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PROTOKÓŁ Nr X/15 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 3 grudnia 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 
X 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.  

 
Przewodniczący Rady przedstawiał poniższy porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Uhonorowanie Pracowników Gminnych Jednostek Pomocy Społecznej z Powiatu 

Otwockiego.   
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. 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 pomocy finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie 
projektu p.t. „Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej                      
w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów 
użytkowych dróg gminnych”; 

4) w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
6. Przedstawienie protokołu z kontroli utrzymania samochodów służbowych 

wykorzystywanych w Starostwie w okresie od 2011 r. do dnia kontroli. 
7. Zapytania i oświadczenia radnych. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
9. Zakończenie obrad.  

 
Ad. 3 
 Starosta Otwocki Mirosław Pszonka zgłosił do porządku obrad dwie autopoprawki  
do projektu uchwały Nr 1 i Nr 2 oraz poprosił o przedstawienie uzasadnienia Skarbnika 
Powiatu Wiesława Miłkowskiego. 

Na sesję przybyła radna Agnieszka Łątka. W sesji bierze udział 20 radnych. 
Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek do porządku obrad, aby jako pkt 5 

porządku dopisać omówienie przez Zarząd Powiatu aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o., przesuwając kolejno poniższe punkty. 

Na sesję przybył radny Artur Brodowski. W sesji bierze udział 21 radnych. 
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Starosta oświadczył, że Zarząd Powiatu jest przygotowany na udzielenie informacji 
dot. aktualnej sytuacji Spółki PCZ w punkcie zapytania i oświadczenia radnych.  

Przewodniczący poddał głosowaniu wniosek o dopisanie do porządku obrad 
punktu  dot. omówienia przez Zarząd Powiatu aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. Głosowanie: za – 8 osób, przeciw – 13 osób. Wniosek upadł. 

 
Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Markowska z okazji ćwierćwiecza istnienia 
Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Otwockiego, przedstawiła historię 
funkcjonowania Ośrodków od momentu ich powstania oraz podkreśliła wagę ich działalności. 
Wyróżniła także wspaniałą współpracę z innymi Jednostkami. 

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda, Wiceprzewodnicząca Rady Barbara 
Markowska oraz Starosta Otwocki Mirosław Pszonka przekazali Dyrektorom  
i Kierownikom Gminnych Jednostek Pomocy Społecznej z Powiatu Otwockiego plakiety 
okolicznościowe z okazji jubileuszu Placówek oraz wręczyli listy gratulacyjne w imieniu  
byłego Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.  

 
Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówił autopoprawkę do projektów uchwał Nr 1 i 2. Powiedział, że 
jest ona wynikiem działalności Rady Gminy w Kołbieli, która 27 listopada br. podjęła 
uchwałę o zwiększeniu pomocy finansowej o 50 tys. zł na modernizację drogi powiatowej 
Anielinek-Sępochów-Rudno w Sępochowie. Dodał, że został podpisany stosowny aneks, 
w związku z powyższym należało wprowadzić zmiany w projektach uchwał. 

 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1. 

 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  
ww. projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 20 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymuj ącym” – podjęła uchwałę Nr 78/X/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. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 20 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymuj ącym”– podjęła uchwałę Nr79/X/15 w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
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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 Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  
ww. projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 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 21 radnych – 20 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymuj ącym” – podjęła uchwałę Nr 80/X/15 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie projektu p.t. „Budowa ul. Gołębiej  
i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych”, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 6 członków pozytywnie zaopiniowała  
ww. projekt uchwały. Głosowanie: „za”5 osób, 1 osoba nie głosowała. 
 
  Radny Piotr Mateusz Kudlicki postawił wniosek o wprowadzenie zmiany w zapisie 
ust. 5 § 7 w rozdz. 6 załącznika do projektu uchwały Nr 4 w brzmieniu: z zakresu kultury 
fizycznej i upowszechniania sportu. 
 
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 
wraz z autopoprawką radnego Piotra Mateusza Kudlickiego. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednogłośnie – podjęła uchwałę  
Nr 81/X/15 w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na 2016 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 
 Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do pkt 7 protokołu Nr 51 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu zapytał, czego dotyczą umowy dzierżawy? Zapytał również komu zostanie 
wydzierżawiony budynek stolarni oraz czy przeprowadzono konsultacje ws. wynajęcia 
powierzchni dachu dla masztu telefonii komórkowej? 
 Starosta odpowiedział, że umowy dotyczą: pomieszczenia magazynowego dla firmy 
NAPRZÓD o powierzchni 88,4 m2 z propozycją ceny 8 zł plus 23% VAT, powierzchni 
reklamowej płotu długości 10 m po 100 zł netto za 1 mb., pomieszczenia gospodarczego przy 
ul. Armii Krajowej, powierzchni dachu przy ul. Mickiewicza dla firmy P4 Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie o pow. 25 m2 tj. kwota roczna 21 525 zł oraz wynajem budynku 
stolarni przy ul. Armii Krajowej pod powierzchnię magazynową tj. 500 zł netto. Wyjaśnił,  
że Zarząd Powiatu podjął decyzje ws. wynajęcia powierzchni dachu dla masztu, gdyż nie 
stanowi to zagrożenia dla mieszkańców i otoczenia. 
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 Wicestarosta dodał, że maszt nie powstał na budynku Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Józefowie, powstanie jednak na działkach sąsiednich, w związku z tym Powiat 
nie będzie miał z tego tytułu przychodów. W sprawie wydzierżawienia budynku stolarni 
Wicestarosta zobowiązał się przedłożyć informację na piśmie. 
 Radna Bogumiła Więckowska wyjaśniła, że maszt nie powstał na budynku MOS 
„Jędruś”, ponieważ przeprowadzono konsultacje społeczne, z których wynikało iż 80% 
przebadanych mieszkańców nie wyraża zgody na budowę masztu. Powiedziała, że przed 
podjęciem podobnych decyzji powinno się przeprowadzać konsultacje z okolicznymi 
mieszkańcami.  
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała, jakie były główne założenia podczas 
spotkania Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego,? 
 Starosta odpowiedział, że uczestniczył w ww. Konwencie. Wymienił wśród 
najważniejszych postulatów spotkania podwyższenie o 25% utrzymującej się od lat stawki  
dla świadczeniodawców usług zdrowotnych oraz wyszukiwanie dodatkowych środków  
na podwyżki płac dla pielęgniarek. Powiedział, że takie stanowisko zostanie przesłane  
do Związku Powiatów Polskich, który będzie prowadził rozmowy z nowym Ministrem 
Zdrowia. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak w związku z pkt 23 z protokołu Nr 52 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu zapytał, czy projekt Zimowe Biegi Górskie Falenica 2016 został wpisany  
w kalendarz imprez powiatowych (jeśli tak, jaki jest Nr pozycji), kto był wnioskodawcą 
wydarzenia oraz, w której części Falenicy odbędą się biegi górskie? Zapytał również komu 
zostanie opłacone wpisowe i jaka jest idea wydarzenia? 
 Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik wyjaśnił, że w biegu uczestniczą 
pracownicy Starostwa i mieszkańcy Powiatu, a udział w biegach ma na celu promowanie 
Powiatu Otwockiego. Zobowiązał się również do przedłożenia informacji pisemnej nt.  
ww. wydarzenia. 
 
Ad. 6 
 Radny Piotr Mateusz Kudlicki nawiązując do spotkań Komisji Rewizyjnej zapytał, 
czy Zarząd Powiatu ustosunkował się do wniosków z protokołu Komisji? 
 Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu zgadza się z uwagami, powiedział,  
że na chwilę obecną nie jest opracowany jedynie regulamin korzystania z samochodów 
służbowych, jednak zostanie sporządzony najprawdopodobniej do końca bieżącego roku. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał jaki związek zachodzi między ustawą  
o podatku dochodowym, a zasadami korzystania z samochodów służbowych do celów 
prywatnych oraz kiedy nastąpią zmiany zasad? 
 Skarbnik odpowiedział, że ustawa wprowadza pewne zasady ryczałtowego rozliczania 
osób korzystających z samochodów służbowych dla celów prywatnych oraz opisał sposób 
rozliczania takich osób. Powiedział, że trwają prace nad włączeniem zapisu ustawy o podatku 
dochodowym do regulaminu korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. 
 Radny Artur Brodowski w nawiązaniu do protokołu, zapytał dlaczego Komisja 
Rewizyjna ocenia umowy o korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych 
jako niecelowe? 
 Radny Mariusz Szostak jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, iż  
w związku z wątpliwościami wynikłymi z analizy umów oraz składanych do ich rozliczenia 
oświadczeń, Komisja wydała inne zalecenia w ww. zakresie. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki wyjaśnił, iż zdaniem Komisji umowa nie realizuje 
celów jednostki publicznej, dlatego zostało zastosowane sformułowanie „niecelowe”. Ponadto 
zapytał czy Zarząd Powiatu uzna za stosowne skorzystanie z sugestii? 
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Starosta odpowiedział, że na chwilę obecną Zarząd jeszcze nie pochylił się nad 
zapisem, jednak w najbliższym czasie podejmie sprawę.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż praca Komisji Rewizyjnej jest 
spowalniana oraz zapytał kiedy Zarząd przekaże dokumenty niezbędne do kontroli, o które 
wystąpiła Komisja? 

Przewodniczący Rady poinformował, że wystąpił do Zarządu o pilne przekazanie  
ww. materiałów. 

 
Ad. 7 
 Wicestarosta przedstawił aktualną sytuację Spółki PCZ. Powiedział, że Spółka 
nieustannie funkcjonuje, doszło do zmiany Prezesa.  Powiedział, że chciałby przedstawić 
nowego Prezesa oraz przygotować rzetelną informację nt. Spółki. Poprosił radnych  
o przesłanie tematów dotyczących Szpitala, celem przekazania ich Zarządowi Spółki,  
aby skonkretyzować przygotowanie do rozmów o Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
na najbliższym posiedzeniu Komisji Zdrowia, na którą zaproszony zostanie cały skład 
zarządzający Szpitalem. Dodał, że Zarząd otrzymał wyniki finansowe spółki za październik,  
a strata wynosi 7,5 mln zł, tj. ok. 280 tys. zł miesięcznie i ta tendencja utrzymuje się przez 
trzy miesiące. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, co było powodem ostatnich zmian w PCZ  
Sp. z o.o.?  
 Wicestarosta wyjaśnił, że uzasadnienie odwołania przez Radę Nadzorczą Prezes 
Joanny Pawlak zostanie udostępnione po przyjęciu protokołu. Wymienił czynniki, które 
według Zarządu zadecydowały o odwołaniu. Powiedział, że były to m.in. utrzymujący się  
od trzech miesięcy poziom zadłużenia nierokujący bilansowania się Spółki, brak umiejętności 
zarządzania zasobami ludzkimi przez Prezes, co doprowadziło do konfliktów, które miały 
negatywny wpływ na funkcjonowanie Szpitala. Zwrócił uwagę, że również zaproponowany 
plan restrukturyzacji został negatywnie przyjęty przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie 
Wspólników, gdyż był zbyt ogólnikowy i nie spełniał oczekiwań.  
 Przewodniczący Rady zaapelował, aby radni wcześniej przesłali swoje pytania 
dotyczące Spółki PCZ drogą e-mailową. 

Radny Mateusz Rojek przypomniał, że odkąd zasiada w Radzie Powiatu przy każdym 
kolejnym wyborze Prezesa, na Sesjach Rady pytał, jakim kluczem kierował się Zarząd przy 
wyborze oraz jakie są doświadczenie i kompetencje wybranego Prezesa. Powiedział,  
że można było przewidzieć, iż Prezes Joanna Pawlak nie poradzi sobie z zaistniałym w Spółce 
problemem. Zasugerował opracowanie schematu, według którego będą wybierani Prezesi.  

Wicestarosta odpowiedział, że czeka na propozycje dotyczące rozwiązania problemu 
Szpitala. Powiedział, że obecna Prezes została powołana na okres dwóch miesięcy, do czasu 
przygotowania konkursu na Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., do którego 
uchwałą została zobligowana Rada Nadzorcza. Jednocześnie zobligowano Zarząd PCZ  
Sp. z o.o. do ogłoszenia naboru na członków Rady Nadzorczej II kadencji. Podkreślił,  
że Zarządowi Powiatu bardzo zależy na uratowaniu Szpitala oraz, że zmiany jakie w nim 
następują muszą być zdecydowane i radykalne, ponieważ Powiat nie jest dłużej w stanie 
utrzymywać w takiej formie Spółki. 

Radna Bogumiła Więckowska zaznaczyła, że żadna spółka nie może działać 
prawidłowo, jeżeli wybiera się zarząd na okres dwóch miesięcy. Powiedziała, że to już 
czwarty Prezes w tym roku i skierowała uwagę do Zarządu Powiatu, aby zastanowił się nad 
podjętymi działaniami. 

Radna Małgorzata Wielopolska powiedziała, że zależy jej na uzyskaniu rzetelnej 
informacji nt. sytuacji finansowej Spółki. Zapytała, kto przygotuje specyfikację konkursową 
na stanowisko Prezesa i kiedy odbędzie się konkurs. 
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Wicestarosta odpowiedział, że do przygotowania konkursu została zobligowana 
obecna Rada Nadzorcza. Wyjaśnił, że Rada działająca obecnie w okrojonym składzie uznała, 
że nie ma osoby, która mogłaby być oddelegowana do prowadzenia szpitala do czasu 
rozstrzygnięcia konkursu na Prezesa, również niewiele osób chciało się podjąć zadania  
na okres dwóch miesięcy, co spowodowało powołanie obecnej Prezes. Powiedział również,  
że dokonano powołania Prezes Joanny Pawlak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić 
funkcjonowanie Szpitala. Dodał, że Dyrektor ds. Finansowych oraz Dyrektor ds. 
Medycznych, którzy pracują w szpitalu przez dłuższy okres czasu, mają szerszy widok  
na sytuację w Spółce, dzięki czemu zlokalizowano źródło powstawania kosztów i wdraża  
się procedury przeciwdziałające.  

Radny Artur Brodowski w imieniu mieszkańców Powiatu, którzy zgłosili problem  
dot. ograniczonej dostępności lekarzy internistów w Przychodni Rejonowej przy ul. Armii 
Krajowej w Otwocku, poprosił o podjęcie próby rozwiązania ww. problemu. 

Starosta powiedział, że w związku z informacjami jakie docierają do Zarządu, zostało 
wystosowane pismo do Prezes PCZ Sp. z o.o., aby przygotowała fotografię dnia obrazującą 
pracę lekarzy POZ-ów. 

Wicestarosta potwierdził, iż do Zarządu dotarła informacja nt. problemu  
z dostępnością lekarzy w Przychodni Rejonowej. Powiedział, że Dyrektor ds. Medycznych 
został zobligowany do zbadania oraz rozwiązania problemu. 

Radny Grzegorz Michalczyk poruszył kwestię nadzoru nad PCZ Sp. z o.o. oraz 
wydatkowania kwoty pozyskanej z emisji obligacji. Powiedział, że oczekuje od Zarządu 
pełnej informacji nt. aktualnej sytuacji Spółki.  

Wicestarosta odpowiedział, że Spółka jest w lepszej sytuacji niż na początku 
bieżącego roku, a kwota z emisji obligacji została przeznaczona głównie na uregulowanie 
zaległości Szpitala. W kwestii nadzoru wyjaśnił, że Zarząd Powiatu nadzoruje PCZ Sp. z o.o.  
w zakresie właścicielskim, natomiast Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki  
we własnym zakresie. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki skierował pytanie do Zarządu Powiatu, jaki jest cel 
Zarządu w zakresie świadczeń zdrowotnych w Powiecie Otwockim na rok 2016 oraz kolejne 
lata? 

Starosta odpowiedział, że najważniejszym celem Zarządu jest dalsze funkcjonowanie 
Szpitala, dodał że Zarząd podejmie w tym celu wszelkie działania. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki podkreślił, że Zarząd Powiatu ma we władaniu Spółkę, 
która posiada Szpital.  

Radna Bogumiła Więckowska podniosła kwestię przygotowania Dyrektor  
ds. Finansowych do pełnionego przez nią stanowiska.  

Radna Grażyna Olszewska poinformowała, iż ze strony radnych padały już propozycje 
rozwiązania problemu Szpitala, przypomniała propozycje radnego Piotra Mateusza 
Kudlickiego o rozważeniu możliwości powrotu do formuły ZP ZOZ. Zapytała również  
o sprawę rozwiązania umowy z Promedic? 

Radny Krzysztof Boczarski jako Członek Zarządu Powiatu powiedział,  
że przeanalizował możliwość powrotu do formuły ZP ZOZ i na chwilę obecną jest ona 
niemożliwa do zrealizowania ze względu na obowiązujące przepisy prawa. 

Radny Janusz Goliński pozytywnie podsumowując działania obecnego Zarządu 
Powiatu wobec Prezesów, zaproponował zamknięcie dyskusji w kwestii PCZ Sp. z o.o., 
a także wstrzymanie się z opiniami do czasu poznania nowej Prezes oraz jej planu działania. 

Starosta powiedział, że propozycja powrotu do formuły ZP ZOZ jest poważnie 
rozważana. W kwestii firmy Promedic odpowiedział, że planowane jest spotkanie  
z przedstawicielami firmy, którzy nadal wyrażają chęci do prowadzenia rozmów. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, ilu obecnie członków liczy Rada Nadzorcza? 
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Starosta odpowiedział, że trzech. 
Radny Krzysztof Szczegielniak w związku ze złożeniem 13 października br. 

rezygnacji przez Prezes Joannę Pawlak oraz jej wycofaniem 15 października br. zapytał  
co wpłynęło na zmianę zdania Prezes PCZ Sp. z o.o. w ciągu dwóch dni? Zapytał również 
według jakich zasad ustala się kolejność spłaty zobowiązań oraz zasugerował brak kontroli  
nad dokumentacją.  

Starosta odpowiedział, że Prezes podejmuje decyzje jednoosobowo, decyduje wobec 
kogo ureguluje zaległości. Zaapelował, aby nie żądać informacji dot. Spółki, których Zarząd 
nie może udzielać. 

Radny Artur Brodowski zwrócił uwagę, iż podczas poprzedniej kadencji Zarządu 
również panowała dezinformacja ws. Szpitala. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że radnym należy się informacja  
ws. sytuacji Spółki i przychyla się do wniosku radnego Janusza Golińskiego. 

Przewodniczący Rady zgodził się ze stwierdzeniem, iż częste zmiany Prezesów  
w Spółce Prawa Handlowego wpływają negatywnie na funkcjonowanie Spółki. Zapytał  
czy w pierwszej kolejności będzie ogłoszony konkurs na członków Rady Nadzorczej, która  
w nowo wybranym składzie ogłosi konkurs na Prezesa PCZ Sp. z o.o.?  

Radna Małgorzata Wielopolska powiedziała, że najpierw zostanie ogłoszony konkurs 
na Prezesa, następnie na Radę Nadzorczą. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Komisja Zdrowia, Rodziny  
i Bezpieczeństwa uwzględniła w swoim Planie Pracy Komisji na rok 2016 punkt dotyczący 
cyklicznych spotkań z Prezesem PCZ Sp. z o.o. ws. bieżącej sytuacji Spółki, w których 
mogliby uczestniczyć wszyscy radni. 

Radna Małgorzata Wielopolska w związku z udziałem Starosty w Konwencie 
Powiatów Województwa Mazowieckiego zaproponowała, aby skorzystać z doświadczeń 
innych jednostek. 

Starosta odpowiedział, że uczestnicząc w konwencie nie słyszał o dobrze 
prosperującym szpitalu na szczeblu powiatowym, zaznaczył że każdy szpital ma mniejsze lub 
większe problemy finansowe. Poinformował, że 30 września br. Zarząd otrzymał projekt 
restrukturyzacji od byłej Prezes Joanny Pawlak i zostanie on przekazany Przewodniczącemu 
Rady, natomiast na właściwy plan restrukturyzacji nadal trzeba czekać. Powiedział, że 
Dyrektor ds. Medycznych w przeciwieństwie do byłej Prezes, przedstawił konkretne 
informacje nt. działań jakie należałoby podjąć, aby w szybkim czasie poprawić sytuację 
finansową Spółki.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o spotkanie dotyczące uciążliwości 
zapachowych na terenie Powiatu Otwockiego.  

Radna Grażyna Olszewska zapytała o projekt Statutu Rodzinnego Domu Dziecka  
w Podbieli? 

Radny Roman Zdunik odpowiedział, że w związku ze zgłoszonymi uwagami  
dot. Statutu, jest on szczegółowo analizowany przez prawników. 

Starosta odpowiedział, że spotkał się z Prezydentem Miasta Otwocka, który przedłożył 
sprawozdanie z badań przeprowadzonych na składowiskach Lekaro oraz Satera. 
Poinformował, że Zarząd otrzymał pismo, iż Marszałek podjął postępowanie administracyjne 
w stosunku do Spółki Sater Otwock, w celu zobowiązania do sporządzenia i przedłożenia 
przeglądu ekologicznego instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, natomiast 
ws. Lekaro nadal trwa postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o wykonanie 
przeglądu ekologicznego. W nawiązaniu do Statutu powiedział, że przeprowadzono rozmowy 
z kancelarią prawną ws. prawidłowej formuły dokumentu. 

Radny Dariusz Sokół poinformował, że do członków Komisji Rozwoju 
Gospodarczego został przesłany Plan Pracy Komisji na rok 2016, w którym zawiera się punkt 
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dotyczący wspólnego spotkania Komisji Rozwoju z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa  
i Środowiska nt. problemów odorowych. Powiedział, że w Planie znajduje się również 
spotkanie z Prezesem Spółki PCZ. W związku z planowanym wyjazdowym posiedzeniem 
Komisji w dniu 9 grudnia br. mającym na celu kontrolę i ocenę prac inwestycyjnych na 
drogach Powiatu Otwockiego wyjaśnił, że posiedzenie odbywa się o wskazanej godzinie 1030  
ze względu na ograniczoną widoczność oraz możliwość wystąpienia utrudnień w ruchu 
drogowym w późniejszych godzinach. Dodał, że wyjazd w teren odbędzie się po omówieniu 
poprzednich punktów porządku obrad. Poinformował również o terminie następnego 
posiedzenia Komisji. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o pracę służb działających w zakresie ochrony 
środowiska w Powiecie Otwockim oraz poruszył problem powstającego składowiska śmieci  
w Woli Duckiej przy drodze krajowej Nr 17. 

Radny Artur Brodowski zwrócił uwagę, aby racjonalniej dzielić pomiędzy gminy 
środki na inwestycje drogowe. 

Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył temat kosztów remontu pomieszczeń  
w budynku przy ul. Komunardów oraz przy ul. Górnej. 

Sesję opuścił radny Mateusz Rojek. W sesji bierze udział 20 radnych. 
Sesję opuścił radny Piotr Mateusz Kudlicki. W sesji bierze udział 19 radnych. 
Skarbnik odpowiedział, że cała przebudowa przy ul. Komunardów była zadaniem 

inwestycyjnym w ramach zaplanowanych wcześniej środków, które zostały ostatecznie 
zmniejszone do kwoty 100 tys. zł, pozostałe zadania zawierają się w paragrafie remontowym. 
Stwierdził, że nie ma zagrożenia, iż zaplanowana kwota jest niewystarczająca. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, dlaczego koszt remontu dwóch pomieszczeń 
wzrósł o 40 tys. zł? Zapytał, również o wyjazd na olimpiadę kreatywności Destination 
Imagination? 

Sesję opuściła radna Bogumiła Więckowska. W sesji bierze udział 18 radnych. 
Roman Zdunik odpowiedział, że w trakcie realizacji zadania pojawiły się dodatkowe 

elementy, które wygenerowały koszty np. wymiana instalacji elektrycznej, w związku z tym, 
że budynek jest bardzo stary. 

Starosta dodał, że Zarząd uznał wyjazd za znakomitą promocję Powiatu Otwockiego. 
Powiedział, że Zarząd zawsze będzie udzielał wsparcia szkołom uczestniczącym  
w wydarzeniach promujących Powiat Otwocki na arenie międzynarodowej. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że minął rok od wyborów samorządowych,  
w związku z tym złożył życzenia wszystkim radnym Powiatu. 
 
Ad. 8 

Protokół z IX sesji został przyjęty jednogłośnie, w obecności 18 radnych.  

Ad. 9 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1840 Przewodniczący Rady 

Dariusz Grajda zamknął obrady X sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

 

      Protokółowała:                                                                                         Przewodniczył: 
 
  Angelika Krawczyk                                                                                      Dariusz Grajda 


