Protokół Nr 3/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 13 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, radny Krzysztof Szczegielniak oraz
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Iwona Kwiek, zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Promocja Powiatu – kalendarz działań promocyjno-kulturalno-sportowych z udziałem
Powiatu Otwockiego.
4. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie rozwoju i ochrony zdrowia w Powiecie Otwockim.
5. Sprawy bieżące i różne oraz wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przedstawiony porządek
9 członków Komisji.

obrad

został

przyjęty jednomyślnie,

w

obecności

Ad. 2
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie
„wstrzymującym”, w obecności 9 członków Komisji.
Ad. 3
Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik poinformował, że kalendarze imprez
kulturalnych, promocyjnych, sportowych i turystycznych na rok 2015 organizowanych lub
współfinansowanych przez Powiat Otwocki mogą zostać omówione przez członków Komisji
po zatwierdzeniu ich przez Zarząd. Następnie oddał głos Kierownikowi Samodzielnego Biura
Kultury i Promocji.
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Iwona Kwiek zaprezentowała
zakres działania Biura. Poinformowała, iż zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Otwocku Samodzielne Biuro Kultury i Promocji realizuje zadania
z zakresu: promocji, kultury, turystyki, sportu, jak również nadzoru i współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Biuro prowadzi stronę internetową Powiatu Otwockiego,
fanpage na Facebooku oraz redaguje gazetę powiatową „AS PIK”. Jeżeli chodzi o budżet na
2015 rok, to przedstawia się on następująco:
1) promocja – 82.100 zł;
2) kultura – 219.394 zł;
3) turystyka – 18.000 zł;
4) sport – 116.000 zł.
Pozyskanie środków zewnętrznych oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu
Otwockiego, zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz, to priorytetowe cele jakie stawia sobie
Pani Kierownik.
Radny Artur Grzegorz Brodowski zaproponował, aby w porozumieniu z gminami
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stworzyć lokalne produkty turystyczne.
Radny Mateusz Rojek zapytał o szlaki turystyczne, mianowicie w jaki sposób są
wyznaczane i utrzymywane, czy Powiat realizuje w tym zakresie projekt?
Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik odpowiedział, że planowane jest połączenie
szlaków turystycznych znajdujących się na terenie powiatu otwockiego. Dodał, że będą
podejmowane wspólne działania mające na celu wypracowanie dobrych rozwiązań.
Radny Jacek Czarnowski nawiązując do tematu numeru Gazety Samorządowej
Powiatu Otwockiego AS PIK „Radni V kadencji Rady Powiatu w Otwocku” poprosił
o aktualizację bazy danych zdjęć fotograficznych.
Ad. 4
Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski przedstawił bieżące informacje dotyczące
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Poinformował o nowym składzie Rady
Nadzorczej. Wyjaśnił, iż pod koniec ubiegłego roku dwóch członków Rady Nadzorczej
złożyło rezygnację, pozostali oddali się do dyspozycji Zarządu Powiatu, a z końcem
stycznia br. wygasły im mandaty. W zaistniałej sytuacji, w dość szybkim trybie,
Zgromadzenie Wspólników powołało nową Radę Nadzorczą, w składzie: Pan Bartłomiej
Rychlewski – Przewodniczący, Pan Andrzej Mazek – Wiceprzewodniczący, Pan Mirosław
Bursa – Sekretarz (członek poprzedniej Rady Nadzorczej), Pan Marek Grzegorz Królak –
Członek, Stanisław Bogucki – Członek. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników została podjęta uchwała intencyjna w sprawie wystąpienia 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. Wicestarosta poinformował, że ubiegłoroczny bilans będzie badany przez biegłego
rewidenta do końca marca br. Następnie Wicestarosta odniósł się do ostatnich doniesień
prasowych związanych ze zmianami personalnymi w Oddziale Wewnętrznym. Powiedział
również, że w ostatnich tygodniach Zarząd był zaskakiwany coraz to nowymi informacjami
dotyczącymi głównie płynności finansowej PCZ – zaległości w ZUS i zadłużenie wymagalne
wobec firmy „Naprzód”. Przekazał, iż według Prezesa PCZ, na dzień dzisiejszy, ujemny
kapitał Spółki wynosi 6 mln zł. W związku z czym powrót do próby zmierzenia się
z przekazaniem aportu Spółce, aby wzmocnić jej kapitał wydaje się koniecznością. Wartość
przekazanego kapitału na rzecz Spółki w wysokości 6 mln zł pozwoliłaby jej wyjść na „zero”.
Wicestarosta dodał, że radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek do Przewodniczącego
Rady o uwzględnienie w porządku sesji punktu poświęconego tematowi PCZ Spółka z o.o.
Radny Jarosław Wiązowski zauważył, iż na ubiegłej sesji Rady Powiatu Starosta
odpowiadając na pytanie dotyczące sytuacji PCZ informował, że jest ona dobra. Doniesienia
prasowe jednak temu zaprzeczają, a sytuacja jest po prostu dramatyczna. Personel –
pielęgniarki od grudnia 2014 r. nie mają płacone za dyżury.
Wicestarosta odpowiedział, że informacja przekazywana przez Prezesa była taka, że
PCZ tak naprawdę bilansuje się, a główne zaległości dotyczą opłaty z tytułu czynszu
dzierżawnego, który nie jest odprowadzany do Powiatu. Gdy okazało się, że zaległości
ZUS-owe, to kwota rzędu 1 mln 700 tys. zł Prezes PCZ został zobowiązany do
przedstawienia wielkości zobowiązań na koniec 2014 roku, bez ujmowania kwoty należnego
czynszu dla Powiatu. Wicestarosta dodał, że obecnie, w oparciu o dokumenty, oceniana jest
sytuacja Spółki. Jeżeli chodzi o informacje przedstawiane podczas sesji, to były one
w oparciu o informacje kierowane przez Prezesa PCZ.
Radny Jacek Czarnowski zapytał o zmiany na stanowisku Prezesa PCZ, w przyszłym
tygodniu.
Wicestarosta odpowiedział, że Rada Nadzorcza spotyka się co tydzień. Posiedzenie,
które odbyło się w poniedziałek zostało przerwane i będzie kontynuowane za tydzień.
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W porządku obrad znajduje się punkt dotyczący zmian w Zarządzie.
Radny Mateusz Rojek zapytał o bilans PCZ.
Wicestarosta odpowiedział, że należy poczekać do czasu zakończenia prac nad
bilansem przez biegłego rewidenta.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył, że jeżeli planowane są zmiany
w jednoosobowym Zarządzie Spółki, to dotyczyć one będą zapewne odwołania Prezesa.
Zapytał o kryteria, na podstawie których będzie podjęta ww. decyzja, skoro biegły rewident
sporządzi bilans na koniec marca br.?
Radny Mateusz Rojek, w uzupełnieniu, zapytał o kryteria wyboru nowego Prezesa?
Wicestarosta powiedział, że jeśli chodzi o kierowanie Spółką, to taka osoba powinna
mieć ogólne doświadczenie i przede wszystkim wykształcenie. Poza tym powinna być
wiarygodna i budzić zaufanie. Dodał, że z uwagi na trudną sytuację PCZ rozważana jest
możliwość powołania Prezesa bez ogłaszania konkursu na to stanowisko.
Radny Krzysztof Szczegielniak, jako członek Zgromadzenia Wspólników poprzedniej
kadencji, powiedział, że w przypadku wyboru Prezesa Gałabudy jako kryterium została
przyjęta większość Zgromadzenia Wspólników, czyli Zarządu Powiatu. Zaznaczył, iż
wybranie Prezesa większością głosów bez wykształcenia kierunkowego nie jest dobrym
rozwiązaniem. W związku z czym przestrzegł przed ewentualnym wyborem, równie
niebezpiecznym, prezesa bez doświadczenia w zarządzaniu spółkami medycznymi.
Radny Mateusz Rojek zapytał o ewentualnych kandydatów na stanowisko Prezesa
PCZ.
Wicestarosta odpowiedział, że rozważane są pewne kandydatury, jeżeli wybór
zostanie dokonany, to radni na najbliższej sesji zostaną o tym poinformowani.
Radny Mateusz Rojek zapytał o doświadczenie Pana Andrzeja Mazka –
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCZ w opiniowaniu np. strategicznych planów
wieloletnich Spółki.
Wicestarosta powiedział, że Pan Mazek, jeśli chodzi o akt założycielski i skład Rady
Nadzorczej, to spełnia kryteria Członka Rady Nadzorczej. Dodał, że wnioskował, aby Pan
Mazek został powołany w skład Rady dla usprawnienia przepływu informacji między
Prezesem, Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników. Poza tym obecna Rada Nadzorcza
będzie pełnić swoją funkcję do końca bieżącego roku. Jest szansa, aby w przyszłej kadencji
Rady zmienić jej skład.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaapelował, żeby nie traktować Szpitala, jak spółki.
Dodał, że oczywiście ten proces (przekształcenie ZP ZOZ w Spółkę) nie jest nieodwracalny.
W związku z powyższym Wicestarosta zaprosił do rozmów. Dodał, że na pewno
Szpital tak dalej funkcjonować nie może, ponieważ Powiatu nie stać na dopłacanie do jego
działalności.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył, iż w raporcie Najwyższej Izby Kontroli,
ogólnie dostępnym, jest wyraźnie stwierdzone, że w podmiotach, które zostały przekształcone
w spółki, nie wykonano żadnych operacji restrukturyzacyjnych, ani zmian innych, które
można było również wykonać bez przekształcenia w spółkę.
Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że z załogą Szpitala zostały ustalone
pewne zasady, które zostały zapisane w uchwale Rady Powiatu. Sprawa dotyczy
przedstawiciela pracowników w składzie Rady Nadzorczej. W obecnym składzie Rady nie ma
takiej osoby.
Wicestarosta wyjaśnił, iż przedstawiciel pracowników w ubiegłej kadencji Rady
Nadzorczej zrezygnował z tej funkcji deklarując dalszą współpracę w Radzie pod warunkiem,
że nie będzie przedstawicielem pracowników. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają
informacje, które nie powinny być ogólnie dostępne. Przedstawiciel załogi był zobligowany
przez członków Rady do zachowania tajemnicy, z drugiej strony załoga oczekiwała od
swojego przedstawiciela pełnej informacji. W związku z czym mogło dojść do konfliktu.
Pośpiech spowodował, że została wybrana Rada Nadzorcza w składzie jw. Nie było po prostu
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czasu na dokonanie wyboru przedstawiciela. Wicestarosta dodał, że Prezes został
zobowiązany do zorganizowania spotkania pracowników z członkami Rady Nadzorczej celem
przywrócenia komunikacji. Ma on ustalić dyżury i rozpocząć dialog z pracownikami.
Wicestarosta dodał, że Zgromadzenie Wspólników zamierza rozpocząć prace nad poprawą
aktu założycielskiego Spółki.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaproponował, aby członkowie Komisji skierowali do
Zarządu Powiatu wniosek o przywrócenie zmiany umowy spółki uwzględniającej zasadę
powołania jednego członka Rady Nadzorczej z rekomendacji pracowników Powiatowego
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Poprosił Przewodniczącego Komisji o przegłosowanie
poniższego wniosku.
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu o zmianę umowy
Spółki uwzględniającą powołanie Rady Nadzorczej z jedną osobą z rekomendacją
pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia.
Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 4 osoby, 1 osoba nie głosowała.
Radny Artur Brodowski nie wziął udziału w głosowaniu. Powiedział, że na
przedstawiciela załoga powinna wskazać czynnego pracownika Szpitala. Rekomendowanie
osoby z zewnątrz mija się z celem.
Ad. 5
1. Przewodniczący Dariusz Sokół przedstawił pisma jakie wpłynęły do Komisji:
1) pismo z dnia 23.02.2015 r. Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Poręby dot. zabezpieczenia
bariery betonowej na moście oraz stanu nawierzchni drogi powiatowej we wsi Poręby;
Przewodniczący Komisji zaproponował rozpatrzenie ww. pisma podczas
wyjazdowego posiedzenia.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił prośbę, aby przy omawianiu przedmiotowej
kwestii zostało przedstawione stanowisko Zarządcy drogi.
Ww. prośba została przyjęta przez aklamację.
2) wyciąg Nr 29 z projektu protokołu Nr 11/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 24.02.2015 r. dot. odpowiedzi na wnioski Komisji z 13.02.2015 r.
2. Wicestarosta Otwocki przypomniał, iż członkowie Komisji podczas jednego z ubiegłych
posiedzeń zastanawiali się nad gospodarką wodno-ściekową w powiecie. Powiedział,
że jeżeli chodzi o oczyszczalnię w Józefowie, to przynajmniej na jakiś okres został
wstrzymany pomysł jej budowy. Rozwiązaniem mogłaby być propozycja stworzenia
zarządu międzygminnego, jeśli chodzi o Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., które obsługuje tak naprawdę aglomerację.
3. Radna Barbara Markowska podziękowała radnemu Piotrowi Mateuszowi Kudlickiemu za
przygotowanie tegorocznych powiatowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych 9 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.
4. Radny Jarosław Wiązowski ponownie zwrócił uwagę, że przy ulicy Przewoskiej
w Otwocku, na wysokości bazaru, na długości ok. 6 m „przerwany” jest chodnik. Dodał,
że zgłaszał już ten problem na ubiegłym posiedzeniu Komisji w obecności Dyrekcji ZDP.
W związku z brakiem reakcji poprosił o interwencję i naprawę.
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Przewodniczący Komisji zapewnił że osobiście będzie interweniował u dyrekcji ZDP
w tej sprawie, gdyż dyrekcja ZDP o tym problemie już wiedziała.
5. Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytania:
− czy w tym roku będzie remontowana ulica Kącka w Wiązownie? – pytanie do
ZDP;
− czy było zezwolenie na wycinkę drzew przy ulicy Wawerskiej w Otwocku,
w okolicy sklepu Livio? – pytanie do Wydziału Środowiska.
Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Sokół
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