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PROTOKÓŁ Nr IX/15 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 29 października 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 
IX sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitał przybyłych gości, panie i panów radnych, 
dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego, pracowników Starostwa, 
przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych mieszkańców. Poinformował, że zgodnie 
z listą obecności w sesji bierze udział 19 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego                     
23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 
Porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady w zawiadomieniu na 

sesję przedstawiał się następująco:  
1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
3. Wręczenie dyplomów dla Samorządowców Powiatu Otwockiego. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) 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.; 

2) 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, z późn. zm.; 

3) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony                         
z dotychczasowym użytkownikiem lokalu mieszkalnego o pow. 36 m2 w budynku 
usytuowanym na działce  ew. nr 73/7 w obr. 8 w Otwocku, stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy 
ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 
11,0219 ha z obr. 13 Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja SA; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu                         
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                                   
w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka ew. nr 201/4 o pow. 0,0092 ha z obr. 10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o.; 

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w roku 2016; 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

8) w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 

2014/2015. 
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu informacji w sprawie złożonych 

oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane. 
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8. Przedstawienie przez Starostę informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych 
przez osoby zobowiązane. 

9. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
10. Zapytania i oświadczenia radnych. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
12. Zakończenie obrad.  

 
Ad. 2 
  Przewodniczący Rady Dariusz Grajda oraz Starosta Otwocki Mirosław Pszonka,                      
w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego 
wręczyli Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej 
pracownikom Posterunku Energetycznego Otwock PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. 
Odznaczenia otrzymali: 

� Bogdan Brzeziński  
� Bogusław Piotrowski  
� Jan Stachowiak 
� Jerzy Zakrzewski  
� Jan Żandara 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda, Wiceprzewodnicząca Rady Barbara 
Markowska oraz Starosta Otwocki Mirosław Pszonka, w imieniu Wiceprezesa Rady 
Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego wręczyli dyplomy dla 
Samorządowców Powiatu Otwockiego: radnych Rady Powiatu w Otwocku z okazji 25-lecia 
polskiej transformacji w uznaniu za wniesiony wkład w rozwój odrodzonej polskiej 
samorządności i życia obywatelskiego oraz zaangażowanie w działalność na rzecz 
społeczności lokalnej. 
 
Ad. 4 

Zarząd Powiatu będący autorem projektu uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia zgody na 
zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym użytkownikiem lokalu 
mieszkalnego o pow. 36 m2 w budynku usytuowanym na działce ew. nr 73/7 w obr. 8                   
w Otwocku, zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu z ww. porządku obrad.  
 
Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację.  
 

Porządek obrad IX sesji przedstawiał się następująco:  
1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
3. Wręczenie dyplomów dla Samorządowców Powiatu Otwockiego. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) 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.; 

2) 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, z późn. zm.; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy 
ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 
11,0219 ha z obr. 13 Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja SA; 



3 
 

4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu                         
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                                   
w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka ew. nr 201/4 o pow. 0,0092 ha z obr. 10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o.; 

5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w roku 2016; 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,                    
na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

7) w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 

2014/2015. 
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu informacji w sprawie złożonych 

oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane. 
8. Przedstawienie przez Starostę informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych 

przez osoby zobowiązane. 
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
10. Zapytania i oświadczenia radnych. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
12. Zakończenie obrad.  
 
Ad. 5 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1. 
 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, 
głosowanie: „za” 8 osób, „wstrzymała się” 1 osoba. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały, głosowanie: „za” 8 osób, „wstrzymały się” 3 osoby. 
 

Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż zgłaszał już wątpliwości jeśli        
chodzi o projekt pt. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 
projekt EA. Zdaniem radnego Powiat powinien podjąć uchwałę intencyjną w sprawie jego 
realizacji.  

Starosta odpowiedział, że na obecną chwilę nie jest potrzebna uchwała intencyjna. 
Powiat zawarł z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę w sprawie partnerskiej 
współpracy przy realizacji ww. projektu. Takie działanie pozwoli Panu Marszałkowi wystąpić 
o środki unijne.  

Radny Artur Brodowski powrócił do pytań, które skierował podczas posiedzenia 
Komisji Budżetowej. Odnosząc się do załącznika Nr 2 zwrócił uwagę na przeniesienie 
środków w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku z majątkowych                           
na wydatki bieżące. Poprosił o wyjaśnienia w kwestii wydatków majątkowych, zapytał                         
czy zostaną one zrealizowane? Ponadto stwierdził, iż wyszczególniona kwota                         
1 607 074 zł, jeśli chodzi o jednostki oświatowe, jest łączna, na bazie której radni nie mają 
informacji o celu realizacji wskazanych kwot wydatków. Poprosił, aby radni                                   
w przyszłości otrzymywali kwoty wykazane w załączniku Nr 2 rozpisane na poszczególne 
paragrafy.  

Skarbnik odpowiedział, że kwota 16 tys. zł, w ramach wydatków majątkowych, będzie 
przeznaczona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pracy w terenie (traktorek                          
z oprzyrządowaniem: zamiatarka, spycharka i odkurzacz do liści). Skarbnik powiedział, że 
Dyrektor placówki zamierza jeszcze w tym roku dokonać takiego zakupu. Przychylił się do 
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powyższej wypowiedzi, że wydatki majątkowe bardziej powinny być określone poprzez 
wskazanie ich przeznaczenia. Powiedział, że nie umie do końca odpowiedzieć, czy celowe 
byłoby przekazywanie takich informacji w paragrafach.  

Radny Artur Brodowski powiedział, że radni powinni mieć rozpoznanie o wysokości         
i sposobie wykorzystania tych wydatków. Jeżeli jest to problem, to zdaniem radnego można 
byłoby przekazać kopie planów finansowych jednostek budżetowych.    

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 19 głosami „za” przy 3 głosach 
„wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 72/IX/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 
protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2. 
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, 
głosowanie: „za” 8 osób, „wstrzymała się” 1 osoba. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały, głosowanie: „za” 8 osób, „przeciw” 1 osoba, „wstrzymały się” 2 osoby. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 20 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 73/IX/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, z późn. zm., która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

3)  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
 Radny Zdzisław Zych zapytał, czy planowane do budowy przyłącze kablowe nie 
będzie miało wpływu na wartość nieruchomości? 
 Starosta odpowiedział, że przyłącze zostanie wybudowane wzdłuż ogrodzenia,                     
w związku z powyższym nie będzie kolidowało z ewentualnymi zamiarami inwestycyjnymi                                      
i nie wpłynie na wartość nieruchomości. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                  
Nr 74/IX/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy 
ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 
11,0219 ha z obr. 13 Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja SA, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków jednogłośnie pozytywnie 
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zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 75/IX/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności                
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                                   
w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
ew. nr 201/4 o pow. 0,0092 ha z obr. 10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 
 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 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 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 76/IX/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
obiektów pływających w roku 2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt uchwały, głosowanie: „za” 6 osób, „przeciw” 1 osoba. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 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 22 radnych – 20 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 77/IX/15 w sprawie zmiany uchwały                             
Nr 36/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 
środki PFRON, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 
 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 członków jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, ze zmianą w podstawie prawnej. 
 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały Nr 7.  
Radny Artur Brodowski powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Bezpieczeństwa został zgłoszony błąd w podstawie prawnej, co zdaniem radnego 
powinno zostać skorygowane. Chodzi o przywołanie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. Następnie poprosił o komentarz, dlaczego ten dom dziecka 
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nazywa się „Rodzinny Dom Dziecka”. Jak również zgłosił uwagi co do samej treści 
przedstawionego projektu Statutu: 

− dlaczego w § 2 ust. 3 podaje się, że opieka sprawowana jest wobec 8 wychowanków, 
kiedy jest to zawężenie przepisu ustawowego, który dopuszcza zwiększenie tej liczby, 

− § 4 ust. 3 proponowany jest zapis w brzmieniu: „Dyrektor Placówki zatrudnia 
wychowawcę oraz innych pracowników w uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.” – radny zauważył, że zapis ustawy stanowi                                  
o opinii a nie uzgodnieniu, w związku z czym skąd ten zapis? 

Poprosił o komentarz w sprawie zgłoszonych uwag. 
 Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik odpowiedział, że przyjęcie Statutu jest 
konieczne ze względu na zmiany legislacyjne, wynikające z obowiązującej ustawy                            
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Norma przewiduje, że opieka sprawowana 
jest nad 8 wychowankami, natomiast w sytuacjach wyjątkowych (rodzeństwo) można 
wprowadzić większą liczbę dzieci, ale za zgodą Wojewody. Zapis proponowany w § 4 ust. 3 
jest właściwy.  
 Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    
w Otwocku Małgorzatę Woźnicką o zabranie głosu.  
 Dyrektor PCPR poinformowała, że Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli, jako 
instytucjonalna forma pieczy zastępczej dysponuje określonym budynkiem. Taka placówka 
uzyskując wpis do rejestru Wojewody poddana jest szczegółowej kontroli. Warunki lokalowe 
przedmiotowej placówki nie pozwalają na zarejestrowanie jej na więcej niż 8 dzieci. Dyrektor 
dodała, że ustawa dopuszcza w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza nierozdzielania 
rodzeństwa, zwiększenie ww. liczby do 10 wychowanków. Nadmieniła, iż zdarzyły się już 
takie sytuacje, w których liczba 8 dzieci w RDD była okresowo zwiększona do 10.                           
Propozycja przyjęcia w Statucie RDD zapisu, że opieka sprawowana jest wobec                                    
8 wychowanków, wynika z warunków lokalowych. Dodała, że Wojewoda Mazowiecki wydał 
decyzję Nr 14/2011 o wpisaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli do rejestru. Odnosząc 
się do drugiego pytania zgłoszonego przez radego Brodowskiego Pani Dyrektor powiedziała, 
że zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
„powiat lub podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego,                    
na wniosek dyrektora tej placówki, zatrudnia w placówce co najmniej jedną osobę do pomocy 
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – w przypadku gdy                          
w placówce przebywa więcej niż 4 dzieci”. Poza tym w Statucie PCPR zapisane jest,                              
że prowadzi ono obsługę finansowo-księgowo-kadrową wszystkich jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy. W związku z powyższym zaproponowane 
uzgodnienie jest niezbędne. Powołane centrum obsługi dysponuje odpowiednimi narzędziami, 
aby plany finansowe placówek były realizowane właściwie.  
 Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Markowska przedstawiła następujące trzy wnioski 
do przedmiotowego projektu Statutu: 

1. Rozdz. I  
§ 1 

„Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli, zwany dalej Placówką, działa na podstawie:” 
– propozycja radnej:  
„Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli, zwany dalej Placówką, działa na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności:” 
Radna zwróciła uwagę, że brakuje kilku istotnych ustaw (np. ustawy o finansach 
publicznych), a także podstawowej uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia 
RDD. 

2. Rozdz. I  
§ 2 ust. 3 
„Placówka jest prowadzona w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu  
rodzinnego, zapewniającej opiekę i wychowanie 8 wychowankom.”  
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– propozycja radnej: 
„Placówka jest prowadzona w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu  
rodzinnego, zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie 8 wychowankom.” 

3. Rozdz. III  
§ 5 ust. 2 
„Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan finansowy obejmujący dochody  
 i wydatki.” 
– propozycja radnej: 
„Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy obejmujący 
dochody  i wydatki.” 

Następnie nawiązując do zapisu rozdz. III § 5 ust. 4: „Obsługę finansowo – księgową 
Placówki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku” radna poinformowała, 
że podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego zapytała, kto będzie odpowiadał  za 
realizację obsługi kadrowej RDD. W odpowiedzi na pytanie radna usłyszała, że to prowadzi 
Dyrektor. Dzisiaj Dyrektor PCPR informuje, że jest to w zakresie działania Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, natomiast w Statucie nigdzie takiego zapisu nie ma. 
Według radnej może warto byłoby dodać, że obsługę finansowo – księgową oraz kadrową 
Placówki realizuje PCPR.  
 Radny Artur Brodowski zauważył, iż ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w art. 64 zupełnie inaczej pozycjonuje rolę dyrektora i zupełnie inaczej określa 
zatrudnianie osób w tej placówce. Art. 64 ust. 1 stanowi, że: „Starosta lub podmiot 
organizujący rodzinny dom dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
prowadzącego rodzinny dom dziecka może zatrudnić osobę …” lub też, jak stanowi ustęp 2: 
„starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek prowadzącego 
rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę …”. Radny zaproponował przejrzenie Statutu przez 
radcę prawnego, tak aby ten dokument był zgodny z ustawą, ponieważ według radnego 
zaproponowany projekt jest „wątpliwy”. 

Przewodniczący Rady poprosił Panią mecenas o odniesienie się do wypowiedzi 
radnego Artura Brodowskiego. 

Pani Cecylia Karpińska – radca prawny powiedziała, że Statut jest zgodny                                 
z przepisami. Jeśli radny ma jakiekolwiek wątpliwości, to może zwrócić się z zapytaniem na 
piśmie. Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie, w terminie 3 dni.  

Przewodniczący Rady poprosił Panią mecenas o przedstawienie stanowiska podczas 
sesji, ponieważ za chwilę radni będą musieli podjąć decyzję w sprawie ww. projektu.  

Pani Cecylia Karpińska powiedziała, ze projekt Statutu nie był opiniowany przez 
radcę prawnego. W związku z czym potrzebny jest chociażby jeden dzień na jego 
zaopiniowanie.  

Przewodniczący Rady poprosił wnioskodawcę o wyjaśnienie, czy projekt uchwały 
wraz ze Statutem był opiniowany przez radcę prawnego.  

Starosta odpowiedział, że radni otrzymali ww. projekt uchwały z podpisem Pani 
mecenas. Zgodnie z zapisem § 1 „Nadaje się Statut Rodzinnemu Domowi Dziecka                            
w Podbieli, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”. W związku z czym 
załącznik będący Statutem jest integralna częścią uchwały i należy sądzić, że został on 
również zaopiniowany.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że Starosta ma rację. Skoro pod projektem 
uchwały widnieje stwierdzenie, iż sprawdzono pod względem formalno-prawnym z datą                        
21 października br., które opatrzono podpisem radcy prawnego, to oznacza, że został również 
sprawdzony Statut. Załącznik do projektu uchwały jest integralnym jego elementem. Radny 
dodał, że nie sądzi, aby którykolwiek z radców prawnych przeczytał ten Statut. Zdaniem 
radnego stopień amatorstwa przy stworzeniu tego dokumentu jest porażający. Dodał, że nie 
dziwi się radcy prawnemu, że nie chce odnieść się do tego Statutu ad hoc, tylko musi go 
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przeanalizować. Radny zaznaczył, że statut jest dokumentem konstytutywnym dla placówki, 
istotny jest każdy wyraz.  

Radny Krzysztof Szczegielniak postawił wniosek o zdjęcie ww. projektu uchwały                
z porządku obrad celem dopracowania, zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami. Projekt 
Statutu budzi rzeczywiście wiele wątpliwości. Poza tym Wiceprzewodnicząca Rady zgłosiła 
kilka słusznych wniosków, które należałoby wziąć pod uwagę.   

Radny Jacek Czarnowski poprosił Starostę pełniącego funkcję Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu, aby zweryfikował kompetencje osoby, która odpowiada za ten pion                               
i dopuściła się do przygotowania takiego „bubla”.  

Starosta odpowiedział, że zgłoszone uwagi nie są istotne, w związku z czym nie 
odważyłby się nazwać przygotowany projekt uchwały „bublem”. Statuty zazwyczaj mają 
charakter ogólnikowy i są uzupełniane regulaminami organizacyjnymi jednostek. Poza tym są 
jeszcze ustawy. Skoro jest wola, aby projekt został zdjęty z porządku sesji, to należy taki 
wniosek poddać pod głosowanie.     

Radny Artur Brodowski zauważył, iż skoro obowiązujący Statut RDD został 
uchwalony w 2010 roku, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
obowiązuje od roku 2011, a nowelizacja uchwały w przedmiotowej kwestii proponowana jest 
dopiero po czterech latach, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nowy Statut został uchwalony 
miesiąc później. Uchwała podjęta w przedstawionym brzmieniu nie obroni się w nadzorze 
prawnym Wojewody, w związku z powyższym proces legislacyjny będzie trwał dużo dłużej. 
Następnie radny zacytował fragment ustawy, zgodnie z którą „w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego, czyli dokładnie tak jak w Podbieli, można zatrudnić tylko 
osobę wskazaną przez Dyrektora”. Zdaniem radnego zapis o uzgodnieniu jest niefortunny.       

Przewodniczący poddał głosowaniu wniosek o zdjęcie projektu uchwały dot. Statutu 
RDD w Podbieli i odesłanie go do Zarządu. Głosowanie: za – 20, przeciw – 2 osoby.  
 
Ad. 6 

Radni nie zgłosili uwag do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych                              
w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2014/2015. 

Przewodniczący Rady poinformował o prezentacji multimedialnej pt. „Zwiększenie 
potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, którą przygotowała Pani Hanna Majewska-
Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku. Następnie poprosił, aby Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu omówiła przygotowany materiał podczas swojego posiedzenia. 
 
Ad. 7 

Przewodniczący Rady przedstawił informację w sprawie złożonych oświadczeń 
majątkowych przez osoby zobowiązane. Poinformował również o piśmie Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady oraz Starosty 
składanych zgodnie z art. 25c ust. 3 pkt 2 (w załączeniu).  
 
Ad. 8 

W imieniu Starosty informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez 
osoby zobowiązane przedstawił Sekretarz Powiatu (w załączeniu). 

 
Ad. 9 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 3 i 24 działu III Sprawozdania dot. 
rozwiązania kontraktu menedżerskiego w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 
 Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu otrzymał pismo w sprawie roszczeń                        
na kwotę 49 tys. zł z tytułu niesłusznie rozwiązanego kontraktu, którego głównym adresatem 
był Prezes Zarządu PCZ Spółka z o.o. W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu podjął decyzję,                  
iż nie jest władny do podjęcia rozstrzygnięć w przedmiotowej kwestii, a jedynie Prezes PCZ. 
W następstwie wystąpienia Zarządu, Pani Prezes PCZ poinformowała o podjętych działaniach 
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i odpowiedzi udzielonej zainteresowanej stronie, której roszczenia nie są słuszne.   
Radny Krzysztof Szczegielniak odnosząc się do pkt. 9 działu III Sprawozdania 

zapytał, czego dotyczył aneks do umowy dzierżawy zawartej w dniu 31 stycznia 2013 r. 
pomiędzy Powiatem Otwockim, a PCZ Spółka z o.o.?  

Starosta przypomniał o podjętej decyzji o pokryciu wyniku ujemnego z działalności 
Spółki poprzez aport rzeczowy wniesiony w postaci działek. Powiedział, że w konsekwencji 
działań umowa dzierżawy z tego tytułu, która wynosiła ok. 100 tys. zł została pomniejszona               
o wartość działek. Obecnie Powiat nalicza Spółce kwotę 93.140 zł.  

Radny Krzysztof Szczegielniak w odniesieniu do pkt. 10 działu III Sprawozdania 
zapytał, jaki był koszt wstępny oraz dodatkowy remontu pomieszczeń przy  
ul. Komunardów? 

Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik odpowiedział, że rozszerzenie zakresu robót 
wynikło w trakcie pracy.  

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o odpowiedź na pytanie.  
Przewodniczący Rady poprosił Pana Zdunika o przekazanie pisemnej odpowiedzi na 

pozostałą część pytania radnego Szczegielniaka. 
Radny Krzysztof Szczegielniak odniósł się do pkt. 22 działu III Sprawozdania. 

Zapytał o wartość samochodu marki Chrysler Voyager 2,8?  
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka poinformowała, że udzieli pisemnej 

odpowiedzi na zadane pytanie. Dodała, że koszty utrzymania pojazdu będzie ponosiła sama 
placówka.   

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 16 działu III Sprawozdania: „Wyrażono 
zgodę na zawarcie umów z Miastem Otwock w sprawie wykonania projektu i budowy 
parkingów na os. Stadion”. Zapytał, czy na tym osiedlu zlokalizowane są drogi powiatowe                                      
i dlatego niezbędna jest zgoda Powiatu na wykonanie parkingów? 

 Starosta odpowiedział, że lokalizacja parkingów będzie znajdowała się                                      
w odległości 10 metrów od drogi powiatowej i dlatego potrzebna jest zgoda Powiatu na 
realizacje takiego projektu, pomimo że jest to droga gminna, a zadanie będzie realizowane ze 
środków Miasta. 

Radny Artur Brodowski poprosił o komentarz do pkt. 11 działu III Sprawozdania: 
„Zaakceptowano treść decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie wygaszenia prawa 
trwałego zarządu ustanowionego na rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej – Domu 
Pomocy Społecznej „Wrzos”, po czym ponownie ustanowiono decyzję oddanie w trwały 
zarząd na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową.  

Starosta poinformował, iż w pierwszej kolejności został wygaszony trwały zarząd, 
ponieważ teren jest bardzo duży i w międzyczasie została wydzielona działka (ok. 1 ha), która 
według Zarządu nie musi być w trwałym zarządzie DPS „Wrzos”. W następstwie czego DPS 
otrzymał niezbędną część nieruchomości dla jego funkcjonowania.     

Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu pkt. 39 działu III Sprawozdania zapytał 
z jakich placówek pochodzą uczniowie, których wyjazd na Olimpiadę w Pekinie zostanie 
wsparty finansowo przez Powiat, jak liczny będzie skład tej reprezentacji oraz jaki jest 
przewidywany sukces promocyjny za podaną kwotę?  

Starosta odpowiedział, że jeżeli dojdzie do wyjazdu, to młodzież i kierownictwo  
zostaną wyposażeni w gadżety promujące Powiat Otwocki.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o przekazanie na piśmie informacji z jakich 
placówek pochodzą ww. uczniowie, których wyjazd zostanie wsparty finansowo przez 
Powiat? 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał o pkt 20 działu II Sprawozdania: 
„Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do załatwiania 
spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach 
wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych”. 

Starosta udzielił wyjaśnień w przedmiotowej kwestii.  
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Ad. 10 
 Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka przeprosiła Dyrektora Oświaty Powiatowej 
w Otwocku wraz z pracownikami za brak możliwości zaprezentowania informacji na temat 
projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. 
 Radny Jacek Czarnowski odczytał pismo z dnia 29.10.2015 r. pracowników 
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. skierowane do Starosty Otwockiego nt. sytuacji 
panującej w Szpitalu (znak: SRP.0005.17.2015) – anonim.  
 Radna Bogumiła Więckowska poinformowała, że pracownicy PCZ sygnalizowali 
również jej pewne sprawy i także prosili o nieujawnianie ich danych. W związku z czym 
radna zgłosiła ustną interpelację, czy prawdą jest, że w tym roku w PCZ zatrudniono 70 osób? 
 Starosta odpowiedział, iż nie jest prawdą, że zostało zatrudnionych 70 osób. Dodał, że 
od 12 sierpnia br. monitorowany jest stan zatrudnienia.   
 Radna Grażyna Olszewska nawiązując do zapowiedzi trójstronnych rozmów z firmą 
Promedic, zapytała czy się one odbyły, jeśli tak, to z jakim skutkiem się zakończyły? 
Odnośnie Szpitala, to radna przypomniała deklarację Prezesa PCZ, że w terminie                                           
do 30 września br. przedstawi plan naprawczy. Zapytała, czy Członkowie Zarządu znają 
pomysły na ratowanie Szpitala? Radna powiedziała, że dotarła do niej informacja, że Pani 
Pawlak zamierza zrezygnować z funkcji Prezesa PCZ. Czy jest to prawdziwa wiadomość?  
 Starosta odpowiedział, że odbyły się rozmowy z firmą Promedic. Nie doprowadziły 
one do jakiegokolwiek porozumienia i kompromisu, ponieważ zarówno jedna, jak i druga 
strona pozostały przy swoich stanowiskach. W związku z powyższym prawdopodobnie 
sprawa znajdzie swój finał przed Sądem. Jeśli chodzi o plan restrukturyzacji, to został on 
przekazany Zarządowi Powiatu. Starosta zaznaczył, że Zgromadzenie Wspólników po 
dokonaniu analizy przedstawionego planu zdecyduje, czy można zakwalifikować go do 
dalszego procedowania. Starosta wstępnie powiedział, że według niego ten plan nie nadaje się 
do dalszych prac. Poza tym należy poczekać jeszcze na opinię Rady Nadzorczej                                
w przedmiotowej kwestii. Następnie Starosta odniósł się do listu odczytanego przez radnego 
Czarnowskiego. Zapytał z kim miałby rozmawiać, jeśli chciałby na ten list odpowiedzieć? 
Zgodnie z opinią prawną jest to klasyczny anonim. Dodał, że podczas Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Bezpieczeństwa zapewnił, iż mimo braku podpisów pismo zostanie szczegółowo 
przeanalizowane. Starosta powiedział, że nie podziela wielu stwierdzeń przytoczonych                              
w liście. Dodał, że jeżeli jest mobbing, to powinien zostać zgłoszony do odpowiednich 
organów ścigania.  
 Radny Artur Brodowski nawiązując do wypowiedzi radnej Olszewskiej dot. 
stanowiska Prezesa PCZ poinformował, że w tej kwestii złożył zapytanie do Zarządu 
Powiatu, na które oczekuje odpowiedzi. Następnie stwierdził, iż radni powinni posiadać 
informację w zakresie obecnego stanu prawnego, jeśli chodzi o Zarząd PCZ. Radny zapytał                       
o kwestię sporu zbiorowego, jaki trwa między związkami zawodowymi a Zarządem PCZ. 
Ponadto zapytał, na jakim etapie znajduje się wdrażanie rozporządzeń oraz w jaki sposób 
realizowane są porozumienia pracownicze zawarte przez Prezesów w Powiatowym Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o.?  
 Starosta odpowiedział, że sprawa przedstawia się następująco, mianowicie Pani Prezes 
PCZ złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, a następnie złożyła oświadczenie o wycofaniu 
tejże rezygnacji. Starosta poinformował, że sprawa została przekazana do kancelarii 
adwokackiej. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opinii prawnej w przedmiotowej kwestii.  
 Wicestarosta powiedział, że Szpital potrzebuje przede wszystkim spokoju i wiary 
wszystkich pracowników w to, że uda się go zbilansować. Powiedział, że martwią go te dwa 
anonimy (pierwszy został odczytany podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny                           
i Bezpieczeństwa), ale jest w nich bardzo dużo nieścisłości. Stwierdził, iż rzeczywiście 
Szpital ma pecha ponieważ, jak już wydaje się, że zaczyna iść coś w dobrym kierunku,                  
to komuś bardzo zależy na tym, żeby tą sytuacje zachwiać. Póki co, w Szpitalu w dalszym 
ciągu są „gaszone pożary”. Następnie poinformował, że adresatem głównym zarówno 
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rezygnacji zgłoszonej przez Prezesa PCZ, jak i oświadczenia o jej wycofaniu była Rada 
Nadzorcza. W związku z czym Zarząd oczekuje informacji przede wszystkim właśnie od 
Rady. Jeśli chodzi o sytuację dot. sporu zbiorowego, to o nim słyszał, ale obecnie zarówno 
pielęgniarkom, jak i Zarządowi zależało na zbilansowaniu Szpitala i niezaostrzaniu protestu. 
 Radny Piotr Mateusz Kudlicki stwierdził, iż z treści przedstawionego pisma wynika 
troska i należałoby się nad nim pochylić. Powiedział, że Starosta posiada wiedzę, jak 
traktować anonimy, których treść wskazuje na realne problemy. Dodał, że obawa społeczna                        
o to, że ujawnienie mobbingu odbędzie się z gorszym skutkiem dla ofiary niż dla sprawcy jest 
uzasadniona i dlatego pod pismem nie zostały złożone podpisy. Następnie radny poprosił                  
o rozważenie możliwości powrotu do formy organizacyjnej jednostki budżetowej ZOZ-u. 
Obsługa zadłużenia w przypadku PCZ tworzy horrendalne koszty. W przypadku oddłużania, 
które jest możliwe przy jednostce budżetowej tych kosztów Szpital, a w konsekwencji 
Powiat, uniknąłby. Zapytał, czy Zarząd uznał ten wniosek za godny uwagi?  
 Starosta odpowiedział, że Zarząd oczekiwał zmian, które pójdą w dobrym kierunku. 
Natomiast w kontekście obecnej sytuacji panującej w PCZ, Zarząd rozważy m.in. powrót do 
zaproponowanej formuły, czyli ZP ZOZ-u.     
 Radna Małgorzata Wielopolska powiedziała, że warto pochylić się nad tymi pismami 
pomimo braku podpisów. Jako pracownik PCZ powiedziała, że to co obecnie dotyczy 
personelu Szpitala, to jest to praca w chaosie i niesprawności funkcjonującej placówki. 
Więcej się dyskutuje niż pochyla głowy nad pacjentem. Dodała, że pracownicy mają żal,                  
że mimo możliwości dwaj poprzedni Prezesi nie byli na tyle skutecznie kontrolowani, żeby 
nie dochodziło do takich patologii, o jakich się obecnie dowiadują radni (np. niepotrzebne 
ruchy kadrowe). Poprosiła, aby programy restrukturyzacji, które zostaną przekazane 
Zarządowi, były rozpatrzone wnikliwie pod kątem rentowności. W imieniu pracowników 
Pani Wielopolska poprosiła, aby działanie zarządzających było niezwykle czujnie 
analizowane. Proponowane do wprowadzenia zmiany powinny być dokładnie oceniane pod 
kątem spodziewanych efektów. 
 Starosta powtórzył, iż ww. pismo mimo faktu, iż jest ono anonimem zostanie poddane 
analizie.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, iż na ubiegłej sesji złożył pisemną 
interpelację, na którą otrzymał niepełną odpowiedź. W związku z czym będzie musiał 
ponowić zapytanie. Poinformował Zarząd, że jeśli po raz kolejny otrzyma niekompletną 
odpowiedź, to wystąpi z zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej. Radny 
odczytał interpelację, którą następnie złożył na piśmie z dnia 29 października br.                             
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady do Zarządu Powiatu (znak: SRP.0003.13.2015).  
 Radny Grzegorz Michalczyk nawiązując do odpowiedzi, jaką otrzymał na pytanie                      
w sprawie PCZ, powiedział, że od stycznia do 31 lipca 2015 r. większość kontraktów jest już 
na ponad 100%, a do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy. Szpital nie zostanie 
zamknięty tylko będzie w dalszym ciągu funkcjonował, a tym samym ponosił pewne koszty. 
W związku z powyższym radny zapytał, jakie decyzje w tej sprawie zamierza podjąć 
Zgromadzenie Wspólników przy współpracy z Zarządem Spółki i Radą Nadzorczą? Radny 
zapytał również, jakie kroki podjął Zarząd od stycznia do września br., aby pomóc 
Szpitalowi?  
 Wicestarosta powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie w przypadku drugiego 
pytania. Jeśli chodzi o pierwsze, to odpowiedź radny otrzymał.    
 Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o wysokość kwoty źle naliczonej subwencji 
oświatowej w roku 2015 i jaka kwota pozostanie jeszcze do zapłaty? 
 Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka udzieliła stosownej odpowiedzi 
zaznaczając, iż dane prześle wszystkim radnym drogą elektroniczną. 
  Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał o wniosku radnego Piotra Mateusza 
Kudlickiego o zorganizowanie spotkania w sprawach odorowych na terenie Powiatu 
Otwockiego. Zapytał, czy coś zadziało się w tej kwestii?  
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  Radny Piotr Mateusz Kudlicki nawiązując do powyższej wypowiedzi dodał, że na 
ubiegłej sesji nastąpiło formalne zobowiązanie Starosty, aby podjął inicjatywę                                         
w ww. zakresie.  
 Starosta odpowiedział, że wstępne rozmowy z Panem Marszałkiem były 
przeprowadzone i oczywiście jest on skłonny wziąć udział w konferencji na określonych 
zasadach i w określonym czasie, natomiast jeśli chodzi o Pana Wojewodę,                                 
to najprawdopodobniej nastąpi zmiana na tym stanowisku. W związku z powyższym 
rozmowa o konkretach zostanie przeprowadzona, jak zostanie powołany nowy Wojewoda. 
Starosta ma nadzieję, że jeszcze do takiego spotkania dojdzie w tym roku.  
 Radna Bogumiła Więckowska zapytała o fuzję szpitali. 
 Starosta odpowiedział, że większość marszałkowskich szpitali funkcjonuje w formule                     
zp zoz-ów i jest pewna przeszkoda, aby można było łączyć ich ze spółką (PCZ). Jeśli Powiat 
podjąłby decyzję o powrocie Szpitala do formuły zp zoz-u, to mona byłoby podjąć próby                        
i  wystąpić z propozycją fuzji do Pana Marszałka.    
 
Ad. 11  

Protokół z VIII sesji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 22 radnych.  
 
Ad. 12 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1830 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 
 

      Protokółowała:                                                                                          Przewodniczył: 
 
 Honorata Tarnowska                                                                                      Dariusz Grajda 
  
 


