Protokół Nr XLVl1/2018
z XLVll sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
w dniu 25 lipca 2018r.
Przewodnicząca Rady Maria Mako)vska o godzinie 17:25 otworzyła XLVll seqę Rady
Powiatu Pmszkowskiego witając wszystkich przybyłych: Radnych, Starostę, Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego, kierowników jednostek organizacgnych Powiatu, szefów służb, inspekcji
i straży, naczelników wydziałów i biur starostwa, wszystkich gości, a także przedstawicieli
mediów.
Przewodnicząca

Rady

Maria

Makowska

oświadczyła, że zgodnie z listą obecności

w posiedzeniu uczestniczy 24 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
27 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji(listy
obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr l i2 do niniejszego protokołu).

Obradyodbyłysię w Starostwie
Powiatowym
w Pruszkowie,
przy ul. Drzymały30.
Tym samym wyczerpany został pkt l i 2 porządku obrad.
ad. 3
Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, że kolejnym punktem są wn/osk/
do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, że porządek obrad został
przesłany wraz z materiałami i poprosiła o ewentualne wnioski do porządku.
Proponowany porządek obrad XLVll sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

otwarcie XLVll seqi Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komigi skrutacgnel /BR-561/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-562/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
WR-563/18/.

8. Informacja

Nr

39/2018

o plląęll Aar4ądtŁ PgWlahŁ !?NszlkQW$kjęgQ WI okresie

od 20 czerwca 2018 roku do 6 lipca 2018 roku /BR-564/18/.
9. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
10. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
11. Zamknięcie obrad.
Starosta Maksym (;ocoś zgłosił'd®a@tiiosjd

dó'Pórząd](u obrad

- o wniesienie do porządku obrad punktu: .podyęcfe ućbwab z/n/enfć#qceg uc/zwa/ę w spraw/e
uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-565/18/.

- o zdjęcie z porządku obrad punktu: podyęc/e ucAwaO w sp/"aw/e wyboru członka Zurzędu
Powiatu Pruszkowskiego/BR-563/18/.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Magdalena Karpiniak
zgłosiła

wniosek

w sprawie przyjęcia

o

włączenie

do

porządku

obrad

stanowiska w sprawie poparcia

punktu:

pol#ęc/e

uc/zu,ab

wniosku tltieszkaftców Nadctrzytta

str. l

o nieprzyznawanie statusu rejonou'ej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
/BR-566/18/ i zgłosiła autopoprawkę.
Przewodnicząca
Rady Maria
Makowska
poddała pod głosowanie wniosek
o wniesienie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 201 8 /BR-565/18/.
Wyniki głosowania
ZA: 24, PRZEC]W: O,WSTRZYMUJĘ S]Ę: O, BRAK GŁOSU: O,NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (24)
Mariusz Baranowski, Ewa Borodzicz, Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Maria
Cybulska, Stanisław Dymura, Karolina Gawkowska, Maksym Gołoś, Magdalena Karpiniak,

Katarzyna Klimaszewska,Maria Makowska, Zbigniew Makowski, Tomasz Osiński,
Krzysztof Rymuza, Monika Sawicka, Elżbieta Smolińska, Mirosława Sliwińska, Artur
świercz, Edward Walczak, Michał Walewski, Urszula Wojciechowska, Emilia Wróblewska,
Aurelia Zalewska, Zdzisława Zielińska.
NIEOBECNI (3)
Magdalena Beyer, Grzegorz Jastrzębski,Agnieszka Kuźmińska.

Przewodnicząca

Rady Maria

Makowska

stwierdziła,

że porządek

obrad

został

uzupełniony o punkt Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-565/18/.
Przewodnicząca
Rady Maria
Makowska
poddała pod głosowanie wniosek
o zdjęcie z porządku obrad punktu Podjęcie uchwały w sprawie wybom członka Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego/BR-563/18/.

Wyniki glosowąnią
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: O,NIEOBECNI

Wyniki imienny:
ZA (16)

Ewa Borodzicz, Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Maria Cybulski, Stanisław
Dymura, Maksym Gołoś, Magdalena Karpiniak, Katarzyna Klimaszewska, Maria Makowska,
Tomasz Osiński, Monika Sawicka, Mirosława Sliwińska, Edward Walczak, Michał Walewski,
Emilia Wróblewska, Aurelia Zalewska
PRZECIW (1)
Krzysztof Rymuza
WSTRZYMUIĘ SIĘ (7)
Mariusz Baranowski, Karolina Gawkowska, Zbigniew Makowski, Elżbieta Smolińska, Artur
Swiercz, Urszula Wojciechowska, Zdzisława Zielińska
NIEOBECNI (3)
Magdalena Beyer, Grzegorz Jastrzębski,Agnieszka Kuźmińska
Przewodnicząca

Rady

Maria

Makowska

stwierdziła,

że porządek

obrad

został

zmieniony o zdjęcie punktu: podjęcie uchwali' w sprawie wyboru członka Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego /BR-563/18/ (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do
protokołu).

str. 2

Przewodnicząca
Rady Maria
Makowska
poddała pod głosowanie wniosek
o wniesienie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie przgęcia stanowiska
w sprawie poparcia wniosku mieszkańców Nadarzyna o nieprzyznawanie statusu rejonowej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych /BR-566/1 8/ i zgłosiła autopoprawkę.
Wyniki głosowania

ZA: 22, PRZECIW:O,WSTjłZYMUJĘ SIĘ:2, BRAK GŁOSU: O,NIEOBECNI: 3
:WvnikHmienne;
ZA (22)
Mariusz Baranowski, Ewa Borodzicz, Mirosław Chmielewski, Maria Cybulska, Stanisław
Dymura, Karolina Gawkowska, Maksym Gołoś, Magdalena Karpiniak, Katarzyna
Klimaszewska, Maria Makowska, Zbigniew Makowski, Tomasz Osiński, Monika Sawicka,

Elżbieta Smolińska, Mirosława Sliwińska, Artur Swiercz, Edward Walczak, Michał
Walewski, Urszula Wojciechowska, Emilia Wróblewska, Aurelia Zalewska, Zdzisława
Zielińska
WSTRZYMUIĘ SIĘ (2)
Zdzisław Brzeziński, KrzysztofRymuza
NIEOBECNI (3)
Magdalena Bayer, Grzegorz Jastrzębski,Agnieszka Kuźmińska
Przewodnicząca

Rady

Maria

Makowska

stwierdziła,

że porządek

obrad

zostal

uzupełniony o punkt: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie

poparcia wniosku mieszkańcówNadarzyna o nieprzyznawaniestatusu rejonowej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych /BR-566/18/.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska stwierdziła, że numeracjapunktów zmieniła się
odpowiednio.
Porządek obrad XI,Vll sesji DOzmianach
1.

2.

Otwarcie XINll sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Stwierdzenie quorum.

3.

Wnioski do porządku obrad::

4.
5.

Przyjęcie protokołu z XLVI segi Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-565/18/.
6. PocUęcie
uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej /BR-561/18/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-562/18/.
8. PocUęcieuchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia wniosku mieszkańców
Nadarzyna o nieprzyznawanió''statusu
instalacji'''jirzetwarzania
komunalnych /BR-566/18/.
9.

Informacja Nr 39/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiegow okresie od 20 czerwca
2018 roku do 6 lipca 2018 roku /BR-564/18/.

10 Interpelade i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
11 Komunikaty Przewodniczącą

Rady Powiatu.

12 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska zamknęła punkt 3 i przystąpiła do realizacji
punktu 4.

str. 3

ad 4

PrzewodniczącaRady Maria Makowska stwierdziła, iż w związku z brakiem uwag oraz
nie odnotowując głosów sprzeciwu protokół z XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska zamknęła punkt 4 i przystąpiła do realizacji
punktu 5.

O godz.17:30PrzewodniczącaRady Maria Makowska ogłosiłaprzerwę
O godz. 17:35 Przewodnicząca Rady Maria Makowska wznowiła obrady.
ad 5
Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku
\est= po(ujęcie uchu,aW zmienicU(łcej ucttwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Prz/szkowshego na /ok 20/8 /B.R-.5ó5//8/. Projekt
uchwały stanowi zalącznik

nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska zwróciła się do starosty Maksyma Gołosia
z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Starosta Maksym Gołoś omówić projekt uchwały, przedstawił uzasadnienieoraz
poinformował, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wpólnym posiedzeniu
komigi problemowych, które odbyło się przed segą.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska otworzyła dyskuqę.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska w związku z brakiem zgłoszeń zamknęła
dyskuqę.

PrzewodniczącaRady Maria Makowska poprosiłao opinie komigi merytorycznych
Olljnie komisji
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Katarzyna Klimaszewska odczytała opinię
stwierdzając,że projekt uchwały BR-565/18 został przez członków komigi zaopiniowany
pozytywnie.
Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Dymura
odczytał opinię stwierdzając, że projekt uchwały BR-565/18 został przez członków komigi
zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Artur Swiercz odczytał opinię
stwierdzając,że projekt uchwały BR-565/18 został przez członków komigi zaopiniowany
pozytywnie.
Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji
i Prawa Mariusz Baranowski odczytał opinię stwierdzając, że projekt uchwały BR-565/18
został przez członków komigi zaopiniowany pozytywme.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poddała pod głosowanie uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 201 8 /BR-565/18/.

str. 4

Wvniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW:O, WSTRZYMUJESIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI:3
Wyniki imienny:
ZA (24)

Mariusz Baranowski, Ewa Borodzicz, Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Maria
Cybulska, Stanisław Dymura, Karolina Gawkowska, Maksym Gołoś, MagdalenaKarpiniak,

Katarzyna Klimaszewska,Maria Makowska, Zbigniew Makowski, Tomasz Osiński,
Krzysztof Rymuza, Monika Sawicka, Elżbieta Smolińska, Mirosława Śliwińska, Artur
śWićićż:Rdwar(]Walczak. MiĆłiłif Wale®śki;mszuli WojĆiĆĆliówska:EiiiiliiWtóblewśka,
Aurelia Zalewska.Zdzisława Zielińska
NIEOBECNI (3)
Magdalena Beyer, Grzegorz Jastrzębski,Agnieszka Kuźmińska

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria
Makowska stwierdziła, że uchwała
nr XLV11/413/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 została podjęta. Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca
punktu 6.

Rady Maria

Makowska

zamknęła punkt 5 i przystąpiła do realizacji

ad. 6

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku
\est: podjęcie

uchu'aW

w sprawie

wyboru

kotnisji

skrutacyjnej/BR-561/18/

Qxo\€k

ucktwaX'y

stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, iż zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy
o samorządziepowiatowym rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków
zarządu na wmosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmnią połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym należy powołać
komigę skrutacyjną.

PrzewodnicząęŁRądl Mail.jŁ MakouBkŁ zaprooonowała,aby Zgodnie z orzylęlylp
zwyczajem przewodniczący klubów zgłaszali kandydatów do składu komisji skrutacyjnd .

Radna Ewa Borodzicz zgłosiła kandydaturęKatarzyny Klimaszewskiej
Radna Elżbieta Smolińska zgłosiła kandydaturęKaroliny Gawkowskiej
Radny Artur Swiercz zgłosił kandydaturęMariusza Baranowskiego
Radny Krzysztof Rymuza zgłosił kandydaturęTomaszaOsińskiego
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisji skrutacyjnej

Przewodnicząca Rady Maria Makowska

zapytała radnych

o wyrażenie

zgody

na

głosowanie blokowe.
Radni wyrazi zgodę

str. 5

Przewodnicząca
Rady
Maria
Makowska
poddała pod
w sprawie wyboru komiqi skrutacyjnej /BR-561/1 8/ w składzie:
1) Katarzyna Klimaszewska
2) Karolina Gawkowska
3) Mariusz Baranowski
4) Tomasz Osiński.

głosowanie

uchwałę

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW:O, WSTRZYMUJĘSIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienny:
ZA (24)

Mariusz Baranowski,Ewa Borodzicz, Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Maria
Cybulska, Stanisław Dymura, Karolina Gawkowska, Maksym Gołoś, Magdalena Karpiniak,
Katarzyna Klimaszewska,Maria Makowska, Zbigniew Makowski, Tomasz Osiński,
Krzysztof Rymuza, Monika Sawicka, Elżbieta Smolińska, Mirosława Sliwińska, Artur
świercz, Edward Walczak, Michał Walewski, Urszula Wojciechowska,Emilia Wróblewska,
Aurelia Zalewska. Zdzisława Zielińska
NIEOBECNI (3)
Magdalena Bayer, Grzegorz Jastrzębski,Agnieszka Kuźmińska
Przewodnicząca Rady Maria Makowska stwierdziła, że uchwała nr XLV11/414/2018

Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie wyboru komisji skrutacyjnej zostala podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

O godz. 17:45 PrzewodniczącaRady Maria Makowska ogłosiła 5 minutowe przerwęna
ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej .

O godz. 17:50PrzewodniczącaRady Maria Makowska wznowiłaobrady.
Radna Katarzyna Klimaszewska poinformowała, że komiqi skrutacyjna ukonstytuowała
się w składzie:
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Katarzyna Klimaszewska;

Członek Komisji Skrutacyjnej Karolina Gawkowska;
Członek Komisji Skrutacyjnej Mariusz Baranowski;
Członek Komisji Skrutacyjnej Tomasz Osiński.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska zamknęłapunkt 6 i przeszłado punktu 7
ad 7
Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku
test: podjęcie ucha'ab w sprawie wyboru WicestarosQPruszkowskiego/BR-562/18/. Projekt

uchwały stanowizałącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska
poprosiła
o przedstawienie kandydata na wicestarostę pmszkowskiego.

starostę Maksyma

Gołosia

Starosta Maksym Goloś poinformował, iż zgodnie z decyzją klubu PIS, zgłasza kandydaturę
pani Ewy Borodzicz na stanowisko wicestarosty pruszkowskiego. Starosta Maksym Gołoś
dodał, iż radna Ewa Borodzicz jest wszystkim dobrze znana, była członkiem zarządu, a także

str. 6

radną Powiatu Pruszkowskiego w poprzedniej kadencji.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poprosiła radną Ewę Borodzicz

0

r
wyrazenie

zgody na kandydowanie na stanowisko wicestarosty pruszkowskiego

Radna Ewa Borodzicz wyraziła zgodę.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska poprosiła o kierowanie pytań do kandydatki
Radna Elżbieta Smolińska

poprosiła o przerwę.

O godz. 17:45 przewodnicząca Rady Maria Makowska ogłosiła 15 minutowe przerwę na
przygotowanie kart do głosowania przez komigę skrutacgną.
O godz. 18:05 przewodnicząca Rady Maria Makowska wznowiła obrady.

Radna Emilia Wróblewska poinformowała,iż w jd mniemaniudzisiejszegłosowaniejest
bezcelowez racji tego,iż na poprzedniąseqi zgłaszanabyła już kandydaturaradną Ewy
Borodzicz do zarządu,jednak rada nie podjęła przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca

Komisji Skrutacyjnej Katarzyna Klimaszewska

r
l
a
poinformowała

o sposobieprzeprowadzenia glosowania nad powołaniem wicestarosty.

Przewodnicząca Komisji
o rozdanie kart do głosowania.

Skrutacyjnej

Katarzyna

Klimaszewska

poprosiła

Przewodnicząca
Komisji
o zebranie kart do głosowania.

Skrutacyjnej

Katarzyna

Klimaszewska

poprosiła

V
Z
na liczenie
O godz. 18:10 przewodnicząca Rady Maria Makowska
ogłosiła przerwę

głosów.
Q godz. 18:20 przewodniczącaB:ady
Przewodnicząca

Komisji

Maria Makowskąwznowiła

Skrutacyjnej

Katarzyna

obrady:

Klimaszewska

a
r
odc: ytała
protokół

komisji skrutacyjnq (załącznik nr 9 do protokołu):
Wynik głosowania:

Głosowało 24 radnych
Głosów ,,za" 9
Głosów ,,przeciw" 15
Głosów ,,wstrzymujących

się" 0

stwierdzając, że pani Ewa Borodzicz nie została wybrana na stanowisko wicestarosty
Pruszkowskiego.
Z do punktu 8
Przewodnicząca R ady Marial Makowska zamknęła
ę
punkt 7 i przeszła
S

str. 7

ad 8

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku
\est: podjęcie ucha'aĘ w spraw'ie przyjęcia stanowiska w sprawie popyt'cia wniosku
tnieszkaftców Nadarzyła o nieprzyzrtau'anie statusu rejonou'ej instalacji przetwarzania
odpaćź3wkomuna/nyc/z/BR-5óó/78/. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska zwróciła się do przewodniczącejkomigi Ochrony
S;rodowiskai Rolnictwa Magdaleny Karpiniak z prośbą o omówienie projektu uchwały.

PrzewodniczącaKomisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Magdalena Karpiniak
zgłosiła autopoprawkę dotyczącą omyłki piśmiennej polegającą na zamianie słowa rejonowej

na regionalną we wszystkich midscach w uchwale oraz uzasadnieniu,a także załączniku.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa poprosiła o omówienie
projektu uchwały radnego Michała Walewskiego, jako inicjatora podjęcia powyższego
stanowiska.

Radny Michał Walewski zachęcił radnych do poparcia pisma mieszkańcówNadarzyna
skierowanegodo Marszałka Województwa Mazowieckiego o nie przyznawanie statusu
Regionalnej Instalac:ji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Radny Michał Walewski
przedstawił argumenty przemawiające za wystąpieniem mieszkańców Nadarzyna m.in.: hałas,

zapach,wydzielanie gazów tmjących, obciążeniei niszczeniedróg nadarzyńskichpoprzez
pojazdy ciężkie (ruchliwość śmieciarek), obecność szczurów, zagrożenia sanitame w trakcie
transportu śmieci przez centrum Nadarzyna. Instalacja jest potrzebna jednak nie w tej skali

i nie w tym miejscu.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska otworzyła dyskugę
Stanisław Dymura zapytał o dokument od mieszkańców pod którym zebrano 300 podpisów.

Ponadtopan radny poinfomlował, iż tematjest zbyt poważny,a czasna zapoznaniesię ze
sprawą zbyt krótki.
Radny Michał Walewski
skierowanego do marszałka.

poinformował,

iż

podpisy

zostały

dołączone

do pisma

Członek Zarządu Mirosław Chmielewski poinformował, iż powinno dać możliwość
wypowiedzenia się właścicielowi przedsiębiorstwa. Załączona lista z podpisami dotyczy
procedowania w zakresie wyłączenia z listy konkretnego podmiotu z załącznika jaki jest
obowiązany stworzyć marszałek w zakresie RIPOK-ów i instalac=ji dotyczących
przetwarzania odpadów. Przedstawiona lista jest sporządzona na inną okoliczność i z punktu

widzenia formalnego nie jest równoznaczny. Radni wypowiadają się na temat
przedsiębiorstwa, które nigdzie

nie będzie mile

widziane.

Dobrze było

by zaprosić

reprezentacjętej firmy, aby mogła sięwypowiedzieć na tematy formalne.

Radny Michał Walewski poinformował, iż była już toczona rozprawa sądowa,podczas
której wszyscy mogli się wypowiedzieć. Zarówno sąd powiatowy jak i sąd okręgowy
zdecydowały, że racja znajduje się po stronie mieszkańców, a przedmiotowa instalacja jest
zbyt uciążliwa. Mieszkalnictwo budowlane, szkoły wszytko znajduje się w zasięgu od 120
metrów do poniża kilometra oddziaływania od instalacji. Ponadto drogi lokalne
nie są przystosowane do przejazdu takich pojazdów, transportów. Przerób dla RIPOK-a
wynosi 160 tys. ton na rok.

Radna Elżbieta Smolińska poinformowała, iż uchwała jest skonstruowanaw ten sposób,
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że radni nie przesądzająo tym czy ma być czy nie być ta stac:ja,radni wyrażają swoją opinię
na temat uzyskania przez nią dodatkowych uprawnień statusu regionalnej instalacji. Dobrze
gdyby radni zostali poinformowani o tym co wiąże się z uzyskaniemtego statusu.Poprosiła
o bardziej szczegółowe informacje.
Radna Zdzisława Zielińska także poprosiła o bardziej szczegółowe informacje

Radny Michał Walewski odpowiedział,że regionalnaoznacza,iż obejmujeswym zasięgiem
nie tylko odpady lokalne lecz z kilku powiatów 160 tys. ton na rok oznaczato, że co trzy
iiiiiiiiFpddroŚićh it)kalii5ićh)iiióiiiiłlżafby)ól iż&
Radny Tomasz Osiński zgodził się z wypowiedziami swoich przedmówców. Sprawa jest
mało udokumentowana.Postawił wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku obrad
i powrót do omawiania uchwały w momencie gdy radni otrzymają wcześniejszemateriały
w tym również dokumenty od firmy Hetman.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poprosiła o komentarz koordynatora Zespołu
Radców Prawnych Adama Bieńkowskiego.
Koordynator Zespołu Radcó)v Prawnych Adam Bieńkmvski poinformował, iż znajdujemy
się w punkcie porządku i trwa dyskuga w sprawie,jednak tak naprawdęto od rady zależy co
będzie z tym punktem się działo. To od rady zależy co z tym projektem uchwały należy zrobić
czy skierować uchwałę z powrotem do komigi czy nie procedować nad projektem. Punktjest
otwarty i trwa, więc rozstrzygnięcie dotyczące projektu zależy od głosowania.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poddała pod głosowanie wniosek formalny
o zdjęcie punktu z porządku obrad i powrót do omawiania uchwały w momencie gdy radni
otrzymają

wcześniejsze

materiały

w

tym

również

dokumenty

od

firmy

Hetman.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska zapytała:kto z państwaradnychjest za tym, aby
nie głosować powyższej uchwały tylko skierować ją pod obrady Komigi Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa? Ze zobowiązaniem o dostarczenie wszystkim radnym
wyczerpujących materiałów oraz poinformowaniu wszystkich radnych o posiedzeniu komisji.
Wynik głosowania:

Głosowało 24 radnych
Głosów ,,za" 21
Głosów ,,przeciw" l
Głosów ,,wstrzymujących

się" 2

Przewodnicząca Rady'Maria Makowski"poinformowała:'lż
i wraca pod obrady komisji merytorycznej.

uchwała'nic-została'podjęta

Radna Zdzisława Zielińska poprosiła o uzupełninie materiałów o stanowisko gminy
Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poprosiła Zarząd o rozszerzenieomawianego
tematu o materiały, o które prosili radni.

Starosta Maksym Gołoś poinformował, iż to komisja merytorycznawyszła z inicjatywą
podjęcia uchwały, Zarząd wesprze działania komigi. Starosta Maksym Gołoś poprosił, aby
Komisja utrzymywała inicjatywę badawczą.
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Radna Elżbieta Smolińska zgłosiła wmosek o zobowiązanie Zarządu do dostarczenia
materiałów potrzebnych do obradowania nad kwestią statusu rejonowej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych.

Starosta Maksym Gołoś poinformował, iż to nie w kompetencji Zarządu znajduje się
inicjowanie poszukiwań materiałów. Jeżeli komika merytoryczna przedstawi konkretne
prośby do Zarządu, otrzyma pełne wsparcie.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, iż temat będzie pilotowany przez
przewodniczącą Komiqi Ochrony ś;rodowiska i Rolnictwa oraz radnego Michała
Walewskiego.

PrzewodniczącaKomisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Magdalena Karpiniak
poinformowała, iż wraz z radnym Michałem Walewskim postarają się przygotować niezbędne
materiały, jeżeli zajdzie taka potrzeba wystąpią o pomoc do Zarządu. Podczas komiqi
merytoryczną sprawa została przestawiona przez radnego Michała Walewskiego, członkowie

komigi uznali,że w sposóbwystarczający.
Po dzisiejszejdyskuqi sprawawróci raz jeszcze
na komigę.

Radna Elżbieta Smoleńskawycofała swój wniosek
Radny Stanisław Dymura poinformował, iż zapewnekażda gmina chciałaby, aby tego typu
instalacje znajdowały się pozajej granicami.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska zamknęłapunkt 8 i przeszłado punktu 9
ad. 9

Przewodnicząca Rady Maria Mlakowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku
Xes\: informacja Nr 39/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20
cze/wca 20/8 /'oku do ó /@ca 20.r8 roXz/ /BR-5ó4//8/ Infomlacja stanowi załącznik

nr ll do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska otworzyła dyskugę.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska w związku z brakiem zgłoszeń zamknęła
dyskugę.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska zamknęłapunkt 9 i przeszłado punktu lO
ad. lO
Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku
są interpelacje i zapytaYtiaoraz WYtioskii oświadczenia radnych.
Radna Elżbieta Smolińska poprosiła o powody wypowiedzenia panu Krawczyńskiemu
stanowiska dyrektora MOS-u oraz o informacje zawarte w wypowiedzeniu umowy?

Starosta Maksym Gołoś odpowiedział, iż głównym powodem zwolnienia pana dyrektora
były wyniki kontroli przeprowadzoną na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
Z wynikami kontroli zgodził się Mazowiecki Kurator Oświaty, Zarządpodjął działania,aby
polepszyć i wykorzystać potencjał MOS-u.

Radna Elżbieta Smolińska poprosiła o informacje dotyczące konkretnych zapisów
str. lO

zawartych w wypowiedzeniu umowy, jakie zarzuty tam się znalazły?
Starosta Maksym Gołoś odpowiedział, iż musi sprawdzić czy dokument skierowany do pana

dyrektora może zostaćudostępniony.Starosta Maksym Gołoś poinformował,że przekaże
pani radnej dokumenty z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, natomiast protokół z kontroli
znajduje się w BIP-e.
Radna Elżbieta Smolińska poprosiła o powyższe dokumenty.

Radny Artilr Swiercz poprosl{ o mrormaclę dotycz
nad kwestiami zdrowia?

pieczę

Starosta Maksym Gołoś odpowiedział, iż to on odpowiada za ww. kwestie
Radna Ewa Borodzicz poprosiła o wskazanie miejsca na stronie intemetowej, gdzie znajdują
się umowy zlecenia, które nie są idą trybem przetargupublicznego?Gdzie znajdujesię wykaz
tych umów?

Starosta Maksym Gołoś odpowiedział,iż powyższe umowy są udostępnianew rejestrze
umów znajdującym się na stronie intemetowej starostwa.

Radna Ewa Borodzicz poinformowała, iż rejestrjest bardzo ubogi i nie obejmujewszystkich
umów? Radna Ewa Borodzicz poprosiła przesłanie drogą mailowy konkretnego miejsca,
gdzie należy znaleźć powyższe informacje, za pośrednictwem Biura Rady.

Członek Zarządu Zdzisław Brzeziński wyraził oświadczeniedotyczącedziałań podjętych
przed miesiącem przez Radę, kończących minę koalicgną Zarządu. Zarząd na dzień
dzisiejszy działa w ograniczonym składzie bez wicestarosty oraz członka Zarządu, w sensie
politycznym nieoparty na koalicji. Poprawa sytuacji miała miejsce na poprzednią segi
poprzez próbę zwiększenia składu Zarządu, oraz na dzisidszym Zarządzie w celu wyboru
wicestarosty. W związku z powyższym Zarząd funkcjonuje w trzyosobowym składzie, nie do

końca umocowanypolitycznie. Członek Zarządu Zdzisław Brzeziński dodał, iż przed
dzisiejszą segą miał zamiar złożyć rezygnac:jęz funkcji członka Zarządu. Ukształtowana
obecnie sylyadą piQ11g.soowodować
ubeąWłasnowolnienieZarządu, który nie będzie mógł

poddmować uchwał bez quorum. W takim wypadku organ nadzorczy(PrezesRady
Ministrów) musi wystąpić z wnioskiem o odwołanie Rady, ponieważ Zarząd podjął próby
przedstawienia kandydata, jednak to radni nie dokonali wyboru, ewentualnie można by uznać,
iż zaistnienie obecnej sytuacji jest winą Zarządu. W pierwszym przypadku oba organy
przestają działać w dmgim tylko Zarząd i następuje wyłonienie zarządu komisarycznego.
Procedura
ąpienia
sa Rady---Ministrów:---czyewod)t---Mazowieckiego
o rozwiązanie organów sprawi, iż na pewien czas zostanie unieruchomionedziałanie
starostwa. Członek Zarządu Zdzisła)v Brzeziński poinformował, iż mieszkańcy Powiatu nie
zasługują na to, aby na 3 miesiące przed wyborami wprowadzać chaos, dlatego w dniu
dzisiejszym nie złoży rezygnacji,jednak decyzjata nie jest ostateczna.Członek Zarządu

Zdzisław Brzeziński zaapelowałdo ,,sił politycznych" samorządupowiatowegoo próbę
likwidacji sytuacji kryzysowej i podjęcia próby negocjacji. Co więcej członek Zarządu
Zdzisław Brzeziński poinformował, iż znajduje się w bardzo niekomfortowej sytuacji biorąc
udział w posiedzeniach Zarządu po rozpadzie koalicji.
Radna Ewa Borodzicz poinformowała, iż koalicja została przerwana z tego względu,
iż koalicjant robił wszystko, aby nie udzielić absolutorium dla Zarządu. Dwie osobyz koalicji

nie przyszły na sesję absolutoryjną,a obecny wicestarostawstrzymał się od głosu.
stal ll

Interpretacje prawne powinny wynikać od spec:jalistów.Komisarz nie od razu pojawia się
w urzędzie, a Zarząd ma bardzo ograniczone pole działania i kompetencje,jednak Rada może
wspomóc jego działanie. Radna Ewa Borodzicz dodała, iż zgoda na kandydowanie
do Zarządu powiatu

była

wynikiem

troski

o prawidłowe

funkcjonowanie

Zarządu.

Co potwierdziły słowa członka Zarządu Zdzisława Brzezińskiego.Zgodnie z ustawą
o samorządziepowiatowym w ciągu 30 dni starosta powinien zaproponowaćkandydata na
funkcję wicestarosty.

Członek Zarządu Zdzisław Brzeziński odpowiedział,iż to on znajdujesię w najbardzią
niekomfortowd sytuacji i nie chciał by, aby tak było.

Radna Zdzisława Zielińska poinformowała,iż radni z ,,naszejstronystołu" zawszegłosują
przychylnie, jeżeli takie głosowanie ma służyć mieszkańcom Powiatu, bez względu na to czy

koalicja była podpisanana 4 lata czy na 3 lata i dziewięćmiesięcy.Radna Zdzisława
Zielińska dodała, także iż ani radni ani mieszkańcy nie dowiedzą się dlaczego została
zerwana koalicja. Ponadto radna Zdzisława Zielińska poprosiła, o uzgodnienie między sobą
powyższych kwestii, ponieważ niedługo zbliża się koniec kadencji, a jest jej wstyd
za poczynania radnych, którzy byli w koalicji.

Starosta Maksym Gołoś podziękował członkowi Zarządu Zdzisławowi Brzezińskiemu za
odpowiedzialną postawę. Wyraził nadzieję, iż radni dojdą do porozumienia. Starosta
Maksym Gołoś przypomniał, iż na czerwcowym posiedzeniu Komigi Bezpieczeństwa,
Porządku Publicznego i Prawa zgłosił propozycję, aby nie głosować uchwały absolutoryjnej,
ponieważ procedura od samego początku była niepoprawna. Co więcej starosta
poinformował, iż do starostwa wpb'nęły dwie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej oraz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowy, do których lektury
zachęca. Z treści powyższych dokumentów wynika dlaczego uchwała absolutoryjna zasługule
na negatywną opinie oraz unieważnienie.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska dodała, iż uchwała wpb'nęka do starostwa
w dniu dzisidszym, dlatego skan zostanie przesłany do radnych drogą mailowy.

Radny Stanisław Dymura poinformował,iż na poprzednią segi zapadłypewnedecyzje,
które wprowadziły zamęt. W dniu dzisiejszymprzedstawioneinformac=je
przez członka
Zarządu Zdzisława Brzezińskiego oraz radną Ewę Borodzicz były sprzeczne. Radny
Stanisław Dymura poprosił, aby radcaprawny przedstawił opinię prawnądotyczącąZarządu

oraz Rady w obecnejsytuacji. Co więcą radny Stanisław Dymura poprosił o opinię
dotyczącą zagrożeń dla obecnego samorządu. Radny Stanisław Dymura wyraził chęć
dokończenia dobrych decyzji i inwestycji zapoczątkowanych przez Zarząd i Radę.
Koordynator Zespołu Radców Prawnych Adam Bieńkowski poprosił o sprecyzowanie
wniosku pana radnego.

Radny Stanisław Dymura poprosił o opinię dotyczącą roli Rady do końca kadencji
w przypadku rozpadu Zarządu. Jaka będzie sytuacja, gdy członek Zarządu zrezygnuje
z pełnionej funkclji?
Koordynator

Zespołu Radców Prawnych

Adam

Bieńkowski

odpowiedział, iż obecnie

mamy taką sytuacje, że Rada i Zarząd funkcjonują nomlalnie wykonując swoje zadania.
Koordynator Zespołu Radców Prawnych Adam Bieńkowski poprosił o sformułowanie
pytana na piśmie.
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Radny Stanisław Dymura poprosił, aby zapytanie zostało sformułowane na podstawie
protokołu.

Przewodnicząca Rady Maria Makowska poprosiła, aby odpowiedź udzielona radnemu
Stanisławowi Dymurze została przekazanado wiadomości wszystkich radnych.
Radny Krzysztof Rymuza poinformował, iż Mazowiecka Wspólnota Samorządowaprzez
4 lata była jednolitym
ugrupowaniem samorządowym o jasno określonych
Do nieporozumień, które doprowadziły do zaistniałą sytuac:ji, doszło u koalicljanta.

celach.

Radny Artur Swiercz zaproponował,aby wzorem wyborów do komigi skmtacŃneJwskazać
do składu Zarządu po jedną osobie z każdego ugrupowania, aby wykorzystać trzy miesiące,

które zostały do wyborów, ponieważ najważniejszy powinien być samorząd i jego
mieszkańcy.

Radna Urszula Wojciechowska poinformowała, iż w obecnej kadencji Rada zawsze
popierała zasadne działania Zarządu. Przychyliła się do wypowiedzi członka Zarządu
Zdzisława Brzezińskiego,radną Zdzisławy Zielińskid i radnego Artura świercza.
Zaproponowała,aby sytuacjęWjaśnić w kuluarach,a nie na forum publicznym. Poprosiła
o zamknięcie dyskugi.
Radna Ewa Borodzicz dodała, iż wyłączając polityczne przynależności, wszyscy są radnymi

reprezentującymi
dane środowisko.Zarząd wyszedł z inicjatywą uzupełnieniaskładu
o wicestarostę. Dodała, iż to nie Prawo i Sprawiedliwość zaburzyło relację i doprowadziło do
sytuacji kryzysowej, która dotyczy całej Rady,a nie tylko dwóch klubów.

Radna Katarzyna l(limaszewska poinformowała, iż dzisidsze działania Radnych zostały
sprowadzone do pryzmatu polityki. Starostaprzedstawił kandydata na wicestarostę, który nie
został wybrany patrząc przez pryzmat polityki.
Radna Urszula Wojciechowska poprosiła o zakończeniedyskugi
Radny Tomasz Osiński dodał, iż sprawy koalicji powinny być załatwione za zamkniętymi
Mazowieckie Wspólnoty Samorządowej.Zapalnikiem całą sytuacji było zgłoszenie punktu
dotyczącego odwołania obecnego wicestarosty.

Radna Ewa Borodzicz dodała, iż wniosek o odwołanie wicestarosty został zgłoszony po
wcześniejszym, zebraniu klubu, na którym Mazowiecka
poinformowałaiż nie będzie miała-dyscyplinFgłosowania.

Wspólnota

Samorządowa

Radny Stanisław Dymura poprosił o zamknięcie dyskusji oraz o stanowisko z wytycznymi
dla przewodniczącej i starosty do momentu wyborów samorządowych, ponieważ
społeczeństwo oczekuje jak najefektywniąszego działania samorządu.

Radna Maria Cybulska poinformowała, iż panująca sytuacja rzuca światło na radnych oraz

na Zarząd, zaproponowałaaby doszło do porozumienia,a samorządzaczął zgodnie
funkc:jonować.

Przewodnicząca

Rady Maria Makowska poprosiła, aby nie mylić słów polityka

l paŃW\noś . ,J)olityka

pojęcie

właściwe

nadkom społecznym't rozumiaYte na wiele sposobów,

przede wszystkimjako rodzaj sztuki rządzenia, której celetnjest dobro wspólne" .
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Przewodnicząca Rady Maria Makowska zamknęłapunkt 10 i przeszłado punktu l l

ad. ll
Przewodnicząca Rady Maria Makowska poinfomtowała, że koląnym punktem porządku
są. komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

przypomniała, że następnasesjazaplanowanajest na 28 sierpnia 2018 r. /godz. 17:00/,

przypommała o koniecznościzłożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed
upływem kadenc:ji -- szczegółoweinfomiacje zostaną wysłane przez Biuro Rady drogą
mailowy.
Przewodnicząca Rady Maria Makowska zamknęła punkt 11 i przeszłado punktu 12.
ad 12

W związku z wyczerpaniemporządku obrad Przewodnicząca Rady Maria Makowska
o godzinie 19:45 zamknęła obrady XI.Vll sesji Rady Powiatu Pmszkowskiego.

.,.,.=M:l

'skiego
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