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PROTOKÓŁ Nr IV/15 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 19 marca 2015 r. 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 
w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 

 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu 
Powiatu Otwockiego Przewodniczący Rady Dariusz Grajda o godzinie 1600 otworzył obrady 
IV sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitał przybyłych gości, panie i panów radnych, 
pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych mieszkańców. 
Poinformował, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 16 radnych, co wobec składu 
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał.  

 
Następnie Przewodniczący przedstawił poniższy porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska; 

2) w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w komisji i zmieniająca uchwałę      
Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej; 

3) zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji  Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa; 

4) w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego; 
5) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego rady do wystawiania polecenia 

wyjazdu  służbowego dla przewodniczącego rady; 
6) w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                     

29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015,                            
z późn. zm.; 

7) w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                      
29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2015-2028;  

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego                      
na działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 
historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych; 

9) w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5                            
w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7; 

10) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych                     
w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 6/20 o pow. 
843 m2 z obr. 135 i nr 6/23 o pow. 29235 m2 z obr. 135, na rzecz PGE Dystrybucja 
SA; 

11) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,                    
na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

12) w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone w Powiatowym Młodzieżowym 
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Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy                               
ul. Poniatowskiego 10; 

13) w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej na działanie Starosty Otwockiego; 
14) w sprawie skargi Państwa L. i M. W. na działanie Starosty Otwockiego. 

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja nt. działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 
6. Zapytania i oświadczenia radnych. 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
8. Zakończenie obrad.   

 
Ad. 2 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 Na sesję przybyli radni: Agnieszka Łątka, Piotr Mateusz Kudlicki i Jarosław 
Wiązowski w sesji bierze udział 19 radnych.   
 
Ad. 3 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
  

Przewodniczący Rady poinformował, iż radny Kazimierz Ciorga wyraził zgodę                        
na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska                                   
na piśmie (w załączeniu do niniejszego protokołu). W związku z brakiem innych kandydatur 
Przewodniczący zaproponował następujące brzmienie § 2 ww. projektu uchwały: „W uchwale 
Nr 9/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Na przewodniczącego Komisji powołuje się Kazimierza Ciorgę”. 
Następnie poddał głosowaniu podjęcie przedmiotowej uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 15 głosami „za” i 4 głosami 
„wstrzymuj ącymi” – podjęła uchwałę Nr 26/IV/15 zmieniającą uchwałę Nr 9/II/14                        
z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa                            
i Środowiska, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 
 Przewodniczący Rady zaproponował na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej radnego Zdzisława Zycha. 
 Radny Zdzisław Zych wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady, w związku z brakiem innych kandydatur, zaproponował 
następujące brzmienie pkt. 2 § 2 ww. projektu uchwały: „§ 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Na przewodniczącego Komisji powołuje się Zdzisława Zycha”. 
Następnie poddał głosowaniu podjęcie przedmiotowej uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 14 głosami „za” i 5 głosami 
„wstrzymuj ącymi” – podjęła uchwałę Nr 27/IV/15 w sprawie przyjęcia rezygnacji                       
z członkostwa w komisji i zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.                  
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w sprawie powołania Komisji Budżetowej, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady zaproponował na funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Bezpieczeństwa radnego Janusza Golińskiego. 
 Radny Janusz Goliński wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady, w związku z brakiem innych kandydatur, zaproponował 
następujące brzmienie ust. 2 § 1 ww. projektu uchwały: „Na Przewodniczącego Komisji 
powołuje się: Janusza Golińskiego”. 
Następnie poddał głosowaniu podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 15 głosami „za” i 4 głosami 
„wstrzymuj ącymi” – podjęła uchwałę Nr 28/IV/15 zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14                
z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny                         
i Bezpieczeństwa, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 29/IV/15 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                  
Nr 30/IV/15 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego rady do wystawiania 
polecenia wyjazdu  służbowego dla przewodniczącego rady, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.  
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
 Radny Artur Brodowski zapytał o zmianę wydatków budżetowych w rozdziale 80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                  
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i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.  

Odpowiedzi na pytanie radnego udzieliła Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna                          
Majewska-Smółka. 
 W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady poddał głosowaniu podjęcie 
przedmiotowej uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 18 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymuj ącym” – podjęła uchwałę Nr 31/IV/15 w sprawie zmian w uchwale                        
Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 32/IV/15 w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                      
29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego        
na lata 2015-2028, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu podjęcie przedmiotowej uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 16 głosami „za”, 1 głosem 
„przeciw” i 3 głosami „wstrzymuj ącymi” – podjęła uchwałę Nr 33/IV/15 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane            
z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych 
oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 9.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 
 Na prośbę radnego Mateusza Rojka wyświetlone zostały radnym zdjęcia 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie. Następnie radny zapytał                       
o kierunek, w którym zmierzają plany związane z likwidacją Ośrodka.  
 Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka poinformowała, że Zarząd Powiatu 
rozważa koncepcję utworzenia zakładu aktywności zawodowej, jak również propozycję 
przedłożoną przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju dot. wprowadzenia programu 
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naprawczego polegającego m.in. na przekształceniu MOW w Ośrodek Terapeutyczny dla 
Młodzieży z trudnościami psychospołecznymi wynikającymi z używania alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych. Dodała, że ostateczną decyzję w przedmiotowej kwestii 
podejmie Rada Powiatu uchwalając stosowną uchwałę.   
 Radny Mateusz Rojek stwierdził, iż Zarząd Powiatu będący projektodawcą                            
ww. projektu uchwały powinien posiadać już skonkretyzowane plany, a nie dopiero rozważać 
ewentualne scenariusze. Następnie radny zapytał, czy są prowadzone rozmowy z Prezesem 
Fundacji Konstruktywnego Rozwoju nt. przedstawionej koncepcji? Zapytał również o kroki, 
jakie zostaną podjęte wobec pracowników Ośrodka. 
 Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że została przeprowadzona 
jedna rozmowa z Prezesem Fundacji – Panem Zbigniewem Michalczykiem. Jednakże wolą 
Zarządu jest utworzenie zakładu aktywności zawodowej w miejsce zlikwidowanej Placówki.  
 Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że oczekiwał profesjonalnego podejścia do 
sprawy. Zarząd proponuje likwidację MOW-u, a co później? Podkreślił, i ż Ośrodek 
dysponuje potencjałem zarówno w kadrze, jak i w materiale. Nie należy więc go 
zaprzepaścić. Dodał, że spodziewał się od Zarządu analiz potrzeb edukacyjnych oraz 
możliwości finansowania i subwencjonowania. To co dzisiaj prezentowane jest radnym, to za 
mało.  
 Starosta Otwocki Mirosław Pszonka poinformował, że Zarząd Powiatu rozważał 
koncepcję utworzenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii w miejsce MOW-u, którą zgłosiła 
Pani Dyrektor Beata Kuchniewska. Jednakże powołanie ww. Ośrodka mogłoby zagrozić 
innym placówkom Powiatu Otwockiego. Poza tym Placówka w dalszym ciągu nie zbilansuje 
się w subwencji. Starosta powiedział, że została przeanalizowana sytuacja zatrudnionych 
osób. Poinformował, że podejmowane przez Zarząd Powiatu działania będą dążyły                   
w kierunku utworzenia zakładu aktywności zawodowej. Starosta dodał, że decyzja jest 
przemyślana i stanowi najoptymalniejszy wariant.  

Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik poinformował, iż status zakładu aktywności 
zawodowej daje możliwość korzystania ze środków PFRON na utworzenie oraz finansowanie 
jego działalności. Do pozyskania są również inne środki finansowe np. od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Radny Zdunik powiedział, że prowadzone są rozmowy na 
różnych szczeblach.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał, czy analizy Zarządu poparte są dokumentami                   
i czy można byłoby się z nimi zapoznać? 

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że tego rodzaju dokumenty 
znajdują się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.  

Przewodniczący Rady dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba, to mogą one zostać 
przekazane Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  

Radna Bogumiła Więckowska poprosiła Starostę o potwierdzenie, że nieruchomość 
nie zostanie sprzedana. Zaznaczyła, iż od tego zależy jak zagłosuje.  

Starosta odpowiedział, że jeżeli nie sprawdzą się rozważane warianty, to może dojść 
do takiej sytuacji, że nieruchomość zostanie sprzedana.  

Radna Grażyna Olszewska, odnosząc się do treści uzasadnienia, poprosiła                          
o informację nt. opinii związków zawodowych w sprawie zamiaru likwidacji MOW. 
Zauważyła, iż Mazowiecki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię. 

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że opinie przedstawili: 
ZNP i NSZZ „Solidarność” – obie negatywne.  

Radny Artur Brodowski zapytał o faktyczne koszty likwidacji Ośrodka. 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka odpowiedziała, 

iż koszt likwidacji Placówki wyniesie 380 tys. zł przy założeniu, że wszyscy pracownicy 
administracji i obsługi przejdą do zaproponowanych zakładów pracy.    
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Radny Krzysztof Szczegielniak stwierdził, iż przed podjęciem przez Radę Powiatu 
decyzji w przedmiotowej kwestii, w pierwszej kolejności Zarząd powinien przedstawić 
konkretną propozycję. Następnie zapytał o losy pracowników oraz wychowanek.  

Dyrektor Oświaty odpowiedziała, że jeżeli chodzi o pracowników MOW, to zostaną 
oni przeniesieni do innych placówek Powiatu. Problem stanowią pracownicy internatu. 
Dodała, że faktycznie zostanie 9 osób, którym Powiat nie ma nic do zaproponowania.                             
Jeżeli chodzi o wychowanki, to po przyjęciu uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru 
likwidacji MOW wszyscy rodzice i prawni opiekunowie wychowanek zostali poinformowani 
o zamiarze likwidacji placówki. Wychowanki – uczennice klasy pierwszej i drugiej zostały 
przekierowane, zgodnie ze wskazaniami Ośrodka Rozwoju Edukacji, do innych placówek 
celem zapewnienia możliwości kontynuacji nauki, natomiast wychowanki klasy trzeciej 
ukończą szkołę przed terminem likwidacji. 

Radny Artur Brodowski zauważył, iż każda placówka oświatowa, również tego typu 
świadczy pewne usługi na rzecz mieszkańców powiatu. W związku z czym zapytał, jakie 
usługi na rzecz Powiatu Otwockiego świadczył MOW oraz co merytorycznego stracą jego 
mieszkańcy w przypadku likwidacji Ośrodka?  

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka zauważyła, iż wychowankami Ośrodka nie 
są uczennice z terenu powiatu otwockiego. W związku z czym niezasadne jest finansowanie 
znacznej różnicy między subwencją a planem finansowym z dochodów własnych Powiatu.  

Radny Artur Brodowski powiedział, iż na podstawie powyższej odpowiedzi można 
stwierdzić, iż poza miejscami pracy ten Ośrodek żadnych usług oświatowych dla 
mieszkańców powiatu nie świadczył.   

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Łątka przedstawiła 
pozytywną opinię Komisji. 

W związku z zakończeniem dyskusji, Przewodniczący Rady poddał głosowaniu 
podjęcie przedmiotowej uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 13 głosami „za”, 4 głosami 
„przeciw” i 2 głosami „wstrzymuj ącymi” – podjęła uchwałę Nr 34/IV/15 w sprawie 
likwidacji Młodzie żowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy                                 
ul. Ks. Malinowskiego 7, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 10.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt wraz ze zmianą zaproponowaną w tytule oraz § 1 projektu uchwały 
tj. dopisanie „przy ul. Batorego 44” po wyrazach „położonych w Otwocku”. 

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                 
Nr 35/IV/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych                     
w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 6/20 o pow. 843 m2                  
z obr. 135 i nr 6/23 o pow. 29235 m2 z obr. 135, na rzecz PGE Dystrybucja SA, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

11) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 11.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                 
Nr 36/IV/15 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 

12) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 12.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                  
Nr 37/IV/15 w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji n a zajęcia 
rozwijaj ące zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy                
ul. Poniatowskiego 10, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 

13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 13.  
 
Komisja Rewizyjna w obecności 6 członków jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. 

 
Radny Krzysztof Szczegielniak stwierdził, iż radni powinni otrzymywać projekty 

uchwał w pełnym brzmieniu, bez anonimizacji. 
Pan Marcin Bandura – adwokat poinformował, iż anonimizacja dotyczy danych 

skarżących publikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie         
z opinią Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z czym nie 
rekomendowałby rozwiązania proponowanego przez radnego.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, iż opinia GIODO wskazuje na anonimizację 
właśnie przy publikacji, natomiast nie nakazuje takiego rozwiązania w przypadku 
podejmowanych uchwał.    

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że imię i nazwisko nie podlegają ochronie.   
Przewodniczący Rady stwierdził, iż w tej mierze wystąpi o oddzielną opinię prawną. 

Następnie poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 18 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymuj ącym” – podjęła uchwałę Nr 38/IV/15 w sprawie skargi Wspólnoty 
Mieszkaniowej na działanie Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. 

 
14) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 14.  

 
Komisja Rewizyjna w obecności 8 członków jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. 

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 16 głosami „za” i 3 głosami 
„wstrzymuj ącymi” – podjęła uchwałę Nr 39/IV/15 w sprawie skargi Państwa                             
L. i M. W. na działanie Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 
Ad. 4 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 5 działu II Sprawozdania dot.  
przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego. Radny 
zauważył, iż w przypadku dwóch dyrektorów dodatek został zmniejszony.  
 Starosta odpowiedział, że zmniejszenia dodatków motywacyjnych spowodowane są 
m.in. decyzją o zwrocie do Ministerstwa Finansów kwoty blisko 500 tys. zł, jeżeli chodzi                   
o MOW. Natomiast w przypadku MOS „Jędruś” toczy się postepowanie, po zakończeniu 
którego Powiat może zostać pociągnięty do zwrotu nawet kwoty 2 mln zł.  
 Radna Bogumiła Więckowska zapytała o pkt 8 działu II Sprawozdania dot. ustalenia 
ceny w pierwszych rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej. 
 Starosta odpowiedział, że zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości. Nie będzie przetargu, gdyż byłby to już piąty z kolei. Ofertę 
złożyła Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, stąd też decyzja                                
o rokowaniach.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 11 działu III Sprawozdania                                
dot. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
„Jędruś” w Józefowie. 
 Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że ostatnie stanowisko 
Dyrektora MOS było obsadzone przez powierzenie. Obecnie Zarząd Powiatu zdecydował                 
o ogłoszeniu konkursu.   
  Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 12 działu III Sprawozdania dot. opłaty 
od pozwu w wysokości 26.051,00 zł.  

Starosta odpowiedział, że sprawa dotyczy dotacji przekazanej przez Ministerstwo 
Zdrowia, w związku z przekształceniem ZP ZOZ w Otwocku w PCZ Spółka z o.o. Dodał, że 
samorządy nie są zwolnione z tego rodzaju kosztów sądowych. 

Sesję opuściła radna Barbara Markowska. W sesji bierze udział 18 radnych. 
Ad. 5 
 Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o informacje nt. zaistniałych zmian 
personalnych w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz przyszłych, jeżeli chodzi                        
o szczebel zarządzający.  

Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski przedstawił bieżące informacje dotyczące 
Spółki. Poinformował o nowym składzie Rady Nadzorczej, mianowicie: Pan Bartłomiej 
Rychlewski – Przewodniczący, Pan Andrzej Mazek – Wiceprzewodniczący, Pan Mirosław 
Bursa – Sekretarz (członek poprzedniej Rady Nadzorczej), Pan Marek Grzegorz Królak – 
Członek, Stanisław Bogucki – Członek. Poinformował, że Zgromadzenie Wspólników 
zobligowało Prezesa PCZ do częstszego udzielania informacji nt. sytuacji finansowej Spółki 
oraz do poprawy współpracy z pracownikami Szpitala. Nowo powołana Rada Nadzorcza 
rozpoczęła swoją działalność bardzo intensywnie, spotyka się praktycznie co tydzień próbując 
dotrzeć do wszelkich informacji niezbędnych do oceny stanu Spółki. Zmiana Prezesa nie była 
planowana. Jednakże od marca br. sytuacja w Spółce zaczęła się zmieniać bardzo 
dynamicznie i do członków Zarządu zaczęły dochodzić bardzo niepokojące sygnały. 
Wicestarosta powiedział, że 2 marca br., tuż po posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezes PCZ 
poinformował o zablokowaniu kont z powodu braku płatności ZUS. Do tej sytuacji doszły 
jeszcze problemy związane z Oddziałem Wewnętrznym, informacje nt. spraw sądowych 
prowadzonych przeciwko Prezesowi oraz wyrok komorniczy Spółdzielni „Naprzód”. Biorąc 
powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza zdecydowała o utracie zaufania do Prezesa Gałabudy. 
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Niestety akt założycielski nie dopuszczał, aby do obecnej kadencji Prezesa, która wygasa                    
z końcem roku, można było uzupełnić Zarząd o kolejne osoby. Stąd decyzja o odwołaniu 
Prezesa. Jeżeli chodzi o kandydatów na to stanowisko, to były rozważane tak naprawdę dwie 
kandydatury. Nowym Prezesem PCZ Spółka z o.o., z racji wykształcenia i doświadczenia, 
została Pani Anna Sikora. Dalsze zmiany w Zarządzie Spółki pozostawione są do dyspozycji 
Prezesa.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy Rada Nadzorcza w drodze uchwały 
podjęła uchwałę o podwyższeniu wynagrodzeń dla jej członków? 

Wicestarosta odpowiedział, że podniesienie wynagrodzeń było decyzją Wspólników 
celem zmotywowania członków Rady Nadzorczej.            

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, iż była to podwyżka o 50%. 
Starosta w uzupełnieniu poinformował, iż zmieniło się prawo i obecnie musi być 

odprowadzany podatek od diet członków Rady Nadzorczej, w związku z czym należało to               
w jakiś sposób zrekompensować.   

Radny Mateusz Rojek wygłosił oświadczenie, że powzięcie informacji o sytuacji,                                 
w jakiej znajduje się Szpital jest obowiązkiem Zgromadzenia Wspólników. Następnie zapytał 
o kryteria wyboru składu Rady Nadzorczej? Zapytał Wicestarostę, czy nie uważa, że osoba 
obejmująca urząd Prezesa Spółki powinna posiadać kierunkowe wykształcenie? Zdaniem 
radnego nie może być mowy o takiej sytuacji kiedy kierujący placówką, jaką jest Szpital                   
nie posiada specjalności w tym zakresie.    

Starosta odpowiedział, że Zgromadzenie Wspólników celem uniknięcia 
niedopowiedzeń oraz sytuacji, w których może być czymś zaskoczone, podjęło następujące 
działania, mianowicie: 

1) zobligowało Prezesa PCZ, aby zwoływał obligatoryjnie, raz na półtora miesiąca, 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników; 

2) przedstawiał na ww. posiedzeniu rachunek zysków i strat, jak również stan realizacji 
kontraktów; 

3) ustalono, iż Prezes nie może zawierać umów powyżej określonej kwoty, jeżeli chodzi 
o remonty, inwestycje i sprzedaż, czy wynajmowanie innych firm medycznych do 
wykonywania kontraktów.  

Podjęte kroki mają zobligować Zarząd Spółki do bieżącego informowania Zgromadzenia 
Wspólników. Dodał, że posiadane wyniki w ww. zakresie będą przedstawiane radnym. 
 Wicestarosta odpowiadając na pytanie radnego Rojka dokonał prezentacji członków 
Rady Nadzorczej oraz Prezesa PCZ. Dodał, że została podjęta decyzja o wystąpieniu                        
do Marszałka Województwa Mazowieckiego z propozycją fuzji PCZ Spółka z o.o.                               
z Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Pismo intencyjne 
wysłane w ww. kwestii stanowi jeden z elementów próby poprawy funkcjonowania                           
i płynności Szpitala. 
 Radna Bogumiła Więckowska zauważała, iż intencja połączenia ww. Szpitali wraca co 
kadencję. Jednakże, aby doszło do fuzji obie jednostki musiałyby posiadać jednakowe formy 
organizacyjne, a takiej woli jeśli chodzi o Marszałka Województwa, nie ma. Następnie 
zapytała, jak długo PCZ nie płacił ZUS? 
 Starosta przypomniał, że proponował połączenie szpitali w II kadencji Rady Powiatu, 
kiedy również pełnił funkcję Starosty. Wówczas oba zakłady funkcjonowały w formie                       
zp zoz-ów. Powiedział, że nadal istnieje szansa połączenia tych szpitali. Marszałek mógłby 
wnieść aport rzeczowy i finansowy do PCZ, przy zawarciu stosownej umowy. Zostałby 
powołany nowy Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.  
 Wicestarosta odpowiadając na pytanie radnej Więckowskiej poinformował,                         
że z bilansu przedstawionego przez Prezesa wynika, że zaległości wobec ZUS nie dotyczą 
kilku dni, a tylko raczej są liczone w miesiącach.    
 Radna Grażyna Olszewska poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego członkowie rozmawiali o przedstawicielu załogi w składzie Rady Nadzorczej. 
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Zapytała, czy taka osoba została powołana?     
Wicestarosta odpowiedział, że akt założycielski nie porusza tej kwestii, natomiast do 

powołania członka załogi do Rady Nadzorczej obliguje uchwała Rady Powiatu. Nowy Prezes 
wczoraj odbył spotkanie ze związkami zawodowymi. Wicestarosta wyraził nadzieję, że dialog 
oraz warunki pracy w Szpitalu ulegną poprawie.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że umów należy dotrzymywać – pacta sunt 
servanda. Stwierdził, iż przekształcenie w Spółkę oparte było o pewien element umowy 
społecznej strony przekształcającej z pracownikami. Ta umowa została zawarta i wyrażona                
w formie uchwały.   

Radny Krzysztof Szczegielniak poparł powyższą wypowiedź radnego Piotra Mateusza 
Kudlickiego, żadna reforma nie uda się bez porozumienia z pracownikami. Decyzja                             
o powołaniu Rady Nadzorczej, która nie uwzględnia woli Rady Powiatu i pracowników 
optymizmem jednak nie napawa. Dodał, że Rada Powiatu powierzyła wykonanie uchwały 
Zarządowi Powiatu, który w przypadku Spółki pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. 
Wyraził nadzieję, że Zarząd Powiatu naprawi swój błąd. Następnie przypomniał, iż na 
ubiegłej sesji pytał, na jakim etapie znajduje się kontraktowanie na rok 2015 i Starosta 
obiecał, że udzieli odpowiedzi na następnym posiedzeniu Rady. 
 Wicestarosta powiedział, iż jeśli chodzi o przedstawiciela załogi, to powinien zostać 
uzupełniony zapis w akcie założycielskim lub należałoby w tej kwestii uchylić uchwałę, 
ponieważ występuje sprzeczność. Powiedział, że zostaną podjęte działania zmierzające do 
rozwiązania tego problemu. Dodał, że sprawa była również przedmiotem obrad Komisji 
Rozwoju Gospodarczego. 

Starosta odpowiedział radnemu Szczegielniakowi, że z chwilą uzyskania                                       
informacji o kontraktach, zostaną one przekazane radnym.   

Radny Krzysztof Szczegielniak zaapelował, aby rozwiązując problem przedstawiciela 
załogi w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd nie podjął działań w kierunku utwierdzenia 
radnych w przekonaniu, że nie ma takiego zapisu w umowie Spółki. Zapytał, czy Zarząd 
Spółki będzie obsadzony w pełnym 3-osobowym składzie? 

Wicestarosta odpowiedział, że nie jest mu wiadome jak pod kątem spraw 
personalnych Prezes będzie organizował sobie pracę. Jednakże Prezes Gałabuda pełniący rolę 
Zarządu jednoosobowego sam wskazywał na fakt, że Zarząd musi być minimum 
dwuosobowy.    

Radny Janusz Goliński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tym puncie porządku 
obrad.     
 
Ad. 6 
 Nie zabrano głosu w tym punkcie porządku obrad. 
   
Ad. 7  

Protokół z III sesji został przyjęty przy 1 głosie „wstrzymującym”, w obecności                  
18 radnych.  
 
Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1800 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

      Protokółowała:                                                                                          Przewodniczył: 
 
 Honorata Tarnowska                                                                                      Dariusz Grajda 
  
 


