
Protokół ze spotkania z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Piaseczyńskiego 
Piaseczno, 13 stycznia 2011 roku

Dnia  13  stycznia  2011  roku  o  godz.  10.00  z  inicjatywy  Starosty  Jana  Adama  Dąbka  i 
Przewodniczącej  Rady  Powiatu  Marii  Mioduszewskiej  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym  w 
Piasecznie  spotkanie  z  Wójtami  i  Burmistrzami  gmin  powiatu  piaseczyńskiego.   Na  spotkaniu 
obecni byli:

1. Jan Dąbek – Starosta Piaseczyński
2. Marek Gieleciński – Wicestarosta Piaseczyński
3. Stefan Dunin – Członek Zarządu Powiatu
4. Maria Mioduszewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego
5. Wacław Bąk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego; 
6. Dariusz Zieliński –  Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
7. Szynkiewicz Wojciech – Przewodniczący Komisji Rolnej Gminy Góra Kalwaria
8. Kazimierz Jańczuk – Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 
9. Andrzej Cieślawski – Przewodniczący Rady Konstancin-Jeziorna
10. Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola
11. Bożenna Korlak – Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola
12. Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
13. Andrzej Swat - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Piaseczno
14. Grzegorz Pruszczyk – Wójt Gminy Prażmów
15. Maria Bernacka- Rheims – Wicewójt Prażmowa
16. Andrzej Tyborowski – Przewodniczący Rady Gminy Prażmów
17. Grażyna Wiśniewska-Sas – Z-ca Burmistrza Tarczyna

Głównymi  tematami  spotkania  były:  1/.  system  odwodnienia  i  działania 
przeciwpowodziowe na obszarze gmin powiatu piaseczyńskiego;  2/. Komunikacja i  transport  na 
obszarze  powiatu  piaseczyńskiego;  3/.  omówienie  zasad  współpracy  samorządów  szczebla 
gminnego i powiatowego w kadencji 2010-2014.

Wszyscy zebrani wyrazili podziękowanie za inicjatywę spotkania w Starostwie Powiatowym, 
uznając,  że  konsekwentna  współpraca  między  władzami  gmin  i  powiatu  jest  podstawowym 
warunkiem istnienia skutecznego samorządu. Wszystkie problemy mające charakter ponadgminny 
powinny  być  przedmiotem wspólnych  spotkań,  odbywających  się  nie  tylko  w trybie  doraźnym 
(sprawy bieżące), ale przede wszystkim w działaniach długoplanowych. 

Zgodzono się, że do bezwględnych priorytetów dla gmin i powiatu należą obecnie kwestie 
związane  z  gospodarką  wodną  i  narastającą  destrukcją  komunikacyjno-transportową.  Zebrani 
podkreślili, że działania w sytuacjach kryzysowych nie sprzyjają pracy przygotowawczo-analitycznej. 
Pracować  należy  zgodnie  z  przyjętym  przez  wszystkie  samorządy  powiatu  piaseczyńskiego 
harmonogramem oraz zgodnie z długofalowym planem działań. 

Plan taki  powinien uwzględniać funkcje i  zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego  na 
szczeblu powiatu i  szczeblach gmin, zadania służb mundurowych i  ratowniczych.   Musi  również 
odnosić  się  do  kompetencji  podmiotów  zewnętrznych,  typu:  Ministerstwo  Infrastruktury, 
Ministerstwo Środowiska,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych i  Autostrad,  Wojewódzki  Zarząd 
Melioracji  i  Gospodarki  Wodnej itd.,  gdyż problemy hydrologiczne i  komunikacyjne na obszarze 
powiatu piaseczyńskiego wynikają między innymi z tytułu polityki gospodarczej państwa, ustaleń i 
praw własnościowych czy też ogólnego stanu finansów publicznych.         



Wypowiedzi Wójtów i Burmistrzów oraz Starosty zawierały wiele zbieżnych wniosków, m.in: 

I. Na stan systemów wodnych i melioracyjnych w gminach i powiecie wpływa: 
1.  brak  aktualnych  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  uwzględniających 
istnienie polderów, zbiorników retencyjnych;
2.  rozwijający  się  proces  urbanizacji  i  powstawanie  zróżnicowanej  zabudowy  mieszkaniowo-
użytkowej naruszającej naturalną strukturę cieków wodnych, wytyczonych wcześniej sączków i rur 
melioracyjnych;
3. wysoki poziom wód gruntowych pochodzenia opadowego i roztopowego;
4.   zaniedbane rowy przydrożne i niedrożne przepusty pod traktami komunikacyjnymi (gminnymi, 
powiatowymi, wojewódzkimi, krajowymi);
5.    dość częste niszczenie urządzeń melioracyjnych i zasypywanie lub przekopywanie
rowów melioracyjnych przez indywidualnych właścicieli działek; 
6. nieskuteczna polityka restrykcyjna wobec świadomych aktów zniszczeń hydrologicznych;
7.    nieskuteczna polityka restrykcyjna wobec podmiotów-właścicieli,  odpowiedzialnych za stan 
urządzeń wodno-melioracyjnych; 
8.    nieuregulowany stan własnościowy obiektów przeciwpowodziowych i terenów przywałowych 
typu: Wały Wiślane, których ochrona, ale przede wszystkim konserwacja powinna stanowić jedno z 
najważniejszych zadań stategicznych  województwa mazowieckiego.   
9.  obciążenia  budżetowe  samorządów  gminnych  i  samorządu  powiatowego  wynikające  z 
obowiązku wykonania rządowych zadań zleconych oraz z naliczania tzw. janosikowego.

II. Na stan (lub budowę) traktów komunikacyjnych i transportowych w gminach i  powiecie 
wpływa:
1.  brak  aktualnych  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  uwzględniających 
istnienie  koniecznych  węzłów  komunikacyjnych  i  dróg  dojazdowych,  chodników  i  ścieżek 
rowerowych, a także parkingów i tras kołowej komunikacji poprzecznej;
2.   rozrost  budownictwa  mieszkaniowego  (typu  osiedla)  na  niekorzyść  infrastruktury 
zróżnicowanego ruchu: pieszego, kołowego, szynowego.
3.    gigantyczna dysproporcja między rozwojem / stanem transportu kołowego i szynowego na 
niekorzyść  tego  ostatniego,  co  należy  traktować  jako  spuściznę  po  czasach  PRL-u  niepoddaną 
dotychczas jakimkolwiek kompleksowym zmianom.    
4.   stan finansów państwa  hamujący rozpoczęcie/kontynuację inwestycji drogowych o znaczeniu 
strategicznym również dla obszaru powiatu piaseczyńskiego, typu: trasa S7 // S2.  
5.  bardzo powolne zmiany legislacyjne Sejmu dotyczące możliwości przejmowania infrastruktury 
kolejowej (dworce, koleje wąskotorowe) przez samorządy lokalne.
6.   obciążenia  budżetowe  samorządów  gminnych  i  samorządu  powiatowego  wynikające  z 
obowiązku wykonania rządowych zadań zleconych oraz z naliczania tzw. janosikowego.

W  nawiązaniu  do  tematu  komunikacji  Starosta  przypomniał  uczestnikom  spotkania,  że 
jeszcze  w  zeszłej  kadencji,  dnia  8  maja  2009  roku,  podpisany  został  List  Intencyjny  dotyczący 
rozwoju  komunikacji  zbiorowej  w  obszarze  aglomeracji  warszawskiej  w  ścisłym  powiązaniu  z 
regionalnym pasażerskim transportem kolejowym. Sygnatariuszami tego Listu byli: Województwo 
Mazowieckie,  Spółka  Koleje  Mazowieckie  -  KM,  Powiat  Piaseczyński,  wszystkie  Gminy  powiatu 
Piaseczyńskiego.  Kopia tego dokumentu będzie przekazana państwu Wójtom i Burmistrzom do 
wglądu, aby jego treść mogła stanowić podstawę konkretnych i naglących działań. W myśl tego 
dokumentu Gminy miały zabezpieczyć remont stacji kolejowych (dworców), Koleje Mazowieckie - 
odpowiedni tabor, Powiat - komunikację autobusową poprzeczną.           



W związku z podjętymi tematami i koniecznością ich szczegółowej analizy, a także  w celu 
szybkiego  wdrożenia  skutecznych  mechanizmów  działania  -  Starosta  J.A.Dąbek  oraz 
Przewodnicząca Rady M. Mioduszewska przedstawili zebranym dwa wnioski:

  1).  o  powołanie  przez  decydentów  gmin  i  powiatu  piaseczyńskiego  Powiatowego 
Koordynatora ds. gospodarki wodnej i działań przeciwpowodziowych.  

Specjalista  powołany  wspólnie  przez  gminy  i  powiat  na  to  stanowisko  -  otrzyma 
wypracowany przez gminy i powiat zakres obowiązków służbowych. Będzie musiał zagwarantować 
wykonanie  analizy  aktualnego  stanu  hydrologicznego  gmin  powiatu  piaseczyńskiego,  z 
wykorzystaniem  wszelkich  niezbędnych  do  tego  danych,  przedłożyć  władzom  gmin  i  powiatu 
program  naprawy  polityki  wodno-ściekowej  oraz  przeciwpowodziowej.  Koordynator  będzie  też 
reprezentował władze samorządów w kontaktach ze służbami mundurowymi i ratowniczymi oraz 
podmiotami  zewnętrznymi,  typu  WZMiUW,  Ministerstwo  Infrastruktury,  Lasy  Państwowe,  itd. 
Koordynator będzie postępował ściśle według wyznaczonego mu i przyjętego przez niego zakresu 
obowiązków.       

2).  o  powołanie  Konwentu Burmistrzów,  Wójtów i  Starosty  Powiatu  Piaseczyńskiego - 
organu  doradczego,  którego  działanie  wynika  z  potrzeby  partnerskiej,  cyklicznej  wymiany 
doświadczeń  i  informacji  między  samorządami  lokalnymi  oraz  ustalaniu  obszarów  wspólnego 
interesu  (gmina-gmina;  gmina-gminy;  gmina-powiat;  gminy-powiat).  Konwent  stanowić  będzie 
przejaw wolnej woli władz samorządowych, podporządkowanej zadaniom powierzonym im przez 
prawo i zaufanie społeczne.  

 
Oba wnioski zostały przez zebranych przyjęte z aprobatą. Oba też staną się przedmiotem 

konsultacji szczegółowych, spotkań bilateralnych, zebrań Komisji Radnych gminnych i powiatowych. 

Starosta, zamykając spotkanie, zaproponował, aby następne spotkanie odbyło się również w 
Starostwie  17  lutego  br.  o  godz.  10.00.   Kolejne  zaś  spotkania  odbywać  się  już  będą  w 
poszczególnych gminach, zgodnie z wyznaczonym i uzgodnionym harmonogramem. 

Protokół sporządził/-a: Danuta.J.Samek, Główny Specjalista ds.Mediów i Publikacji WPKiS, Starostwo 
Powiatowe w Piasecznie

prepared by djs/st.p./pro


