PROTOKÓŁ Nr XXXIV/18
z sesji Rady Powiatu w Otwocku
odbytej w dniu 27 marca 2018 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 1700 otworzył obrady
XXXIV sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitał przybyłych gości, panie i panów radnych,
pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych mieszkańców.
Poinformował, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 17 radnych, co wobec składu
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Ad. 2
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok,
z późn. zm.;
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2018 – 2031, z późn. zm.;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew;
4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
na które zostaną przeznaczone środki PFRON.
Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2017.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Zapytania i oświadczenia radnych.
Przyjęcie protokołów Nr XXXII i XXXIII/18 z sesji.
Zakończenie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.

Ad. 3
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.
Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił autopoprawkę do ww.
projektu uchwały.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Radny Krzysztof Szczegielniak powiedział, że podczas wczorajszego posiedzenia
Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Skarbnik Powiatu omówił autopoprawkę do
projektu uchwały Nr 1 i 2. Poprosił o informację, na którym posiedzeniu Zarządu została
przyjęta autopoprawka do ww. projektów uchwał. Ponieważ w sprawozdaniu z pracy Zarządu
Powiatu brakuje takiej informacji.
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Starosta wyjaśnił, że przyjęcie autopoprawki przez Zarząd Powiatu do projektu
uchwały Nr 1 i Nr 2 przeprowadzono telefoniczne w dniu wczorajszym po posiedzeniu ww.
Komisji.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z autopoprawką.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – 13 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 249/XXXIV/18 w sprawie zmian w uchwale
Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił autopoprawkę do ww.
projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – 13 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 250/XXXIV/18 w sprawie zmian w uchwale
Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031, z późn. zm,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 251/XXXIV/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 252/XXXIV/18 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
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i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 4
Bez uwag.
Ad. 5
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 21 i 63 Sprawozdania.
Wicestarosta odpowiedział, że ww. punkty dot. wyrażenia zgody na wynajem
pomieszczeń m.in. na parterze głównego budynku Szpitala, w którym ponownie zostanie
otwarty sklepik handlowo-prasowy. Natomiast w budynku Przychodni Rejonowej przy
ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku na parterze zostanie otwarta apteka, a na pierwszym piętrze
tego budynku zostanie otwarty o ile dobrze pamięta gabinet laryngologiczny.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 41 Sprawozdania.
Starosta odpowiedział, że powyższy pkt dot. działalności byłej Pani Prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w szczególności w ostatnim okresie jej pracy.
Przypomniał również, że podczas XXXI sesji Rady Powiatu wspominał, że w przekonaniu
Zarządu Powiatu była Pani Prezes swoimi ostatnimi działaniami mogła narazić Spółkę na
ogromne straty i gdyby niepodjęte działania przez Zgromadzenie Wspólników i Radę
Nadzorczą Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. nie doszłoby do podpisania
z Narodowym Funduszem Zdrowia aneksu na kwotę blisko 22 mln 500 tys. zł. W związku
z powyższym uznano, że ten fakt należy zgłosić do prokuratury. Dodał, że zostało już
wszczęte postępowanie w tej sprawie.
Na sesję przybył radny Jacek Czarnowski – obecnych 18 radnych.
Radny Dariusz Sokół zapytał o pkt 2 Sprawozdania dot. „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami powiatu
otwockiego”.
Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu zobowiązał się do udzielenia
odpowiedzi w formie pisemnej.
Radny Dariusz Sokół zapytał o pkt 73 Sprawozdania.
Starosta wyjaśnił, że Przewodniczący Rady wystąpił z inicjatywą, aby z okazji
20-lecia powstania samorządu powiatowego wystąpić do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
o nadanie orderów i odznaczeń osobom, które najbardziej przysłużyły się Powiatowi
Otwockiemu. Wyjaśnił, że przyznanie odznaczeń zależy od tego, kiedy taka lista powstanie.
Radna Grażyna Olszewska zapytała o pkt 8 i 9 Sprawozdania.
Starosta wyjaśnił, że powyższe punkty dotyczą tematów, które były omawiane na
wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.
Radna Grażyna Olszewska zapytała o pkt 55 i 83 Sprawozdania.
Starosta wyjaśnił, że jeśli chodzi o ul. Częstochowską w Karczewie to tego zadania
w budżecie nie ma. Zarząd zastanowi się nad możliwością finansowania tego zadania
w zależności od realizacji zadań i dochodów Powiatu.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 40 i 80 Sprawozdania oraz o operat
szacunkowy, którego przekazanie obiecał Wicestarosta podczas XXXII sesji Rady Powiatu,
która odbyła się 8 lutego 2018 r.
Starosta poinformował, że operat, o który radny prosił podczas XXXII sesji został
przygotowany oraz przesłany w dniu dzisiejszym do radnego. Starosta odpowiadając na ww.
pkt poinformował, że drewno zostało rozdysponowane zgodnie z informacją zawartą
w pkt 40 Sprawozdania. Dodał, że nie udało się sprzedać drewna po cenie określonej
w operacie szacunkowym. W związku z czym na ostatnim Zarządzie cena została obniżona
o 50 % na wniosek Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego
w Otwocku i będą podejmowane dalsze próby sprzedaży drewna.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 38 Sprawozdania. Poprosił o informację
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o łącznej kwocie i cenie jednostkowej zakupionych albumów „Kołbielszczyzna w kadrze”.
Starosta odpowiedział, że obecnie nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. W związku
z czym zobowiązał się do przekazania informacji w formie pisemnej.
Radny Mariusz Szostak zapytał o pkt 42 Sprawozdania. Poprosił o informację czy
przedstawiona informacja przez obecną Panią Prezes PCZ Sp. z o.o. nt. zastałej sytuacji
Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym i kadrowym została przedstawiona
Zarządowi ustnie lub pisemnie oraz czy istnieje możliwość, aby radni mogli się z nią
zapoznać.
Wicestarosta poinformował, że informacja została przekazana ustnie.
Ad. 6
Radny Artur Brodowski zapytał, jakie zostały podjęte działania dot. analizy wyników
oraz w zakresie przekroczenia norm stężenia gazów używanych do znieczulenia pacjentów na
Bloku Operacyjnym w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz zapytał czy radni
mogą otrzymać wynik przeprowadzonych badań. Dodał, że jeśli Powiat w związku
z zaistniałą sytuacją nie podejmie żadnych działań to prawdopodobnie Szpitalowi będzie
groziło zamkniecie tego Bloku.
Wicestarosta odpowiedział, że udzieli informacji na pytanie radnego w formie
pisemnej, a przekazanie wyników badań będzie uzależnione od tego czy badania zostały
wykonane oraz czy ich wyniki zostały przekazane Szpitalowi.
Na sesję przybył radny Piotr Mateusz Kudlicki – obecnych 19 radnych.
Radny Artur Brodowski zapytał, jak Zarząd zamierza się przygotować do 1 września
przyszłego roku, w którym do szkół powiatowych trzeba będzie przyjąć podwójne roczniki.
Dodał, że na ubiegłym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został poruszony ten
problem i rekomendacja Komisji była taka, aby w trybie „projektuj i buduj” jak najszybciej
po korekcie budżetu Powiatu przystąpić do realizacji zadań inwestycyjnych, które Zarząd
zamierza w tym roku tylko przyjąć zgodnie z rekomendacją Pani Dyrektor Oświaty
Powiatowej w Otwocku.
Starosta odpowiedział, że Zarząd analizował wniosek z posiedzenia ww. Komisji
i sugestię budowy przy „Słowaku” klejonego budynku, do którego zostałaby przeniesiona
młodzież z „Gałczyńskiego” – obecnie jest to niemożliwe z uwagi na zapisy w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że zostały podjęte analizy mające na celu
zbadanie czy na pozostałych nieruchomościach, których właścicielem jest Powiat istnieje
możliwość realizacji tak dużego przedsięwzięcia zgodnie miejscowy planem
zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady zauważył, że wypowiedź radnego dot. przygotowania w tym
roku dwóch projektów szatni przy szkołach. Natomiast Komisja proponowała, aby nie dzielić
tego zadania na projekty na bazie, których w następnym roku zostaną ogłoszone przetargi,
lecz od razu iść w jedno zadanie „projektuj i buduj”, co oczywiście wiązałoby się ze
zwiększeniem kosztów.
Starosta wyjaśnił, że jeśli chodzi o rozbudowę pomieszczeń na szatnie to Zarząd
pochyli się nad tym na najbliższym posiedzeniu, ponieważ jest to bardzo poważna kwestia.
Natomiast, co innego jest „projektuj i buduj” dużego budynku, do którego przeniesiona
zostanie młodzież z „Gałczyńskiego”, ponieważ takie zadanie wymaga wnikliwej analizy,
ponieważ wpierw należy zbadać czy Powiat dysponuje terenem, który umożliwia budowę
takiego budynku.
Przewodniczący Rady zgodził się ze Starostą w kwestii przeprowadzenia analizy czy
jest możliwość budowy ewentualnie nowego budynku dla liceum „Gałczyńskiego”.
Natomiast zauważył, że radny Artur Brodowski pytał tylko i wyłącznie o przygotowanie do
1 września 2019 r., szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. Wygląda
na to, że w bieżącym roku zostaną przygotowane tylko projekty szatni, a dopiero
w następnym roku będą podjęte prace na podstawie tych projektów. Natomiast Komisji
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chodziło o to, aby tych małych projektów nie rozdzielać na zasadzie, że w tym roku projekt,
a w następnym roku budowa tylko w tym roku już ogłosić projekt i budowę tych
pomieszczeń. Nie chodziło o budowę całkowicie nowego budynku.
Radny Artur Brodowski wyjaśnił, że jego pytanie nie dotyczyło powyższej kwestii,
lecz posiedzenia Komisji, na którym obecna była Dyrektor Oświaty Powiatowej
w Otwocku i podczas którego przedstawione zostały wyliczenia demograficzne i symulacja
ile oddziałów będzie od 1 września przyszłego roku. Ten dokument w swoim podsumowaniu
zawierał rekomendację wykonania 2 projektów po 40 tys. zł dla „Słowackiego”
i „Nukleonika”. Natomiast Komisja zaproponowała we wniosku, aby nie tracić dwóch
sezonów inwestycyjnych i jeszcze w tym roku rozpocząć budowę szatni przy obu szkołach.
Wniosek w drugiej części zawierał głos w dyskusji dotyczący przyszłości. W związku
z powyższym radny ponownie zapytał jaki jest plan Zarządu w zakresie przygotowania
oświaty na przyjęcie dwóch roczników we wrześniu przyszłego roku.
Starosta odpowiedział, że Zarząd w najbliższym czasie pochyli się tylko i wyłącznie
nad zgłoszonymi wioskami i tylko w tej kwestii podejmie decyzję.
Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że na sesji, podczas której przedstawiona
została nowa Pani Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. zapytał
o Fundusz Socjalny mianowicie, na jakim etapie są wypłacane świadczenia oraz o zaległości
z tego tytułu. W odpowiedzi radni usłyszeli, że zaległości jeszcze są i będą one
systematycznie wypłacane, natomiast generalnie fundusz jest na bieżąco realizowany.
Poinformował, że od pracowników PCZ Sp. z o.o. dowiedział się, że fundusz został
zablokowany i prawdopodobnie pracownicy nie będą mieć wypłaconych świadczeń
świątecznych. W związku z powyższym poprosił o udzielenie informacji. Poprosił również
o informację w kwestii przekazania realizacji usług w outsourcing tj. sprzątanie i kuchnia.
Wicestarosta odpowiedział, że informacje przedstawione podczas wspomnianej sesji
dot. braku zaległości składek ZUS-owskich i skarbowych natomiast w kwestii Funduszu
Socjalnego nie przedstawiał żadnych informacji. Zobowiązał się do wyjaśnienia powyższej
sprawy oraz do przekazania informacji. Natomiast w kwestii outsourcingu jest to pomysł Pani
Prezes, w związku ze złożeniem przez 3 pracowników kuchni Szpitala wypowiedzenia
z powodu odejścia na emeryturę oraz z uwagi na to, że kuchnia wymaga remontu. Dodał, że
doradził Pani Prezes skonsultowanie tego pomysłu z Radą Nadzorczą Powiatowego Centrum
Zdrowia Spółka z o.o.
Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że w załączniku nr 2a uchwały Budżetowej
Powiatu Otwockiego na 2018 rok przyjętej podczas XXX sesji Rady Powiatu na zadanie
pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o.”
zaplanowano 1 520 000 zł. Podczas XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 8 lutego br. kwotę na
to zadanie zwiększono do 2 565 402 zł, z czego środki własne to kwota 970 466 zł, a kredyty
i pożyczki 1 594 936 zł. Natomiast w załączniku 2a do przyjętej dziś uchwały zmieniającej
uchwałę Budżetową, zawarte są kwoty różniące się od kwot przyjętych 8 lutego br.
W dzisiejszym załączniku środki własne to kwota 929 546 zł, a kredyty i pożyczki to
1 635 856 zł. W związku z czym poprosił o wyjaśnienia z czego wynika ta zmiana oraz kiedy
i na jakiej podstawie zmniejszono kwotę środków własnych o 40 920 zł i o tą samą kwotę
zwiększono kredyty i pożyczki.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Powiatu o udzielenie informacji
w powyższej sprawie w formie pisemnej.
Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych
przez radnych do końca kwietnia br.
Ad. 7
Protokoły z XXXII i XXXIII sesji zostały przyjęte jednomyślnie w obecności
19 radnych.
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Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1750 Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Otwocku.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Dariusz Grajda
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