżące  funkcjonowanie  oddziału – utrzymanie
wód i  urządzeń. Z tych samych pieniędzy usuwam też przytamowania bobrowe, oczywiście  po
dopełnieniu  odpowiednich  formalności.  Taką  sytuację  mamy  obecnie  na  terenie  gminy  Góra
Kalwaria – Krzaki Czaplinkowskie w okolicach wiaduktu kolejowego. Tam tereny leżą odłogiem.
Nic się tam nie dzieje. Rośnie tam piękny lasek brzozowy. To wspaniały teren dla bobrów, które
mogą się poczuć tam swobodnie i  bezpiecznie.  Jeśli  bobry dokonują zniszczeń – to jednym ze
sposobów może być ich oławianie i przenoszenie, trudno jednak mówić o ich zabijaniu.

p.  Z.  Lis: Często  podejmujemy  na  poziomie  współpracy  powiatu  i  gmin  temat  inwestycji
melioracyjnych, rowów, odwodnień etc. W gminie Prażmów, niedaleko mojego domu  przebiega
potężny rów przez las. Szkoda że nie ma tu przedstawicieli Lasów Chojnowskich, bo to pytanie
należałoby skierować właśnie do nich. Oni zrobili  na tym rowie potężną tamę, betonową, która
sztucznie podniosła poziom wody. Widać to gołym okiem. Woda podeszła do domów. Podniósł się
poziom wód gruntowych. Jak takie inwestycje przekładają się na bezpieczeństwo powodziowe? Kto
takie inwestycje z kim uzgadniał? Ta tama determinuje poziom wody na dużym obszarze gminy.  

p. D. Winiarska: Każda inwestycja, co wynika z MPZP, bądź z decyzji o warunkach zabudowy,
powinna być z nami uzgodniona.  Więc chyba na pewno była.  Szkoda, że przedstawicieli  lasów
Chojnowskich  nie  ma  na naszym spotkaniu.  uzgodnienie  z  nami  polega  na  tym że  WZMiUW
udziela  informacji,  czy w ewidencji  wód i  urządzeń melioracyjnych,  które prowadzimy – dana
działka czy dany obszar ma takowe urządzenia. Natomiast, żeby zbudować jakiekolwiek urządzenie
wodne,  trzeba  oprócz  wykonania  projektu  i  uzyskania  formalności  związanych  z  prawem
budowlanym,  trzeba  uzyskać  zezwolenie  wodno-prawne.  Lasy  Chojnowskie  musiały  tych
formalności  dokonać.  Inwestor  wykonał  operat  wodno-prawny  i  zapewne  uzyskał  pozwolenie
wodno-prawne.  W tym  pozwoleniu,  oprócz  szeregu  uwarunkowań,  jest  opis  oddziaływania  tej
inwestycji.   Z  tego  co  wiem,  Nadleśnictwo  w ciągu  ostatnich  10  lat  brało  udział  w realizacji
programów związanych z budową retencji na obszarze leśnym. Wykonali te inwestycje. Zbiegło się
to z okresem intensywniejszych opadów, w wyniku czego nadleśnictwo ma spore nadwyżki wody.
Na  rzece  Małej  –  pogranicze  gmin  Konstancin-Góra  Kalwaria  -   nadleśnictwo  będzie
prawdopodobnie starać się o rozbiórkę urządzeń zatrzymujących wodę (tzw. gabiony).  Sytuacja
przerosła ich założenia i plany. Wody mają za dużo.  

p. Z.  Lis:  Czy Nadleśnictwo uzgadniało  swoje inwestycje  ze Starostwem,  z koordynatorem do
spraw przeciwpowodziowych?

p.  Starosta  J.  Dąbek:   Nie  było  jeszcze  wyznaczonego  koordynatora,  kiedy  nadleśnictwo
planowało inwestycje w ramach programu małej retencji leśnej. Chcę powiedzieć, że budowle te są
częścią określonego systemu. Sądzę, że problemy w pana miejscu zamieszkania zakończą się w
momencie finalizacji wszystkich prac przez Nadleśnictwo. Około 300 tysięcy metrów sześciennych
wody zostanie zatrzymana w lasach. Dla nas to dobra wiadomość. Co prawda poziom wody w tym
zbiorniku będzie regulowany, a jak to się odbije na poziomie wód otaczających – tego nie wiemy.
Muszą to zakończyć w tym roku, bo inaczej stracą środki zewnętrzne, natomiast powinniśmy się z
Nadleśnictwem spotkać  i  szczegółowo zapoznać się  z  funkcjonowaniem tej  retencji.  Zgodnie  z
wnioskiem  pana  wójta  Pruszczyka  przygotujemy  spotkanie  operacyjne  z  Nadleśnictwem,  aby
wyjaśnić detale i uzyskać pewność, że kwestia tamy i poziomu wody jest pod pełną kontrolą. 

p. K. Jańczuk:  Informacja.  Od dwóch lat  samorządy nie mogą ponosić kosztów związanych z
koszeniem wałów wiślanych.   RIO zakwestionowała  te  wydatki.  Ja  wystąpiłem do  wojewody,
argumentując konieczność koszenia tych wałów bezpieczeństwem ludzi i ich mienia.  Wojewoda
odpisał mi, zgadzając się z moim stanowiskiem. Powiedział, że nada sprawie bieg. To dobry znak i
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chciałem się z państwem tymi nadziejami podzielić. 

p. D. Winiarska: A ja chcę państwa zapewnić, że jednokrotna kompleksowa konserwacja wałów
wiślanych  z  pewnością  zostanie  zrealizowana  przez  WZMiUW.  Czy  uda  się  powtórzyć  tę
procedurę – tego nie wiem. Środki na rok 2014 nie zostały jeszcze przez dyrekcję podzielone na
inspektoraty.  Mimo  tego,  że  gminy  Konstancin  i  Góra  Kalwaria  są  priorytetowe,  bo  leżą  w
bezpośrednim sąsiedztwie  Wisły,  to  jednak  przypominam,  że  powiat  piaseczyński  składa  się  z
sześciu gmin i w każdej z nich musimy zrealizować zaplanowane wcześniej działania. O ile udało
nam się nadrobić zaległości na obszarze gminy Prażmów, tak do Tarczyna jeszcze w ogóle żeśmy
nie doszli, za co serdecznie przepraszam.  W tym roku najwięcej działań chciałabym zrealizować na
terenie  gminy  Lesznowola,  tak,  aby  jak  najszybciej  i  z  czystym  sumieniem  móc  przejść  do
Tarczyna.  W tak zwanym międzyczasie na bieżąco będą wykonywane prace w Konstancinie i w
Górze  Kalwarii.  Ustaliliśmy  program  minimum  i  Kanał  Habdziński  wraz  z  rzeką  Wilanówką
chcemy  czyścić  raz  na  dwa  lata.   I  póki  nie  nadrobimy  zaległości,  nie  będziemy  mogli
zintensyfikować prac wzdłuż brzegu Wisły.  

Dodam jeszcze:  czerwiec  –  lipiec  2014  roku  to  najbardziej  prawdopodobny okres  konserwacji
wałów wiślanych prze z WZMiUW. Ze względów finansowych, powtórzę, to będzie jednorazowa
konserwacja w roku 2014. 

Cała  baza  techniczna  i  sprzętowa  znajduje  się  w  okolicach  wału  miedzeszyńskiego  i  w
inspektoracie Nowy Dwór Mazowiecki. To dość daleko. Oni tam mają Bugo-Narew i ponad 100
km wałów.  My mamy niecałe 40 km. 

p. Dariusz Zieliński: Ze względu na małe środki, gmina Góra Kalwaria wykonała koszenie wałów
w roku 2013, ale w tym roku już nie planujemy, chyba że – odpukać – zdarzy się jakaś sytuacja
kryzysowa. Mamy zabezpieczone pieniądze w ramach zarządzania kryzysowego.  Jednak sugeruję
konieczność konserwacji wałów raczej w terminie letnim – tj. w czerwcu. 

p. Starosta J. Dąbek: poprosił o zabranie głosu p. Michała Żugajewicza.

p.  M.  Żugajewicz:  Przedstawię  państwu  działanie  systemów  Gis  –  systemy  informacji
przestrzennej. Wszelkie analizy,  których możemy dokonać zza biurka, bazując na różnorodnych
podkładach tematycznych. Moja prezentacja będzie dotyczyć stref zalewowych obszaru Józefosław
– Julianów - Kierszek, ale podkreślam, że w technologii, o której mówię, można dokonać analizy
tematycznej  w każdej  sferze  zainteresowań w każdej  interesującej  nas  lokalizacji  np.  natężenie
ruchu  drogowego,  zanieczyszczenia  środowiska,  warunków  glebowych,  czy  nawet
rozprzestrzeniania się pożaru)       

Na  podstawie  mapy  wyjściowej  (podstawowej,  sytuacyjnej)  nakłada  się  dane  geodezyjne  i
kartograficzne. System przetwarza to na kolory, z których bez trudu odczytać można informację o
terenach najniżej i najwyżej  położonych. Po dodaniu warstwy hydrologicznej możemy w prosty
sposób ocenić, gdzie grozi nam spływ wody i w rezultacie zalewanie.   

Jest to system wspierania decyzji, decyzji budowlanych, projektowych, jest to źródło informacji dla
właścicieli gruntów i dla potencjalnych nabywców tych gruntów oraz projektantów.  

W systemie  Gis mogę się posługiwać montażem warstw rastrowych,  czyli  np.  zdjęcia  lotnicze,
które  są  co  roku  uaktualniane.  Otrzymuję  w ten  sposób  analizę  wzrostu  zabudowy na  danym
obszarze,  analizę  sieci  komunikacyjnej,  środowiska  naturalnego,  warunków hydrologicznych  w
obszarach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę etc.    

Porównując sytuację z mapy z sytuacją rzeczywistą (zdjęcia lotnicze, wizja lokalna) możemy też
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stworzyć przekroje danego gruntu, odwzorować całą strukturę glebową i hydrologiczną.  

p. Starosta J. Dąbek – ten akurat przekrój może być ciekawy dla pani Winiarskiej, pana burmistrz
Lisa  i  burmistrza  Jańczuka.  Mówię  tu  o  drugim  zbiorniku  wyrównawczym,  który  powinny
wybudować cztery podmioty: gmina Piaseczno, gmina Konstancin, WZMiUW i powiat, który się
chętnie włączy, bo jest to końcowy odcinek ulicy Cyraneczki. W ramach tego wspólnego zadania
moglibyśmy to zrealizować.  Budowa tego zbiornika na granicy Piaseczna i  Konstancina  chroni
gminę Konstancin przed wodą zrzucaną przez gminy wyżej położone.   

 p. M. Żugajewicz: Tu są też tory w Kierszku i widać na tej mapie dokładnie jak potencjalnie może
wyglądać obecność wód opadowych. Jeszcze raz zwracam uwagę, że dla samorządów taką mapę
można  zapełnić  wszelką  niezbędną  informacją  geodezyjno-kartograficzną,  w  każdym  punkcie
można uwidocznić przekrój pionowy ukształtowania terenu, zawrzeć tu informacje o budowanych
urządzeniach wodnych, a także wszelkich obiektach drogowych... To ogromna baza danych, która
ilustruje nam kondycję danego obszaru. System GiS umożliwia mi ogląd szczegółowy, dotyczący
cech poszczególnych działek - na podkładzie ewidencyjnym, z wykorzystaniem danych GPS etc.  

p. Starosta J. Dąbek: Dziękujemy za prezentację. Wiemy już, że dziś istnieją takie systemu, które
umożliwiają  nam  przekaz  kompleksowej  informacji  naszym  mieszkańcom.  Mam  nadzieję,  że
system GiS wzbudził zainteresowanie państwa wójtów i burmistrzów. Ten system ułatwia pracę i
dialog. Taka prezentacja odpowie każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi, dlaczego w danym
miejscu nie może postawić domu, dlaczego droga przebiega tak, a nie inaczej, dlaczego rowy mają
taki a nie inny przekrój. To również materiał do analizy problemów powodziowych, podtopień. A w
tym  kontekście  -  materiał  do  spraw  planistycznych  czy  wręcz  odszkodowawczych.  Jeśli  ktoś
postawi dom w miejscu, w którym przychodzi woda - a wiedział o tym przed rozpoczęciem budowy
- nie ma prawa do żadnych odszkodowań.   

p. Kazimierz Jańczuk:  Jest  to wspaniały instrument  cyfrowy,  wielopłaszczyznowy.  A wiem to
stąd, że dwa lata pracowaliśmy w gminie Konstancin nad takim właśnie systemem. Pracują na nim
urzędnicy gminy, ale też mieszkańcy, ponieważ otrzymują od nas pakiety programowe do użytku
domowego. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z tym systemem. 

p. Starosta J. Dąbek przekazuje prowadzenie Konwentu p. wicestaroście M. Gielecińskiemu.

p. Zdzisław Lis:  W ramach wstępnych  informacji  do kolejnego tematu  powiem,  że inicjatywa
wybudowania międzygminnego schroniska dla zwierząt. Gminy traktują temat zwierząt nieco po
macoszemu, jako dopust boży. Niemniej realizują te zadania w ramach środków przyznanych przez
rady miejskie.  Najczęściej  zadania te zleca się podmiotom prywatnym. Trudno się zresztą temu
dziwić. Ale ja pragnę państwu zaproponować wspólną inicjatywę pod nazwą Budowa schroniska
dla zwierząt w powiecie piaseczyńskim. To nic nowego. W Polsce istnieją tego typu inicjatywy,
które są podejmowane przez kilka gmin czy w ogóle samorządów. I te schroniska są budowane. W
jakiej  formule?  Za  moment  przekażę  głos  osobom,  które  się  na  tym znają i  które  przedstawią
szczegóły tej inicjatywy. 

V.  p.  Dorota  Perłowska -   Wiele  się  dzieje  na  ten  temat. Stworzyliśmy „Społeczny  Komitet
Budowy Międzygminnego  schroniska  dla  zwierząt  obszaru  powiatu  piaseczyńskiego”.  Jest  nas
dużo.  Od  kilku  lat  obserwujemy  sytuację  zwierząt  (jaki  jest  ich  los)  i  badamy,  w  jak  sposób
samorządy sobie z tym radzą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są to zadania gminy. I z tych
zadań gmina musi się wywiązać.  Przepis nakazuje zapewnienie zwierzęciu opieki w schronisku.
Schronisko musi spełniać pewne  warunki, kryteria i normy. Na obszarze powiatu piaseczyńskiego
nie ma wyznaczonego terenu, do którego trafiałyby zwierzęta po tzw. odłowieniu. Dlatego zajmują
się  tym prywatne  firmy,  co nie  zawsze się  firmom opłaca  i  nie  zawsze  jest  dobre dla  samych
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zwierząt. W Polsce istnieje parę dobrych przykładów takich schronisk. Wymienię choćby te, które
powstały w grudniu zeszłego roku (2013) i znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim i
zachodniopomorskim. Pierwsze zostało utworzone przez 9 gmin. To miejsce przewidziane dla 150
psów. Koszt organizacji schroniska wynosił 1 mln złotych. To taki średni budżet, ale gwarantujący
zwierzętom godziwe  warunki.  Gminy  uznały,  że  jest  to  jedyne  słuszne  i  etyczne  rozwiązanie.
Drugie  schronisko  ma  wyższe  standardy  opieki  nad  zwierzętami.  To  poziom  europejski.  Są
ocieplane boksy. Boksy na kwarantannę. Miejsca wydzielone dla szczeniąt. Sektor dla kotów. Jest
również wolontariat, bo należy podkreślić, że w realizacji zadań opieki nad zwierzętami powinno
się angażować lokalną społeczną. 

W  powiecie  piaseczyńskim  gminy  wydają  na  opiekę  nad  zwierzętami  średnio  1  mln  złotych
rocznie.  Te koszty rosną.  Podobnie,  jak coraz częstszymi  są kontrole schronisk.  Jest  brana pod
uwagę  sytuacja  prawna  zwierząt.   Nasz  społeczny  komitet  chce  skierować  do  państwa  ofertę
organizacji takiego międzygminnego schroniska.  Istnienie jednego określonego miejsca daje nam
gwarancję,  że  kampania  reklamowo-informacyjna  dla  mieszkańców  nie  będzie  trudnym
przedsięwzięciem.  Mieszkańcy  to  zapamiętają  i  będą  kojarzyć  z  opieką  nad  zwierzętami,  z
wolontariatem, z możliwością adoptowania psa czy kota. Logistycznie jest to również uzasadnione. 

Wolontariat ma wiele aspektów, przede wszystkim aspekt społeczny, edukacyjny i informacyjny
(chipowanie,  sterylizacja,  adopcja).   To musi żyć  swoim życiem.  Na zachodzie wolontariat  jest
standardem.  Młody  człowiek,  który  chce  zadawać  na  studia,  obligatoryjnie  musi  mieć
przepracowane jakąś liczbę godzin wolontariatu. I to wchodzi też do Polski. 

Dzisiaj  chodzi  nam o sytuację  zgodną z prawem,  o kontrolę  weterynaryjną  (prawo zezwala na
kontrole właśnie schronisk), o stabilne koszty. Schronisko to jest jeden podmiot. Nasz społeczny
komitet oferuje państwu wszechstronną pomoc. Jesteśmy praktykami, znamy się na tym. Czerpiemy
doświadczenie z wielu źródeł. 

p. M. Białkowska: Po pierwsze informacja smutna. Wiele znamy przypadków znęcania się nad
zwierzętami.  Czytamy o procederach, które mrożą krew w żyłach. Podmioty prywatne nie zdają
egzaminu  z  podstawowych  swoich  obowiązków,  ale  przede  wszystkim  szkodzą  zwierzętom.  I
między innymi stąd wzięła się nasza inicjatywa, nasza chęć organizacji schroniska gwarantującego
zwierzętom  należną  opiekę.  Prosimy  państwa  o  poparcie  tej  inicjatywy.  Po  drugie  informacja
pozytywna. Wiemy, że na cel budowy schroniska można pozyskać środki europejskie. Pracę nad
swoistym studium wykonalności można już rozpocząć. Jestem przekonana, że to się da zrobić. Przy
państwa poparciu, przy naszej pomocy będzie to realne. 

Chcę  państwu  zaproponować  stworzenie  grup  roboczych  a  może  jedną  grupę  roboczą  -
wspólną  dla  wszystkich  samorządów.  My  deklarujemy  nasz  współudział  w  pracach
przygotowawczych. Bardzo prosimy o głos ZA.  

p.  M.  Gieleciński:  Temat  jest  niezmiernie  ważny.  I  z  punktu  widzenia  bezpieczeństwa  osób
dorosłych i dzieci oraz z punktu widzenia odpowiedniego traktowania przez nas zwierząt. Równie
ważne są przyczyny ekonomiczne.  Przed wakacjami,  a może w drugim kwartale będzie kolejny
Konwent. Proszę, aby każda gmina przemyślała ten temat, zastanowiła się akces do tego wspólnego
zadania by zgłaszała. 

p. M. Białkowska: Sugeruję, aby się zająć wyznaczeniem konkretnego terenu. Bo jeśli nie będzie
w tej kwestii zgody - całe przedsięwzięcie nie ruszy z miejsca. Gminy muszą wyznaczyć miejsce. 

p. Kazimierz Jańczuk: Ja już dzisiaj chcę zadeklarować chęć uczestniczenia w takim programie.
Ale na dzień dzisiejszy to jest tylko hasło. My, jako samorządy, musimy na ten temat wiedzieć o
wiele  więcej.  Powinien  powstać  zespół  roboczy  do  opracowania  i  rozpracowania  detali  takiej
inwestycji.  Teren  będzie  w  którejś  z  6  gmin.  Rada  miejska  tej  gminy  musi  to  zaakceptować.
Musimy wykonać projekt, wyłonić wykonawcę, określić podmiot zarządzający. 
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p. M. Gieleciński:  Jestem takiego samego zdania, co burmistrz Jańczuk. Myślę, że wrócimy do
tematu na najbliższym konwencie. I być może taka grupa robocza powstanie. Widzę ten temat, jako
przedmiot do dyskusji we wszystkich gminach, ale i w samorządzie powiatowym. 

p.  Dariusz  Zieliński:  Ja  jednak  proponuję,  aby  nie  przeciągać  tego  tematu  aż  do  następnego
Konwentu.  Chciałbym, aby pan Starosta dzisiaj wyznaczył termin spotkania grupy roboczej.
Odwlekanie tego nie ma sensu. Przy okazji dodam, że my razem z panem Starostą testowaliśmy już
konkretny teren w miejscowości Linin, kiedyś była propozycja w Tomicach.

p. M. Gieleciński: To zróbmy w ten sposób: prośba do państwa burmistrzów i wójtów, aby w
ciągu  dwóch  tygodni  wskazali  jedną  osobę  do  grupy  roboczej,  my  też  wskażemy  jako
samorząd powiatowy. I wtedy skoordynujemy spotkanie tych osób w Starostwie. 

p. D. Perłowska: Prosimy tylko, aby wyznaczone osoby były naprawdę zainteresowane tematem. 

p.  M.  Gieleciński: Pozwoli  pani,  że  zaprotestuję.  Proszę  nie  deprecjonować  decyzji  wójtów i
burmistrzów  w  tej  kwestii.  Państwo  z  całą  pewnością  wiedzą,  kogo  wyznaczyć  do  komisji.
Dziękuję  za  prezentację  tematu  zwierząt  i  schroniska.  Proszę  o  zabranie  głosu  pana  Janusza
Bołożuka, prezesa „Domus et Labor”.  

...........

VI. p. J. Bołożuk:  Przekazałem państwu materiały. Krótko zasygnalizuję problem, otóż skończył
się  już  projekt  bezpłatnej  pomocy  prawnej  dla  mieszkańców  powiatu  piaseczyńskiego.  Z
poradnictwa obywatelskiego skorzystało koło 4 tysiące osób. Pomagamy każdemu obywatelowi,
którego nie stać na to, aby pójść do profesjonalnego prawnika lub też tych, których problem nie
kwalifikuje  się  do  rozpatrywania  przez  prawników gminy.  Rzecz  w  tym,  że  został  nam tylko
miesiąc  do  opuszczenia  lokalu,  w  którym  świadczymy  usługi.  Jeśliby  państwo  skonstruowali
porozumienie  międzygminne  w  sprawie  dofinansowania  naszej  działalności.  Proszę  was  o
umożliwienie  nam przetrwania  przynajmniej  do  końca  tego  roku.   Proszę  o  rozpatrzenie
mojej prośby. Rozumiem, że Starostwo też się w to zaangażuje.

p. K. Jańczuk: Jeśli jest to kwestia miesiąca, to jest to w ogóle nierealne. My musimy iść do Rady,
przedstawić temat,  uzyskać ich akceptację etc.  To jest sprawa na kilka miesięcy,  abyśmy mogli
udzielić kompetentnej odpowiedzi. 

p. Teresa Sitarek: Mam pytanie, ilu mieszkańców gminy Tarczyn skorzystało z państwa pomocy
prawnej?

p. J. Bołożuk: Proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Nie mam takich danych, bo się do tego nie
przygotowałem. 

p. M. Gieleciński:  Sądzę, że szybka odpowiedź na problem p. Bołożuka nie jest dzisiaj możliwa.
Czy  państwo  wójtowie  i  burmistrzowie  możecie  zadeklarować,  że  możliwie  szybko  to
przeanalizujecie  we  własnym  kręgu.  Samorządy  nie  działają  w  próżni.  Musimy  zbadać
uwarunkowania prawne, przekazać ten temat naszym radnym.    

p. Teresa Sitarek:  Budżety mamy uchwalone. Trudno nam jest teraz z czegoś rezygnować, coś
zmieniać. 

p. K. Jańczuk: Prosimy, aby pan Bołożuk skierował do nas - burmistrzów i wójtów pismo, w
którym  jasno  określi  swoje  oczekiwania.  A  my  -  w  normalnym  trybie  -  na  te  pisma
odpowiemy.  

p. M. Gieleciński: Czy są jeszcze jakieś pytania lub wnioski?
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p. K. Jańczuk: Tak. Bardzo proszę o odpowiedź, co słychać w sprawie dzików?

p. M. Gieleciński: Proszę o krótki komentarz panią Agnieszkę Pindelską, Naczelnika Wydziału
Bezpieczeństwa. 

p. A. Pindelska: Liczyłam na to pytanie. Dziękuję, panie Burmistrzu. Sprawa jest bardzo zawiła
pod względem finansowym i prawnym. Po tym jak gminy podejmowały uchwały w sprawie dotacji
celowych zrobił się problem, bo te uchwały muszą być nadzorowane przez RIO. Trudno pojąć,
dlaczego  wszystkie  gminy  powiatu  otrzymały  odpowiedź  od  RIO,  że  nie  mogą  wydatkować
środków na dziki, a gmina Prażmów otrzymała odpowiedź, że może. O co tu chodzi? Mimo to, że
trudno to pojąć, zespół roboczy zbiera się w przyszłym tygodniu. Koncepcję działań mamy gotową.

Wiemy,  jakie  zadania  chcemy realizować,  ale  nie  możemy wydatkować pieniędzy.  Jest  jeszcze
jedna ewentualność.  Że gminy będą sprawę dzików realizować i opłacać oddzielnie.  Każda z 6
gmin. RIO wskazuje na wykonawcę typu: Polski Związek Łowiecki, Policja, ale my już wiemy, że
w praktyce to się nie sprawdza. 

p. K. Jańczuk:  Proszę, aby pan Starosta zechciał wystąpić z pismem do RIO, z zapytaniem
jakie ostatecznie zajmują stanowisko wobec tak dużych rozbieżności.  Dlaczego RIO ma różne
zdanie w tej samej sprawie? Niech się określi. Czy jest to zadanie dla Skarbu Państwa? A
może jest jakaś furtka, dzięki której gmina może powierzyć swoje środki w celu realizacji
danego zadania. 

p. M. Gieleciński:  Jest, rozumiem, na to państwa zgoda. Oczywiście, takie pismo skierujemy do
RIO. Dziękuję za uwagę. Musimy kończyć.  Jest godzina 14.00. Serdecznie dziękuję wszystkim
prelegentom. Dziękuję pani Wójt za gościnę. 

GODZ. 14.00

.......................................  

Wnioski z Konwentu:

1.  Wniosek  Wójta  Grzegorza  Pruszczyka  do  Starosty  J.Dąbka:  Prośba  o  przygotowanie
spotkania operacyjnego dotyczącego urządzeń wodnych na obszarze Lasów Chojnowskich (tamy
spiętrzające  wodę i  podnoszące  poziom wód gruntowych).  Kontrola  z  udziałem przedstawicieli
Nadleśnictwa Chojnów.

2.  Wniosek dyrektora Marka Pokorskiego do Starosty J. Dąbka i burmistrza K. Jańczuka:
Prośba o wsparcie w rozmowach z wojewodą mazowieckim na temat  środków niezbędnych do
przeprowadzenia  uszczelnienia  prawego  wstecznego  wału  Jeziorki.  Według  szacunku  dyr.
Pokorskiego potrzebna tu będzie inwestycja wartości 5 mln złotych.    

3. Wniosek burmistrza Dariusza Zielińskiego w sprawie schroniska dla zwierząt: Propozycja,
aby  nie  przeciągać  terminów  działań  do  następnego  Konwentu.  Prośba,  aby  pan  Starosta
wyznaczył  termin spotkania grupy roboczej.  Odwlekanie tego nie ma sensu. Burmistzr Zieliński
dodał także, że z panem Starostą testowali już konkretny teren w miejscowości Linin (kiedyś była
propozycja  schroniska w Tomicach).  Wicestarosta M.  Gieleciński:  skierował  do burmistrzów i
wójtów prośbę, aby w ciągu dwóch tygodni wskazali po jednej osobie do grupy roboczej, samorząd
powiatowy  równierż  wyznaczy  jedną  osobę.  Wtedy  powiat  skoordynuje  spotkanie  zespołu  w
Starostwie. 

4. Wniosek burmistrza K. Jańczuka w sprawie Fundacji „Domus et Labor”: Prośba, aby pan J.
Bołożuk skierował do wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu piaseczyńskiego pismo, w którym
przedstawi  dokładnie  swoje  oczekiwania.  Decydenci  gmin  podejmą  decyzję  w  ustawowym
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terminie.      

5. Wniosek burmistrza K. Jańczuka do Starosty J. Dąbka: Prośba, aby pan Starosta wystąpił z
pismem do RIO z zapytaniem: jakie ostatecznie RIO zajmuje stanowisko w sprawie dzikizch zwierż
na  obszarach  zurbanizowanych.  Dlaczego  istnieje  diametralna  rozbieżność  w  interpretacji
przepisów? Czy w zależności od tego, kto zgłasza problem?  Dlaczego RIO ma różne zdanie w tej
samej sprawie? Czy sprawa dzików jest zadaniem Skarbu Państwa? A może jest jakaś furtka, dzięki
której gmina może powierzyć swoje środki w celu realizacji tego zadania.

Następny (XII) Konwent odbędzie się w gminie Piaseczno.
Termin: (do ustalenia) …........................................ Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wicestarosta  M.Gieleciński  serdeczne  podziękował  władzom  Gminy  Lesznowola  za  możliwość
przeprowadzenia obrad XI Konwentu.  
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