PROTOKÓŁ Nr II/14
z sesji Rady Powiatu w Otwocku
odbytej w dniu 18 grudnia 2014 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
II sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitał zaproszonych gości, panie i panów radnych,
pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych mieszkańców.
Poinformował, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 21 radnych, co wobec składu
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Następnie Przewodniczący przedstawił poniższy porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Złożenie ślubowania przez radnego.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) powołanie Komisji stałych Rady Powiatu:
a) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
b) w sprawie powołania Komisji Budżetowej,
c) w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego,
d) w sprawie powołania Komisji Środowiska,
e) w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
f) w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa;
2) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku;
3) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego;
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014;
5) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014;
6) w sprawie zmiany uchwały Nr 295/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
23 października 2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Zapytania i oświadczenia radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Zakończenie obrad.

Radny Kacper Kamiński zgłosił wniosek formalny o dodanie do porządku obrad
pkt. 4 w brzmieniu „Przedstawienie Zarządu - podział kompetencji, cele i program na 4 lata
oraz dyskusja”.
Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę na propozycję nazwy Komisji Środowiska.
Przewodniczący Rady poinformował, że jeżeli chodzi o nazwy komisji, to radni będą
mogli dyskutować w tych kwestiach w konkretnych punktach porządku obrad.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył, że we wcześniejszych kadencjach Rady
Powiatu funkcjonowały dwie różne komisje: Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny oraz
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Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, których kompetencje obecnie
skupione są w jednej, mianowicie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. Poprosił, aby
przed przyjęciem porządku obrad projektodawca przedstawił uzasadnienie dla połączenia tych
komisji.
Przewodniczący Rady odpowiedział, iż w ubiegłej kadencji Rady działało 8 komisji,
w tym jedna doraźna - Komisja Statutowa. Wyjaśnił, że zakresy działania, zgodnie z którymi
funkcjonowały Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny oraz Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli przenikały się, w związku z czym zaproponował ich połączenie.
Za takim rozwiązaniem przemawiał również jeszcze jeden argument, mianowicie:
oszczędności.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o szersze uzasadnienie dla połączenia ww.
komisji.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że propozycja powołania komisji została
przesłana radnym w piątek. Dodał, iż na prośbę dotyczącą odniesienia się do ww. propozycji
i przesłania uwag nikt z radnych nie zareagował. Do Biura Rady również nie wpłynęły uwagi.
Według Przewodniczącego nie zachodzi konieczność „rozdzielenia”, na skutek którego
miałaby powstać dodatkowa komisja.
Radny Jacek Czarnowski powiedział, że skoro przywoływana jest kwestia
oszczędności, to może należałoby zmienić Statut Powiatu Otwockiego celem wprowadzenia
większej liczby nieetatowych członków zarządu, ewentualnie zmniejszenia liczby
wiceprzewodniczących rady.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wnioskowana przez radnego Kamińskiego
informacja, którą przedstawi Starosta, została ujęta w pkt. 5 porządku obrad: „Sprawozdanie
z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym”.
Radny Kacper Kamiński odpowiedział, że wolałby, aby punkt w zaproponowanym
przez niego brzmieniu pojawił się przed projektami uchwał. Dodał, że radni będą głosowali
nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty.
W związku z czym zasadne jest, aby otrzymali informacj ę w kwestii podziału obowiązków
pomiędzy poszczególnych członków Zarządu Powiatu w Otwocku przed przystąpieniem do
procedowania projektów uchwał.
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. wniosek radnego Kamińskiego głosowanie: za - 7 osób, przeciw - 13 osób. Wniosek upadł.
Ad. 3
Przewodniczący Rady poprosił, aby radny Artur Brodowski, zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, złożył ślubowanie.
Radny Artur Brodowski złożył ślubowanie.
Ad. 4.
1a)
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Dariusz Sokół zaproponował kandydaturę radnego Henryka Mariusza
Szostaka.
Radny Kacper Kamiński zaproponował kandydaturę radnego Piotra Mateusza
Kudlickiego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni Henryk Mariusz Szostak i Piotr Mateusz
Kudlicki wyrażają zgodę na kandydowanie?
Ww. radni wyrazili zgodę.
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Przewodniczący Rady zapytał o kontrkandydatury. W związku z ich brakiem
poinformował, iż głosowanie na Przewodniczącego zostanie przeprowadzone w trybie
jawnym. Kandydat, który uzyska więcej głosów będzie Przewodniczącym. Następnie,
zgodnie z prośbą, oddał głos radnemu Kudlickiemu.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że jego kandydatura nie pojawiła się
w sposób przypadkowy. Dodał, że „komisja rewizyjna jest tym ciałem w każdym organizmie,
które ma zadanie kontrolne i jeżeli ciało kontroluj ące w jakikolwiek sposób jest uzależnione
albo funkcjonuje w jakiejkolwiek możliwości, nawet nie w samym konflikcie, ale możliwości
konfliktu interesów, jest to sytuacja nie właściwa i dobry obyczaj, i kultura polityczna,
i wszelkie prawidła praworządności demokracji wskazują, aby komisja rewizyjna była
kierowana i pracowała pod nadzorem sił niekontrolowanych przez organ wykonawczy, tak
żeby nie było możliwości kontrolowania kontrującego przez kontrolowanego”.
Na zakończenie wypowiedzi radny stwierdził, iż wynik głosowania będzie świadczył o tym,
czy jest zrozumienie dla reguł dążenia do realizacji prawidłowych zasad i kultury politycznej
w Radzie Powiatu, czy go nie ma.
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu kandydatury:
- radnego Henryka Mariusza Szostaka - głosowanie: za - 13 osób;
- radnego Piotra Mateusza Kudlickiego - głosowanie: za - 8 osób.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, iż na funkcję Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej została przyjęta kandydatura Pana Henryka Mariusza Szostaka.
W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały wraz z propozycj ą składu osobowego Komisji oraz kandydaturą Pana
Henryka Mariusza Szostaka w § 4.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę
Nr 6/II/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik do
niniejszego protokółu.
1b)
Przewodniczący Rady poinformował o zmianach w zaproponowanym składzie
osobowym, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Budżetowej. W związku z brakiem propozycji ze strony
pozostałych radnych, zaproponował kandydaturę radnego Janusza Golińskiego.
Radny Janusz Goliński wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał o kontrkandydatury. Wobec ich braku poddał
głosowaniu zgłoszoną przez siebie propozycję kandydata - głosowanie: za - 17 osób,
wstrzymały się - 4 osoby.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz
z propozycją składu osobowego Komisji oraz kandydaturą Pana Janusza Golińskiego w § 4.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę
Nr 7/II/14 w sprawie powołania Komisji Budżetowej, która stanowi załącznik do
niniejszego protokółu.
1c)
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Radny Krzysztof Boczarski zaproponował kandydaturę radnego Dariusza Sokoła.
Radny Dariusz Sokół wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady zapytał o kontrkandydatury. W związku z ich brakiem poddał
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głosowaniu zgłoszoną propozycję kandydata - głosowanie: za - 17 osób, przeciw - 3 osoby,
wstrzymała się - 1 osoba.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz
z propozycją składu osobowego Komisji oraz kandydaturą Pana Dariusza Sokoła w § 4.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - 19 głosami „za” i 2 głosami
„wstrzymującymi” - podjęła uchwałę Nr 8/II/14 w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
1d)
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek formalny o zmianę nazwy
komisji na: „Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska”. Przewodniczący postanowił go
przyjąć i zgłosił jako autopoprawkę.
Radny Grzegorz Michalczyk przypomniał radnym IV kadencji, że najwięcej posiedzeń
odbyła Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, co świadczy o jej powadze oraz poruszanych
tematach. W związku z czym zaproponował, aby zakres działania dotyczący bezpieczeństwa
został włączony do Komisji ds. rolnictwa zmieniaj ąc jej nazwę na: „Komisja Środowiska
i Bezpieczeństwa”. Dodał, że biorąc pod uwagę liczbę spotkań Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w ubiegłej kadencji, jest to racjonalna propozycja. Następnie zgłosił wniosek o zmianą nazwy
na: „Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa”.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki poparł wniosek radnego Grzegorza Michalczyka.
Stwierdził, iż zbyt mała liczba członków Komisji może sparaliżować jej funkcjonowanie.
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. wniosek radnego Michalczyka głosowanie: za - 8 osób, przeciw - 11 osoby, wstrzymały się - 2 osoby.
Przewodniczący Rady poinformował o zmianach w zaproponowanym składzie
osobowym, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.
Radny Henryk Mariusz Szostak zaproponował kandydaturę radnego Zdzisława Zycha.
Radny Zdzisław Zych wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał o kontrkandydatury. Wobec ich braku poddał
głosowaniu zgłoszoną propozycję kandydata - głosowanie: za - 18 osób, wstrzymały się - 3
osoby.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz
z propozycją składu osobowego Komisji oraz kandydaturą Pana Zdzisława Zycha w § 4.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - 20 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym” - podjęła uchwałę Nr 9/II/14 w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
1e)
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Starosta Otwocki Mirosław Pszonka zaproponował kandydaturę radnej Agnieszki
Łątki.
Radna Agnieszka Łątka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady zapytał o kontrkandydatury. W związku z ich brakiem poddał
głosowaniu zgłoszoną propozycję kandydata - głosowanie: za - 18 osób, wstrzymały się - 3
osoby.
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Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz
z propozycją składu osobowego Komisji oraz kandydaturą Pani Agnieszki Łątki w § 4.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę
Nr 10/II/14 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, która stanowi
załącznik do niniejszego protokółu.
1f)
Przewodniczący Rady poinformował o zmianach w zaproponowanym składzie
osobowym, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. W związku z brakiem
propozycji ze strony pozostałych radnych, zaproponował kandydaturę radnego Artura
Brodowskiego.
Radny Artur Brodowski nie wyraził zgody na kandydowanie.
W związku z czym Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnej
Bogumiły Więckowskiej.
Radna Bogumiła Więckowska nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię prawną, czy Rada może podjąć uchwałę bez
wyboru przewodniczącego komisji?
Pan adwokat Marcin Bandura odpowiedział, że zgodnie ze Statutem Powiatu
Otwockiego Rada powinna powołać przewodniczącego komisji. Podjęcie ww. uchwały bez
wyboru przewodniczącego komisji nie będzie skutkowało unieważnieniem jej przez nadzór
Wojewody, ponieważ tylko niezgodność z ustawami byłaby podstawą uchylenia takiej
uchwały. Reasumuj ąc, uchwała będzie naruszać przepisy Statutu, natomiast Wojewoda nie
unieważni jej.
Przewodniczący Rady zapytał Pana Bandurę, czy Rada mogłaby nie podjąć ww.
uchwały i przesunąć projekt na następne posiedzenie Rady?
Pan Bandura odpowiedział, że taka decyzja mogłaby zostać podjęta przez Radę.
Niepowołanie Komisji w dniu dzisiejszym być może będzie bezpieczniejszym wyjściem.
Dodał, iż większa liczba głosów przeciwko tej uchwale skutkowałaby niepodjęciem jej przez
Radę.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił votum separatum. Poinformował, iż jest
wyraźnie powiedziane i ustawodawca położył na to szczególny nacisk, że porządek obrad raz
przyjęty nie powinien być zmieniany. Zmiana porządku łączy się ze szczególnym trybem
głosowania, do czego potrzebna jest bezwzględna większość ustawowego składu. W związku
z czym Rada nie powinna odstąpić od uchwalenia ww. Komisji, ponieważ naruszone
zostałyby zasady Statutu i ustawy. Powołanie komisji bez jej przewodniczącego nie będzie
stanowiło naruszenia prawa. W przypadku, gdy nie istnieje przewodniczący komisji, to
przewodniczący rady ma kompetencje zwoływania komisji. W związku z czym ww. Komisja
może zafunkcjonować i dlatego Rada nie powinna rezygnować z podjęcia uchwały, zarówno
ze względów formalno-prawnych, jak i merytorycznych. Radny zaapelował o podjęcie
uchwały w powyższej sprawie, ponieważ jej odrzucenie może zostać odebrane jako
zawieszenie przez radnych spraw dotyczących opieki zdrowotnej w Powiecie.
Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski poprosił o przyjęcie i przegłosowanie
uchwały. Powiedział, że żałuje, iż nie ma chętnego kandydata na funkcj ę Przewodniczącego
ww. Komisji. Wyraził nadzieję, że wszyscy wezmą odpowiedzialność za zadania, którymi
zajmuje się Komisja Zdrowia oraz skupią się na pracy merytorycznej.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Grzegorza
Michalczyka.
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Radny Grzegorz Michalczyk zauważył, iż przedmiotowa Komisja nie zajmuje się
wyłącznie sprawami dot. Szpitala. Powiedział, że rozważy kandydaturę, ale potrzebuje czasu
na zastanowienie się.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz
z propozycją składu osobowego Komisji, bez wyboru jej Przewodniczącego.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - 18 głosami „za”, 1 głosem
„przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi” - podjęła uchwałę Nr 11/II/14 w sprawie
powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, która stanowi załącznik do
niniejszego protokółu.
2)
Starosta Mirosław Pszonka zaproponował kandydatury radnych: Janusza Golińskiego
i Dariusza Sokoła.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni Janusz Goliński i Dariusz Sokół wyrażają
zgodę na kandydowanie?
Ww. radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z powyższymi kandydaturami w § 1.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - 17 głosami „za”, 3 głosami
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” - podjęła uchwałę Nr 12/II/14 w sprawie
delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
3)
Radny Kacper Kamiński poprosił, aby Starosta przedstawił zakres kompetencji, jak
również poinformował o swoich planach.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o podanie minimalnej i maksymalnej kwoty
określającej wysokość wynagrodzenia.
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska odpowiedziała, że ww. kwoty zostały
przedstawione w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w §1 ust. 1 po wyrażeniu „w łącznej
kwocie” dopisać „brutto”.
Radny Kacper Kamiński poprosił również, aby Starosta przedstawił argumenty
przemawiające za tym, żeby radni podjęli uchwałę w proponowanym brzmieniu
tj. z maksymalnym wynagrodzeniem dla Starosty.
Starosta odpowiedział, iż w tym przypadku to najmniej powinien przekonywać
radnego Kamińskiego, ponieważ wspólnie pracowali w ubiegłej kadencji Rady. Natomiast,
jeżeli chodzi o dorobek pracy Starosty, to jest on znacznie większy, jak również bardzo
znaczący dla Powiatu Otwockiego. Jako przykład podał m.in. dokończenie budowy
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, rozbudowę Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, wykonanie termomodernizacji Szpitala
Powiatowego, budowę rond, remont mostów, pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie
blisko 40 mln zł, zbilansowanie Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku. Następnie
Starosta przedstawił swoje kompetencje w ramach podziału pracy w Zarządzie Powiatu.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz ze zmianą zaproponowaną w § 1 ust. 1.
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - 17 głosami „za” i 4 głosami
„wstrzymującymi” - podjęła uchwałę Nr 13/II/14 w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego
protokółu.
4)
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę
Nr 14/II/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014, która
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
5)
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę
Nr 15/II/14 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
6)
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę
Nr 16/II/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 295/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi
załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 5
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o przedstawienie informacji w sprawie
podziału kompetencji w Zarządzie Powiatu.
Starosta poprosił, aby każdy z etatowych członków Zarządu przedstawił własny zakres
kompetencji. Zakres Starosty został nakreślony przy omawianiu projektu uchwały Nr 3.
Wicestarosta Otwocki poinformował, że w drodze negocjacji ustalono, że będzie
sprawował bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi
powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa:
a) Wydziałem Architektury i Budownictwa,
b) Wydziałem Geodezji i Kartografii, w tym Geodetą Powiatowym,
c) Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami,
d) Wydziałem Komunikacji i Transportu, w tym Inżynierem Ruchu,
e) Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka poinformowała, że będzie sprawowała
bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:
a) oświatowymi jednostkami organizacyjnymi powiatu w tym: Oświatą Powiatową
w Otwocku,
b) Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku,
c) Powiatową Biblioteką Publiczną w Otwocku.
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Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik poinformowała, że będzie sprawował
bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:
a) Wydziałem Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
b) Samodzielnym Biurem Kultury i Promocji,
c) powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w tym: Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.
Radny Artur Brodowski zapytał o pkt 1 działu III Sprawozdania dot. uznania za
niecelową ofertę Klubu Sztuk Walk „Sokudo” na zadanie publiczne w 2014 roku w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Turniej Karate Fudokan”. Poprosił
o wyjaśnienia dla podjętej decyzji.
Starosta wyjaśnił, iż Powiat pod koniec roku po prostu nie miał środków, którymi
mógłby wesprzeć ww. zadanie.
Radny Kacper Kamiński zapytał Starostę, dlaczego nie chciał zająć się Szpitalem, tak
jak jego poprzednik oraz czy będą zmiany w Zarządzie Dróg Powiatowych?
Starosta odpowiedział, że pełniąc funkcję Starosty w II kadencji i Wicestarosty
w III kadencji sprawował bezpośredni nadzór na Szpitalem. W rozmowach negocjacyjnych
z obecnymi członkami Zarządu została podjęta decyzja, iż sprawami dot. Szpitala zajmie się
Wicestarosta. Nie zmienia to faktu, iż może on liczyć na wiedzę, wsparcie i doświadczenie
Starosty. Jeżeli chodzi o ZDP, to zostaną podjęte rozmowy celem przedstawienia konkretnej
propozycji.
Radna Bogumiła Więckowska poprosiła Wicestarostę o przedstawienie wizji dalszego
rozwoju usług leczniczych i Szpitala.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił, iż Zarząd powinien przedstawić koncepcję
ogólną funkcjonowania na najbliższe 4 lata.
Radny Artur Brodowski powiedział, że oczekiwałby od Zarządu utworzenia wydziału
nadzoru właścicielskiego szeroko rozumianego, który będzie monitorował wszystkie obszary
właścicielskie, łącznie z obszarem PCZ Spółka z o.o.
Radny Kacper Kamiński zapytał Wicestarostę, co zamierza zrobić z funduszem
świadczeń socjalnych, który nie jest wypłacany pracownikom, czy odwoła Prezesa Szpitala
oraz czy będzie walczył o przywrócenie do pracy doktora Gałązki?
Wicestarosta odpowiedział, że nadzór nad Spółką ma Rada Nadzorcza,
a Zgromadzenie Wspólników składa się z całego Zarząd Powiatu. Powiedział, że
w najbliższym czasie przedstawi radnym propozycj ę rozwiązania problemów związanych ze
Spółką, wspólnie wypracowaną z Zarządem, Radą Nadzorczą oraz Komisją Zdrowia,
Rodziny i Bezpieczeństwa. Obecnie analizuje dokumenty.
Radny Kacper Kamiński zapytał Członka Zarządu Anetę Bartnicką o plany, jeśli
chodzi o przeciwdziałanie odpływowi uczniów.
Członek Zarządu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że dyrektorzy szkół wraz z Oświatą
Powiatową podejmują mnóstwo pracy promocyjnej, aby zachęcać uczniów do wyboru
placówek, dla których organem założycielskim jest Powiat Otwocki. Zwróciła uwagę na
kwestie niezależne od oświaty z zakresu komunikacji i transportu. Brak połączenia z gmin
ościennych powiatu powoduje, że uczniowie nie mają po prostu jak dojechać do szkół, które
głównie zlokalizowane są w Otwocku (szkoły ponadgimnazjalne). Dodała, że radni powinni
wspólnie wypracować, jak poprawić pewne poza oświatowe problemy, które wpływaj ą na
odpływ uczniów. Radna Bartnicka zaznaczyła, że te problemy nie pojawiły się nagle i nie są
jakimś tragicznym wydarzeniem, bo nie było wyj ątkowej tendencji odpływu uczniów.
Dyrektorzy bardzo dobrze pracowali i promowali swoje placówki.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki stwierdził, iż Przewodniczący Rady mógłby,
w uzgodnieniu ze Starostą, zaplanować w porządku obrad przyszłej sesji punkt pt.: „Ogólna
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informacja Zarządu Powiatu Otwockiego nt. działań, które zamierza podjąć w kadencji
2014-2018”.
Radny Krzysztof Szczegielniak odniósł się do pkt 12 działu II Sprawozdania dot.
podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
lokalu w budynku zlokalizowanym przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku. Biorąc pod uwagę
cenę wywoławczą, to 1 m2w tym budynku został wyceniony na kwotę 2 tys. zł.
Wicestarosta odpowiedział, że cena została ustalona na podstawie wykonanego
operatu szacunkowego przez biegłego. Obecnie uchwała nie została skonsumowana.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o informację nt. pkt 13 działu
II Sprawozdania dot. umorzenia powstałego zadłużenia z tytułu dzierżawy części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Starosta odpowiedział, że chodzi o nieruchomość Skarbu Państwa zlokalizowaną przy
ul. Kupieckiej w Otwocku.
Ad. 6
Wicestarosta odpowiadając na pytanie radnego Szczegielniaka dot. spotkania ze
związkami zawodowymi działającymi przy PCZ Spółka z o.o., odpowiedział, że jak tylko
uzyska większość informacji zorganizuje ze związkami ponowne spotkanie.
Radny Kacper Kamiński zapytał, kto uczestniczył jeszcze w ww. spotkaniu, oprócz
związków zawodowych. Następnie zapytał Starostę, czy były jakieś zmiany personalne
w Starostwie od początku bieżącej kadencji?
Wicestarosta odpowiedział, że w spotkaniu poza związkami zawodowymi
uczestniczyli mi.in. pielęgniarki, lekarze, Pani
, Pan
. Dodał, że
spotkanie nie było protokołowane, ale dysponuje własnymi notatkami, które może radnemu
udostępnić.
Starosta odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie było żadnych zmian personalnych.
Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, iż 30 października 2014 r. odbyło się
wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu, na którym to posiedzeniu,
nieprotokołowanym, radni postawili wnioski do Zarządu Powiatu o pilne zwołanie
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCZ Spółka z o.o. oraz odwołanie Prezesa PCZ
Spółka z o.o. Wnioski nie pojawiły się na posiedzeniu Zarządu, mimo podjętych działań ze
strony grupy radnych (korespondencja z Przewodniczącym Rady, aby skierował wnioski na
Zarząd). Radny otrzymał opinię prawną, że Przewodniczący Rady nie może przekazać
wniosków z tego spotkania na Zarząd, natomiast może to zrobić Członek Zarządu,
ewentualnie Sekretarz lub Skarbnik. Ww. informacja została przekazana radnemu
Szczegielniakowi - Członkowi Zarządu Powiatu IV kadencji, w dniu 2 grudnia po godzinie
15-tej, kiedy radni zbierali się na sesję Rady V kadencji, podczas której został wybrany nowy
Zarząd Powiatu. W związku z powyższym radny poprosił Wicestarostę, aby przedstawił
przedmiotowy wniosek na posiedzeniu Zarządu. Dodał, że oryginalny wniosek znajduje się
w Biurze Zarządu.
Radny Mateusz Rojek zapytał, w jakim charakterze uczestniczyły w spotkaniu
wymienione przez Wicestarostę osoby: Pani
.. i Pan
?
Czy reprezentowali oni Starostwo? Kim jest Pan
?
Wicestarosta odpowiedział, że zadzwonił do niego radny Kacper Kamiński
z propozycją zorganizowania spotkania z przedstawicielami związków zawodowych
działających przy PCZ Spółka z o.o. Zdarzyło się tak, że Pan
zorganizował
wcześniej tego rodzaju spotkanie, na prośbę związków zawodowych, czyli pracowników.
Zarówno Pan
jak i Pani
występowali w roli organizatorów, a właściwie
łączników pomagających w kontakcie ze związkami. Starostwo było reprezentowane przez
Wicestarostę.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż w takich
sytuacjach miały i będą miały miejsce zdarzenia próby wywierania nacisku, żeby odwoływać
lub nie odwoływać taką czy inną osobę; w tym kontekście radny wymienił Prezesa PCZ Pana
Grzegorza Gałabudę. Następnie poprosił, aby Wicestarosta zechciał skrzętnie zapamiętywać
kto naciska na zwolnienie albo na niezwalnianie i w jaki sposób. Chodzi o osoby spoza grona
osób uprawnionych.
Radny Janusz Goliński poinformował o utworzeniu 15 grudnia 2014 r. Klubu Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Powiatu w Otwocku, którego został
Przewodni czącym.
Następnie Przewodniczący Rady:
- odczytał podziękowania oraz życzenia owocnej i satysfakcjonującej pracy od radnych
Rady Miasta Józefowa, które wpłynęły na jego ręce 5 grudnia 2014 roku;
- poinformował o przekazaniu informacji o wykonaniu budżetu Powiatu na zakończenie
IV kadencji 2010-2014, zgodnie ze stanem na 30 listopada 2014 r., do wszystkich
komisji;
- zaapelował o wyłonienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa;
- poinformował o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, w terminie 30 dni od
dnia złożenia ślubowania;
- w imieniu wszystkich radnych przekazał mieszkańcom Powiatu świąteczne życzenia.
Ad. 7
Protokół z I sesji został przyj ęty jednomyślnie, w obecności 21 radnych.
Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1800 Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda zamknął obrady II sesji Rady Powiatu w Otwocku.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Grajda
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