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PROTOKÓŁ Nr XVI/16 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 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 
XVI 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 18 radnych, co wobec składu 
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał.  

 
Ad. 2 

Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                      
z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                  
z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                                    
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm.; 

3) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi 
gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku; 

4) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2715W ul. Armii 
Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do                           
ul. Filipowicza; 

5) w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie 
zarządzania drogą powiatową Nr 2703W Góraszka-Boryszew; 

6) w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi                         
i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu; 

7) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w roku 2017; 

8) w sprawie skargi Pani M. W.  na działanie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
Nr I w Otwocku; 

9) w sprawie skargi Pana A. S. na bezczynność Starosty Otwockiego; 
10) w sprawie przekazania skargi. 

4. Stanowisko w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia Powiatu Otwockiego przez Otwocki Zakład 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zarządzany przez radnego Rady Powiatu w Otwocku. 

5. Problem odorowy na terenie Powiatu Otwockiego. 
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania i oświadczenia radnych. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
9. Zakończenie obrad.    

  
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.  
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Ad. 3 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  

 
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 112/XVI/16 w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                      
z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                  
z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 113/XVI/16 w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                                    
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
  

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 114/XVI/16 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej 
drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

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

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 115/XVI/16 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2715W                    



3 
 

ul. Armii Krajowej w Otwocku  na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do                          
ul. Filipowicza, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 116/XVI/16 w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania                           
w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2703W Góraszka-Boryszew, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 
 
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 117/XVI/16 w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu                    
z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 

 
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

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

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 118/XVI/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
obiektów pływających w roku 2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8. 

 
Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 

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

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – 16 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymuj ącym”  – podjęła uchwałę Nr 119/XVI/16 w sprawie 
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skargi Pani M. W.  na działanie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 9. 

 
Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

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

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 120/XVI/16 w sprawie skargi Pana A. S. na bezczynność Starosty Otwockiego, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 10. 
 
Komisja Rewizyjna w obecności 6 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

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

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 121/XVI/16 w sprawie przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 4 
Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt stanowiska. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu stanowiska.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła stanowisko 
Nr 3/2016 w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia Powiatu Otwockiego przez Otwocki Zakład 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zarządzany przez radnego Rady Powiatu w Otwocku, 
które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 5 
 Przewodniczący Rady poinformował o przygotowanych materiałach dot. 
przedmiotowej kwestii. 
 Radni nie zgłosili uwag w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad. 6 

Radna Bogumiła Więckowska zapytała o pkt. 16 Sprawozdania dot. powierzenia Pani 
Apolonii Żołądek stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                        
im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3. 

Starosta odpowiedział, iż Zarząd Powiatu uznał, że stanowisko zostanie powierzone 
tylko na ten rok. Dodał, że Zarząd będzie się bacznie przyglądał, czy Pani Dyrektor 
wyciągnęła jakiekolwiek wnioski ze swych działań, które miały miejsce.     
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Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, że chciałaby usłyszeć coś konkretnego,         
czym naraziła się Pani Żołądek, bo do tej pory miała nieskazitelną opinię. Przypomniała,                         
że w ubiegłej kadencji Rady Pani Dyrektor była chwalona za to, że „bardzo prawidłowo 
prowadziła tą szkołę, szkoła odnosiła sukcesy, jedna z lepszych szkół, pozyskiwała dużo 
środków, młodzież wyjeżdżała za granicę na praktyki”. 

Starosta odpowiedział, że jeden lub dwóch olimpijczyków ze szkoły wojskowej czy 
zawodowej, to nie są jakieś rewelacje, które pozwalają mówić o sukcesach. Zastrzeżenia                         
w stosunku do Pani Dyrektor dotyczą np. zatrudniania nauczycieli spoza powiatu otwockiego 
(25-30%). Zarząd stoi na stanowisku, że w 120-tysięcznym powiecie można znaleźć 
nauczycieli, których można zatrudnić do odpowiednich przedmiotów. Następnie Starosta 
zapytał czemu miało służyć, bo w innych placówkach to się nie zdarzało, np. zatrudnienie 
nauczycieli i wicedyrektorów na rok, dwa czy trzy. Dodał, że generalnie wicedyrektorzy 
zatrudniani są na okres pełnienia funkcji przez dyrektora. Zaznaczył, że dla Zarządu takie 
stanowisko jest niezrozumiałe. 

Radny Grzegorz Michalczyk zabierając głos wstał z miejsca, gdyż w jego przekonaniu 
o Pani Żołądek trzeba byłoby mówić w pozycji stojącej. Powiedział, że „ta kobieta, która 
swoje zdrowie i część życia oddała temu powiatowi, powinna zasługiwać przy już końcówce 
swojej pracy zawodowej na pełen szacunek, niestety Zarząd Powiatu. 24 lata czy więcej? 24 
lata dowodzenia tą placówką, wcześniej jako nauczyciel tejże placówki również szkoły,  
osoba, która rozwija cały czas wszechstronnie tę szkołę, Pan Starosta mówi cóż to za 
osiągnięcia. Panie Starosto, o ... (dzięki) tej szkole o powiecie otwockim mówi się w całej 
Polsce, w całej Polsce i w Europie rzeczywiście też. Rzesze młodych ludzi i absolwentów 
dziękuje, że w tej szkole się znalazło i tę szkołę ukończyło i są doskonałymi fachowcami                 
w swojej dziedzinie. Obecnie, od kilku lat, wiemy, że systematycznie nabór do placówek 
powiatowych spada, ale tam nie, tam zawsze są chętni, dzięki właśnie pracy Pani Dyrektor, 
która właśnie … potrafiła wokół siebie zgromadzić takich nauczycieli oddanych temu 
powiatowi niezależnie od tego gdzie mieszkają i my mamy powód do dumy. Mi jest 
niezmiernie przykro i wstyd, za to że w ten sposób oddanych ludzi temu powiatowi tak się 
traktuje na zakończenie swojej pracy zawodowej.” 

 Starosta odpowiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko. Poprosił radnego                        
o konkrety. Dodał, że ostatnio przeglądał wyniki ww. placówki i okazuje się, że brakowało  
do jednej albo dwóch klas naboru. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki w skali województwa, 
czy kraju, to ta szkoła się niczym nie wyróżnia, to że akurat z „Erasmusa” młodzież wyjeżdża 
do innych krajów na praktyki, to nie jest żaden sukces, bo ostatni przypadek jest taki, że 
nawet szkoła się nie zakwalifikowała do dofinansowania. Starosta podkreślił, i ż tam gdzie 
trzeba było oddać Pani Żołądek, to że akurat dobrze prowadzi tą szkołę, to był czas, że było to 
czynione. Natomiast nie dotyczy to ostatniego okresu czasu. Dodał, że korzystając z okazji 
chciałby oddać hołd ówczesnej Radzie Powiatu, która rozbudowała tą placówkę przekazując 
odpowiednie środki. Starosta powtórzył, że tam gdzie należało oddać szacunek dla Pani 
Dyrektor, był oddawany.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt. 39 Sprawozdania dot. wyrażenia zgody na 
przyjęcie oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Rejs  integracyjny  żaglowcem Mahagoni 
po jeziorach mazurskich: Jezioro Ryńskie, Tałty, Bełdany”.  
           Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu odpowiedział, iż przygotuje 
szczegółowe informacje w powyższej kwestii i przekaże je radnemu.  

Radna Grażyna Olszewska powiedziała, że chciałaby odnieść się do tego, o czym 
mówił Pan Starosta. Dodała, że jak dobrze zrozumiała, to jeden z zarzutów dotyczy złej 
polityki zatrudnienia (zatrudnianie nauczycieli spoza powiatu). Dodała, że jako wieloletni 
nauczyciel wie, jakie kłopoty mogą mieć dyrektorzy, jeśli chcą zwolnić nauczyciela, którego 
chroni karta nauczyciela. Radna powiedziała, że gdyby Pani Dyrektor Żołądek powierzono 
stanowisko dyrektora na 5 lat, zgodnie zresztą z założeniami konkursu, mogłaby ona po tym 



6 
 

okresie godnie przejść na emeryturę. Następnie radna odniosła się do pkt. 15 Sprawozdania 
dot. powierzenia Panu Grzegorzowi Michalczykowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół                 
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7. Powiedziała, że jeśli 
chodzi o tą decyzję Zarządu to nie wie, co można zarzucić młodemu człowiekowi. 
Powierzenie Panu Grzegorzowi Michalczykowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr II 
również na okres jednego roku jest dla radnej niezrozumiałą decyzją Zarządu. Brak zaufania 
dla człowieka, który zajmował się oświatą powiatową i mowa, że być może sobie nie poradzi, 
bo za małą ma praktykę jest w ogóle nie do przyjęcia.  

Starosta zwrócił uwagę, iż radna poruszyła temat nadzoru, o którym podczas 
dzisiejszej sesji Starosta nie chciał mówić. Starosta zapytał: „to że akurat mam zwrócić w tej 
chwili ok. 2,5 mln zł to jest ktoś winny w tym powiecie za to, czy nie? to że w tej chwili 
Prokuratura Okręgowa przejęła powiedzmy sobie dochodzenie w sprawie szkoły Eroregio, 
chodzi o kwotę 520 tys., że one wędrowały na zupełnie gdzieś inne powiedzmy konta niż 
powinny, to jest w powiecie ktoś winny za to, czy nie?” Następnie Starosta powiedział, że 
jeśli chodzi o nabór do szkół Powiatu Otwockiego, to jest aż o 370 gimnazjalistów mniej. 
Biorąc pod uwagę 6 ostatnich lat, tegoroczny nabór jest najniższy w historii Powiatu.  

Radny Janusz Goliński zapytał kto w czwartek obejmie obowiązki dyrektorów                            
w ww. placówkach? Dodał, że w Powiecie funkcjonuje pięciostopniowy nadzór nad 
placówkami i sposób dowodzenia: „tam jest dyrektor, jest Dyrektor Oświaty Powiatowej, 
Członek Zarządu odpowiedzialny, cały Zarząd jest odpowiedzialny za te placówki, a Starosta 
na końcu. No i po jakimś czasie okazuje się – do oświaty mamy dołożyć ileś milionów,                         
ileś nie mamy dzieci … oświata prowadzi olbrzymie biuro kilku dwudziestoosobowe                         
ze swoją księgowością … może jak za dużo to mała odpowiedzialność, … jak za dużo 
odpowiadających to to ta odpowiedzialność się rozkłada jakoś, może my tutaj gdzieś 
błądzimy, poszukamy może jakiś innych rozwiązań, bo to co w tej chwili się stało, do oświaty 
ileś, do szpitala dwucyfrowy wynik milionowy, gdzie się nie dotkniemy to mamy starty, 
środków zewnętrznych również nie za dużo, przyjrzyjmy się temu”. 
 Odpowiedzi radnemu Golińskiemu udzieliła radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu 
Powiatu informując, że jeśli chodzi o ZSEG, to Pani Apolonia Żołądek jest tam zatrudnionym 
nauczycielem i przyjęła powierzenie. Jeśli chodzi o Zespół Szkół Nr 2, to Pan Grzegorz 
Michalczyk także przyjął powierzenie i na chwilę obecną nie wpłynęła informacja o jego 
rezygnacji z tej pracy. Pan Matosek wielokrotnie kontaktował się z Panem Michalczykiem, 
ażeby podpisać umowę o pracę, ale nie skutecznie. Jeśli nie uda się skutecznie podpisać 
umowy o pracę stanowisko zostanie powierzone Wicedyrektorowi – Pani Monice Chudek.     
 
Ad. 7 

Radny Jacek Czarnowski poprosił o informację w kwestii rezygnacji radnego Dariusza  
Sokoła z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi radnemu Czarnowskiemu informując, iż 
Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego jest Pan Dariusz Sokół, który wycofał 
swoją rezygnację. Jest to zgodne z opinią prawną, jaką posiada Przewodniczący Rady. 
Następnie powiedział, że ww. opinia zostanie udostępniona radnym.    
 Radny Grzegorz Michalczyk powiedział: „Szanowni Państwo, może rzeczywiście 
niektórych zdziwi, że nie odpowiedziałem nic na temat tego co powiedział Starosta, ale                                                  
w każdym zdaniu widać niestety niekompetencję prawną Pana Starosty i nie będę dyskutował 
na ten temat tutaj, bo to nie ma sensu, dziękuję bardzo, począwszy jeszcze raz, począwszy od 
decyzji związanej z powołaniem dyrektorów pokonkursowych do informacji, które później 
padły w stosunku do tych 2,5 mln itd., itd. Gdyby Starosta doskonale wiedział jaki jest system 
odpowiedzialności tego by nie było”.   

Przewodniczący Rady poinformował o uruchomienia siłowni w pomieszczeniach 
dawnej kawiarni PMDK. Poprosił także o przedstawienie informacji z wyjazdu delegacji 
Powiatu Otwockiego na Ukrainę. Dodał, że radni otrzymali na swoje skrzynki mailowe 
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zaproszenie na I Mazowiecki Samorządowy Marsz „Nordic Walking – po zdrowie”, który 
odbędzie się 11 września br.  

Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu oddał głos radnemu Jackowi 
Czarnowskiemu, który przedstawił informację z pobytu delegacji Powiatu Otwockiego na 
Ukrainie.    

Starosta ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Michalczyka powiedział,                      
że przez 30 lat pracuje w samorządzie i tym samym nie musi przekonywać                               
o swoich kompetencjach i wykształceniu. Dodał, że liczył na to, że usłyszy odpowiedź na 
konkrety. Faktem jest, że był bardzo kiepski nadzór i w obecnej sytuacji Powiat będzie musiał 
za to zapłaci.   

Radny Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż chciał uniknąć niepotrzebnej dyskusji, bo   
w tej sytuacji powinien zapytać Starostę „gdzie jest 4 mln zł za Batorego? … gdzie są 
pieniądze za sprawy pracownicze? Ja Pana mam zapytać przez te 30 lat ile tych pieniędzy 
publicznych Pan zmarnotrawił w sensie nadzoru nad Szpitalem? Mam Pana zapytać kto 
głosował za wyborem, czy też za kontynuacją nadzoru zarządzania Szpitalem, gdzie mamy 
niesamowite długi?”  

Radna Barbara Markowska zapytała o przygotowanie placówek oświatowych do 
rozpoczęcia roku szkolnego oraz remonty, jakie zostały w nich przeprowadzone.  
 Radna Aneta Bartnicka poinformowała, że placówki są w trakcie kontroli. Zarówno te 
większe, jak i te mniejsze remonty zostały zakończone. Jak zapewniają dyrektorzy, placówki 
są już gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.    

Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o te „zmarnowane” pieniądze na Szpital,                  
to dzięki temu wsparciu on dalej funkcjonuje. Zauważył, że „ożywiona” dyskusja pojawia się 
zawsze w przypadku „dokładania” do Szpitala, bo w przypadku finansowania oświaty 
wszystko jest w porządku. Starosta powiedział, że to prawda, że do Szpitala Powiat dołożył 
blisko 60 mln zł, ale należy mieć również na uwadze, że co najmniej tyle samo, jak nie więcej 
dołożył do oświaty. Starosta nadmienił, że zwrócił uwagę na konkretny przypadek, w którym 
Powiat będzie musiał zwrócić do Ministerstwa Finansów 2,5 mln zł i właśnie na tym 
problemie należałoby się skupić.  

Na sesję przybył radny Krzysztof Boczarski. W sesji bierze udział 19 radnych.  
Radny Janusz Goliński przypomniał, że „Pan Michalczyk był przez 8 lat Członkiem 

Zarządu, zawiadował oświatą, brał czynny udział w czynnościach związanych ze Szpitalem, 
pobierał olbrzymią pensję, jako Członek Zarządu, taką okrągłą sumę tutaj lekko licząc tu                     
w pamięci, że tak powiem wyasygnował za tę pracę i teraz w taki sposób, może rzeczywiście 
zna najlepiej czego zaniechał, czego nie dopilnował i teraz tutaj rzuca te uwagi”.  

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.   
  
Ad. 8 

Protokół z XV sesji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 19 radnych.  
 
Ad. 9 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1700 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady XVI sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

        Protokółowała:                                                                                        Przewodniczył: 
 
   Honorata Tarnowska          Dariusz Grajda 


