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PROTOKÓŁ Nr XXXII/18 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 8 lutego 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 Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Markowska o godzinie 16
00

 

otworzyła obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitała przybyłych gości, panie                       

i panów radnych, pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich 

zebranych mieszkańców. Poinformowała, 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 
Porządek obrad, przed zmianą, przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej; 

2) 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.; 

3) 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; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew; 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna; 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych; 

8) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu pn. „Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 

uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 

Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

9) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego              

dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej                                 

i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 

pobrania i wykorzystywania; 

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej                            

własność Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/2                                            

o pow. 0,1689 ha z obr. 165 w Otwocku; 

11) zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie 
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powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

4. Sprawozdanie Starosty Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                       

za 2017 rok. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki                   

za rok 2017. 

6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania kompetencji nadzoru nad 

stowarzyszeniami. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Przyjęcie protokołu Nr XXX/17 z sesji. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Na sesję przybył radny Dariusz Sokół – obecnych 18 radnych. 
 

Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu wystąpiła z wnioskiem o zmianę                                                                        
porządku obrad polegającą na: 

− zdjęciu projektu uchwały Nr 9, 

− wniesieniu, jako projekt Nr 11 po zmianie numeracji, projektu uchwały w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla 

niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania                                 

i wykorzystywania, opracowanego i zaproponowanego przez członków Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu wniosek o zdjęcie z porządku obrad. 

projektu uchwały Nr 9. 

Głosowanie: za – 16 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu poniższy porządek obrad.  

Głosowanie: za – 17 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 

Porządek obrad, po zmianie, przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej; 

2) 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.; 

3) 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; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew; 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna; 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych; 

8) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu pn. „Poprawa 
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funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 

uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 

Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej                            

własność Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/2                                            

o pow. 0,1689 ha z obr. 165 w Otwocku; 

10) zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Statutowej; 

11) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego              

dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej                             

i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania. 

4. Sprawozdanie Starosty Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                       

za 2017 rok. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki                   

za rok 2017. 

6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania kompetencji nadzoru nad 

stowarzyszeniami. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Przyjęcie protokołu Nr XXX/17 z sesji. 

10. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 3  

1) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 1. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał dlaczego Przewodniczący Rady nie wykonał 

zapisów § 38 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego, który stanowi, iż: „Komisja Rewizyjna 

działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę najpóźniej do końca 

stycznia roku, którego plan dotyczy”? Następnie poprosił o pisemną odpowiedź 
Przewodniczącego Rady na zgłoszone pytanie.  

Radny Artur Brodowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do planu kontroli w pkt 6 

kontroli w brzmieniu: „Wykonanie obowiązków przez Zarząd Powiatu wynikających z ustawy 

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami.” 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki wypowiadając się jako członek Komisji Rewizyjnej 

poinformował o warunkach, w których Komisja prowadzi kontrole. Powiedział, że chodzi                  

o informacje, które są odmawiane pod pretekstem. Jako przykład podał przekazanie 

niepełnych danych będących odpowiedzią na wystąpienie Komisji o zanonimizowane, 

uśrednione dane dot. wynagrodzeń, w związku z prowadzoną kontrolą, pod pretekstem 

możliwości zidentyfikowania osoby, a tym samym ujawnienia danych osobowych. Radny 

stwierdził, iż dostęp do materiałów w tematyce kontroli przeprowadzanych przez Komisję 
Rewizyjną jest na tyle utrudniany, na ile jest to legalnie możliwe. Następuje pełna obstrukcja 

ze strony Zarządu Powiatu. Poza tym wnioski z kontroli dot. zmiany jakiegoś stanu,                        

w odczuciu radnego, są przez ignorowane Zarząd. W związku z czym wprowadzanie w tym 

roku kolejnej tematyki kontroli, szczególnie w zakresie informacji, której, jak radni wiedzą, 
nikt nie przekaże, zdaniem radnego pozbawione jest celu.  
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Następnie Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu ww. wniosek radnego 

Artura Brodowskiego.  

Głosowanie: za – 12 osób, wstrzymało się – 6 osób. Wniosek został przyjęty.  

 

Radny Grzegorz Michalczyk poprosił członków Zarządu Powiatu o ustosunkowanie 

się do powyższej wypowiedzi radnego Piotra Mateusza Kudlickiego – członka Komisji 

Rewizyjnej. Chodzi o stwierdzenie, że Zarząd Powiatu prowadzi obstrukcję pracy Komisji 

Rewizyjnej.  

Wicestarosta Paweł Rupniewski – członek Zarządu Powiatu powiedział, że nie zgadza 

się ze stwierdzeniem radnego Piotra Mateusza Kudlickiego. Dodał, że według jego wiedzy 

Zarząd analizuje wszystkie wnioski Komisji o materiały i jeżeli tylko istnieje możliwość 
prawna, to te informacje są przekazywane. Dodał, że na pewno nie można tego nazwać 
obstrukcją.  

Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, iż od ponad roku przywołuje podczas 

sesji ten sam problem, o którym poinformował radny Piotr Mateusz Kudlicki. Zdaniem 

radnego jest to obstrukcja, absolutne unikanie odpowiedzi, przez co można podejrzewać, że 

Zarząd chce coś ukryć.  
Na sesję przybył radny Jacek Czarnowski – obecnych 19 radnych. 

Radny Mariusz Szostak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił                                          

o przegłosowanie planu kontroli. Dodał, że do podjętej dyskusji radni mogą wrócić. 
Zapewnił, iż wszystkie wnioski Komisji trafiają niezwłocznie i bezpośrednio do Zarządu 

Powiatu.  

Radny Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż rozmowę można zamknąć pytaniem 

radnego Krzysztofa Szczegielniaka. Powiedział, że Komisja Rewizyjna, czyli radni Powiatu 

są zlekceważeni, co się dzisiaj nawet przejawia w przyjęciu uchwały po czasie.  

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały wraz 

z powyższą zmianą w załączniku.    

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 17 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 237/XXXII/18 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 2. 

 
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o rozdz. 60014 – zmniejszenie planu 

dochodów w § 6630 o kwotę 557.375 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze 

powiatowej Nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku”. Poprosił o odniesienie się do 

przedstawianych podczas sesji budżetowej 21 grudnia 2017 r. zapewnień, że Powiat otrzyma 

wszystkie zaplanowane kwoty. Dodał, iż w dzisiejszej gazecie samorządowej można 

przeczytać, że na inwestycje Powiat przeznacza kwotę 34,5 mln zł. Następnie radny zapytał 

ile wynosi aktualna pula środków na inwestycje? Poza tym zapytał o rozdz. 75020 –

zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 61.350 zł w związku                                                              

z niezrealizowaniem zgodnie z zawartą umową w 2017 roku przez firmę prywatną zadania 

obejmującego opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej 

inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz                    

z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych 
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powiatu”. Spytał z czego wynika ten wzrost. Ponadto zapytał o przesunięcie kwoty 10.000 zł 

na § 4300 w Starostwie. Datków  

Wicestarosta udzielił odpowiedzi na pytanie dot. przebudowy i rozbudowy budynku 

przy ul. Komunardów w Otwocku. Z uwagi na zaawansowanie prac i kary umowne za 

opóźnienia została podjęta decyzja, że warto byłoby zakończyć zadanie.  

Pani Małgorzata Komosa – Główny Księgowy Starostwa Powiatowego 

poinformowała, że zwiększenie wydatków w rozdz. 75020 w Starostwie dot. umowy                          

z Miastem Józefów na dodatki dla wydziału komunikacji – 20.000 zł jest na wynagrodzenia,     

a 10.000 zł na usługi. Pokrywane są z tej kwoty faktury Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych za druki komunikacyjne.  

Pan Tadeusz Marek Płaczek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 

udzielił odpowiedzi w kwestii przebudowy ul. Żeromskiego w Otwocku. Powiedział, że 

wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego opiewał kwotę 
blisko 1 mln 100 tys. zł, natomiast w tzw. międzyczasie został zmieniony regulamin 

przyznawania dotacji. Chodziło o to, aby wszystkie wnioski, które spłynęły z terenu całego 

województwa były objęte dofinansowaniem. Zatem postanowiono o rozłożeniu finansowania 

na dwa lata (2018-2019). Jeśli Powiat wykonana całą inwestycję w tym roku, to zaraz po 

nowym roku jest szansa na zwrot środków. Dyrektor powiedział, że finansowanie tego 

wniosku będzie w dwóch transzach, połowa w 2018 roku i druga połowa w 2019 roku, tak 

została podpisana umowa.     

Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o informację dot. pkt 11 planu wydatków 

majątkowych na 2018 rok – przebudowa ciągu drogi powiatowej ul. Samorządowej                           

i Czaplickiego w Otwocku. Radny zauważył, iż szanse na otrzymanie środków zewnętrznych 

na to zadanie są już żadne, przynajmniej tak można było zinterpretować informacje Starosty 

przekazane podczas ubiegłego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 

Radny dodał, że plan opiewa kwotę ok. 6 mln zł. Miasto Otwock swoje wsparcie 

warunkowało uzyskaniem środków ze „schetynówek”. Radny dodał, że na dzień dzisiejszy 

wiadomo już, że to przedsięwzięcie nie uda się w roku 2018. W związku z powyższym radny 

zapytał kiedy pojawi się odpowiednia zmiana w budżecie i kiedy radnym zostanie 

przedłożona propozycja innego zagospodarowania środków? Według radnego deklaracja                   

o możliwości zaciągnięcia kredytu na kwotę 1,5 mln zł, wpisana w tegoroczny budżet, może 

zostać spożytkowana jeszcze w tym roku. Poprosił o rozważanie tego tematu.  

Wicestarosta powiedział, że obecnie Zarząd Powiatu jest przed rozmowami z Miastem 

Otwock. Dodał, że przed dokonaniem zmian odbędzie się konsultacja z powiatowymi 

radnymi.  

Radny Mateusz Rojek zapytał Dyrektora ZDP o gwarancję, że ww. kwota 1 mln                   

100 tys. zł zostanie wypłacona w tym dwuletnim okresie.  

Wicestarosta odpowiedział, że wczoraj została uroczyście podpisana umowa na 

realizację tego zadania. Regulamin określił, że jest to zadanie dwuletnie.   

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o rozdz. 70005 dot. 1.045.402 zł 
niewykorzystanych środków z 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału 

Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” 

Wicestarosta odpowiedział, że są to niewykorzystane środki z ubiegłego roku 

przełożone na ten rok. 

Pani Małgorzata Komosa dodała, że ww. środki były zabezpieczone w WPF.  

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 13 głosami „za” przy 6 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 238/XXXII/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. 
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3) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 3. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu 

przedstawiony projekt uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 15 głosami „za” przy 4 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 239/XXXII/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, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 4. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Radny Artur Brodowski powtórzył pytanie zgłoszone zarówno podczas posiedzenia 

Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, jak i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na 

które nie została udzielona odpowiedź, mianowicie na ile były wystąpienia na poszczególne 

zadania z poszczególnych gmin? Zaproponował, aby w przyszłości takie wnioski były 

dołączane do dokumentów.  

Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę Zarządu do 

ww. projektu uchwały. 

Radny Mateusz Rojek zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10 min. przerwy celem 

przygotowania odpowiedzi. 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu ww. wniosek formalny.  

Głosowanie: za – 11 osób, przeciw – 8 osób. Wniosek formalny został przyjęty.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła przerwę o godz. 17
10

.  

Po przerwie radna Aneta Bartnicka udzieliła odpowiedzi radnemu Arturowi 

Brodowskiemu przedstawiając kwoty, o które wnioskowały gminy.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawką.   
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                 
Nr 240/XXXII/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

5) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 5. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 

wraz z poprawkami. 

 

Radna Grażyna Olszewska powiedziała, że zaskakujący jest dla niej fakt, że gminy są 
nierówno traktowane. Dodała, że są gminy, które ubiegając się o 20 tys. zł – otrzymują 
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wnioskowaną kwotę. Natomiast Gmina Karczew, która w tym roku obchodzi 470-lecie 

nadania praw miejskim, w odpowiedzi otrzymała niespełna 20% dofinansowania, o które 

występowała. Następnie radna przypomniała apel, z którym występowała, aby zachowywać 
pewne sprawiedliwe proporcje.   

Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę Zarządu do 

ww. projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawką.   
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                  
Nr 241/XXXII/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 6. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę Zarządu do 

ww. projektu uchwały. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki przypomniał, iż prosił o dodatkowe informacje. 

Radny Roman Zdunik udzielił odpowiedzi w związku z powyższą prośbą radnego.  

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawką.   
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 18 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 242/XXXII/18 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Wiązowna, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 7. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu 

przedstawiony projekt uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 17 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 243/XXXII/18 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, 
walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością 
edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 
wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

8) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 8. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  
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Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę na uzasadnienie, mianowicie                          

w czwartym wersie: „powiat otwocki” napisany jest małą literą.  
Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 17 głosami „za” (2 osoby nie 
głosowały) – podjęła uchwałę Nr 244/XXXII/18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji               
w latach 2018-2020 projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych                
z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych                  
w formie wsparcia dziennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego                      
i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 

9) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 9. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu 

przedstawiony projekt uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 16 głosami „za” (3 osoby nie 
głosowały) – podjęła uchwałę Nr 245/XXXII/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 31/2 o pow. 0,1689 ha z obr. 165 w Otwocku, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

10) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 10. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił Wicestarostę o informację nt. przyczyny 

rezygnacji z pracy w Komisji Statutowej. 

Wicestarosta poinformował, że decyzja została przez niego podjęta ze względu na 

niemożliwość czynnego włączenia się w dyskusję. 
Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 18 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 246/XXXII/18 zmieniająca uchwałę                              
Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

11) Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Nr 11. 

 

Sesję opuścił radny Mariusz Szostak – obecnych 18 radnych.  

Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu przedstawiony projekt uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – 16 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” (1 osoba nie głosowała) – podjęła uchwałę Nr 247/XXXII/18                          
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w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego              
dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 
placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania                                   
i wykorzystywania, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 Sesję opuścił radny Roman Zdunik, natomiast wrócił radny Mariusz Szostak – 

obecnych 18 radnych. 

 
Ad. 4 

Bez uwag. 

 
Ad. 5 

Bez uwag. 

 
Ad. 6 

Bez uwag. 

 

Ad. 7 
 Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt 62 Sprawozdania dot. poprawek do Statutu 

Powiatu Otwockiego przyjętych przez Komisję Statutową. Zapytał czy członkowie Zarządu, 

zgodnie z ustaleniami, złożyli Staroście poprawki do przedłożonego Statutu, celem 

przekazania dokumentu Kancelarii Adwokackiej do zaopiniowania? Czy będą one również 
przekazane ww. Komisji?  

 Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że Zarząd jest na etapie 

zbierania wniosków i uwag do Statutu. Kancelaria prawna na bieżąco zajmuje się ich 

opracowywaniem. Dodała, że po zakończeniu prac materiał zostanie skierowany do radnych.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt 63 Sprawozdania dot. pisma Dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w sprawie zdemontowanej klepki 

w budynku szkoły.  

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że Dyrekcja Liceum 

zgłosiła się do Zarządu z problemem dot. zdemontowanej klepki. Zarząd stwierdził, iż 
decyzja w powyższej sprawie powinna zapaść po konsultacji z Konserwatorem Zabytków. 

Dodała, że projektant posiada już wytyczne Konserwatora Zabytków. Jutro odbędzie się 
spotkanie w tej kwestii.  

Radny Artur Brodowski zapytał na jakim etapie znajduje się wymiana parkietu oraz 

czy został wykonany projekt? 

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że projekt został 

wykonany.  

Radny Dariusz Sokół zapytał o pkt 64 Sprawozdania, mianowicie czy odbyło się 
zaplanowane w dniu 26 stycznia br. spotkanie w sprawie możliwości zorganizowania 

Pokazów Lotniczych na lotnisku w Sobieniach Królewskich w terminie 16-17.06.2018 r.? 

Zapytał jakie były ustalenia, czy Powiat będzie partycypował w kosztach przedsięwzięcia                    

i czy będzie współorganizatorem?  

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka powiedziała, że sprawą zajmuje się Pan 

Starosta Mirosław Pszonka i na pewno przygotuje dla radnego pożądane informacje na 

piśmie. Dodała, że propozycja zorganizowania Pokazów Lotniczych na lotnisku                               

w Sobieniach Królewskich jest szansą na zorganizowanie bardzo dużego wydarzenia na 

terenie powiatu otwockiego, porównywalnego z Piknikiem Lotniczym w Góraszce. 

Powiedziała, że obecnie rozpatrywane są elementy współpracy.  

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła, aby przygotowana dla radnego odpowiedź 
została przekazana również pozostałym radnym.  
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Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka zauważyła, iż podczas ubiegłej sesji 

zostało przyjęte, że jeśli jeden radny wnioskuje, to pozostali radni otrzymują do wiadomości.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 72 Sprawozdania dot. nagrody dla 

wyróżniającej się pielęgniarki i położnej pracującej na obszarze Powiatu Otwockiego. Zapytał 

dlaczego Zarząd postanowił wystąpić wyłącznie do Prezesa PCZ Sp. z o.o. z prośbą                            
o wskazanie wyróżniającej się pielęgniarki i położnej? 

Wicestarosta odpowiedział, że ww. wniosek o wytypowanie wyróżniającej się 
pielęgniarki i położnej od lat nie zmienia się. Zarząd stoi na stanowisku, aby wyróżniać 
pracowników Szpitala Powiatowego.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 76 Sprawozdania dot. uchwały                          

Nr CDVII/164/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 11 października 2017 r. i jej 

wykonania poprzez sprzedaż drewna po cenie 50 zł/m
3
. Dodał, że w § 1 ust. 2 ww. uchwały 

napisane jest, iż cena będzie ustalona na podstawie operatu szacunkowego. W związku                           

z powyższym radny poprosił o przesłanie ww. operatu.    

Radny Zdzisław Zych zapytał o pkt. 29-32 Sprawozdania dot. uchwał Rady Powiatu                        

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Otwockiego.  

Wicestarosta odpowiedział, że zgodnie z procedurą został opracowany operat 

szacunkowy określający wartość nieruchomości. Powiedział, że przyjęte zostały ceny 

nieznacznie wyższe od tych w operacie szacunkowym. 

Radna Małgorzata Wielopolska zapytała o wysokość kwoty, jaką udało się zebrać 
podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że zebrano 181 400,01 zł, 

poza tym jest jeszcze kilka przedmiotów wystawionych na allegro.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał o pkt 49 Sprawozdania, mianowicie w jakiej 

formule, na jakiej podstawie prawnej odbywa się dofinansowanie wymienionych rozgrywek 

ligi koszykówki.             

Wicestarosta odpowiedział, że szukane są rozwiązania dla podjętej przez Zarząd 

decyzji w kwestii wyrażania zgody na dofinansowanie.   

Radny Mateusz Rojek poprosił o przedstawienie informacji nt. pkt 50 Sprawozdania 

dot. wyrażenia zgody na wsparcie 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapytał 

„czy to była sama zgoda, czy poszły za tym jakieś czyny, czy te pieniądze zostały przelane na 

rachunek tej fundacji, na co te pieniądze poszły, czy fundacja wystąpiła z wnioskiem                    

o dofinansowanie, czy wiemy … więcej szczegółów”.    

Radny Piotr Mateusz Kudlicki uzupełnił pytanie radnego prosząc o przedstawienie 

podstawy prawnej dla ww. działania, mianowicie w jakim trybie wyrażono zgodę na ww. 

wsparcie.  

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka poinformowała, że jeśli chodzi o podstawę 
prawną, to odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Następnie powiedziała, że wsparcie 

finansowe było z przeznaczeniem na scenę.  
 Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaproponował, aby w sprawozdaniach przy informacji 

dot. wsparcia, przekazania środków była zawarta informacja: „wyrażono zgodę na wsparcie 

… w trybie ustawy; na podstawie …”.      

 

Ad. 8 
 Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę, iż ostatnio w posiedzeniach Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu nie uczestniczy jej Przewodnicząca. Poprosił o informację nt. 

spełnienia formalnych i prawnych wymogów, jeśli chodzi o organizację posiedzeń ww. 

Komisji. 

Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu poinformowała, że pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Poza tym Przewodnicząca Komisji 

udziela pisemnego upoważnienia dla Wiceprzewodniczącej Komisji do prowadzenia obrad.  
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 Radny Mateusz Rojek powiedział, że chciałby znać odpowiedź na pytania, które zadał 

na ubiegłej sesji, mianowicie: „jakie są cele postawione przed Panią Prezes Ewą 
Wojciechowską, jaki Zarząd ma plan na – w cudzysłowie – „restrukturyzację”, chodzi mi 

tutaj o to czy bierzecie pod uwagę otworzenie nowych oddziałów, zamknięcie tych, które                      

w tym momencie funkcjonują, co z finansowaniem? Chciałbym wiedzieć czy pieniądze, które 

są obiecane, albo inaczej – nie wypłacane, nie były wypłacane do końca roku z różnych tam 

powodów, chodzi mi o wynagrodzenia, bo wiem, że związki zawodowe też to podnosiły, że 

są jakieś pieniądze, które nie zostały jeszcze wypłacone … z uwagi na to, że ja nie jestem 

wstanie przejrzeć tego w ciągu godziny i się z tym skrupulatnie zapoznać i przeanalizować, to 

proszę o odpowiedź. … nie dostrzegłem też w tych materiałach przygotowanych przez Zarząd 

kontraktu, o który prosił Pan radny Brodowski. Mamy tutaj kontrakt podpisany przez Panią 
Romanow, nie mamy kontraktu Pani Prezes Wojciechowskiej”.     

Radny zwrócił również uwagę, iż nie popierał poprzedniego Zarządu Szpitala. Dodał, że był 

przeciwko każdemu poprzedniemu Zarządowi, ponieważ widział brak celów, zadań, 
sposobów rozwiązywania problemów.   

 Wicestarosta powiedział, że część informacji zostało przekazanych przed dzisiejszą 
sesją, jutro powinny być kolejne.  

Radny Artur Brodowski w kwestii uzupełnienia informacji przypomniał, że na 

ubiegłej sesji prosił o przekazanie radnym kontraktu Pani Prezes Ewy Wojciechowskiej,                      

z którego na pewno będą wynikać również cele zarządcze. Poza tym radny prosił o projekt 

kontraktu, jaki został przekazany Pani Romanow, który zgodnie z informacją przekazaną 
podczas ubiegłej sesji przez Wicestarostę ona odrzuciła.  

Wicestarosta powiedział, że jutro to uzupełni.  

Radny Artur Brodowski poprosił o przekazanie informacji nt. nowo zatrudnionego 

pracownika do Wydziału Komunikacji, chodzi o Panią Olgę Szewczyk, a mianowicie: „jakie 

kwalifikacje z podaniem nazwy i roku ukończenia tej szkoły Pani Szewczyk skończyła, 

kserokopie zakresu czynności i obowiązków tej Pani, jak również informacje pracodawcy                    

o faktycznym zakresie czynności i obowiązków jakie ona wykonuje”.   

Sesję opuścił radny Artur Brodowski – obecnych 17 radnych. 

Radny Krzysztof Szczegielniak odnosząc się do dyskusji z ubiegłej sesji nt. sposobu 

powołania nowej Pani Prezes oraz informacji, że negocjacje z Panią Wojciechowską 
rozpoczęły się między 2 a 4 stycznia br. zapytał jak się ma ta sprawa do tego, że Dyrektor                 

SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim – obecna Prezes PCZ złożyła oficjalną rezygnację z funkcji 

Dyrektora na ręce Pana Starosty Sokołowskiego w dniu 28 grudnia 2017 r.? Następnie 

powołując się na doniesienia prasowe zapytał o sprawę „wycieku” danych, chodzi                   

o zabranie, a następnie zwrot „czystego” dysku. Radny zapytał czy w związku z tym 

zdarzeniem Rada Nadzorcza, Zarząd PCZ bądź Zarząd Powiatu złożył doniesienie do 

Prokuratury? 

Wicestarosta powiedział, że zgodnie z informacją przedstawioną podczas ubiegłej 

sesji Prezes PCZ – Pani Romanow miała od jakiegoś czasu mniej sprawne kontakty z Radą 
Nadzorczą oraz Zgromadzeniem Wspólników, ponadto narzekała na ogrom obowiązków.                   

W związku z czym Zarząd podczas wspólnych posiedzeń z Panią Prezes, czy też z Radą 
Nadzorczą rozważał pewne rozwiązania w tej kwestii. Jednym z nich było uczestnictwo 

członka Zgromadzenia Wspólników=Zarządu Powiatu w posiedzeniach Rady Nadzorczej, 

jako obserwatora. Poza tym Wicestarosta przypomniał, iż zależało mu na zmianie składu 

Rady Nadzorczej, tak aby wśród jej członków znalazła się osoba z doświadczeniem 

medycznym oraz powołaniu, zgodnie z aktem założycielskim, drugiego członka Zarządu. 

Dodał, że pierwsze spotkanie z Panią Wojciechowską odbyło się chyba na początku grudnia 

(8 grudnia), ale była to jedynie wymiana poglądów nt. szpitali. Drugie spotkanie (chyba                    

20 grudnia), które zorganizował Wicestarosta, odbyło się w szerszym gronie (została 

zaproszona część Zarządu) i dotyczyło ewentualnie podjęcia się funkcji drugiego członka 

Zarządu. Były to wstępne rozmowy. Jeśli chodzi o złożenie ww. wypowiedzenia, to                          
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29 grudnia 2017 r. zostało zwołane w trybie nagłym Zgromadzenie Wspólników, w związku 

ze złożonym 28 grudnia materiałem przez Panią Prezes. Ponadto Przewodniczący Rady 

Nadzorczej dostał polecenie zwołania posiedzenia Rady. Odbyło się to w ciągu jednego dnia. 

Została podjęta decyzja o nieprzedłużaniu kontraktu z Panią Prezes Romanow. Zgromadzenie 

Wspólników upoważniło Wicestarostę do wykonania telefonu do Pani Wojciechowskiej                          

w celu zaproszenia jej na negocjacje w dniu 2 stycznia. Powiedział, że pierwsze negocjacje                     

z Panią Prezes Ewą Wojciechowską odbyły się 2 stycznia br., było to spotkanie zarówno                     

z Radą Nadzorczą, jak i Zgromadzeniem Wspólników. 4 stycznia Zarząd, w niepełnym 

składzie, udał się z wizytą do Powiatu Sokołowskiego, aby zasięgnąć opinii i porozmawiać                 
z Panem Starostą Sokołowskim o kwestii ewentualnego zatrudnienia Pani Wojciechowskiej                     

w PCZ. Wicestarosta powiedział, że poważnie była rozważana szansa na przedłużenie 

współpracy z Prezes Romanow, pod pewnymi warunkami, które zostały jej przedstawione. 

Jeśli chodzi o sprawę dysku twardego, to faktycznie stwierdzono jego wymontowanie. Dysk 

został zwrócony, pozostał on zapakowany, ponieważ rozważane jest wszczęcie postepowania. 

Obecnie radcy prawni analizują ww. kwestię pod kątem zgłoszenia do Prokuratury 

ewentualnego wniosku.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki odnosząc się do informacji dot. PCZ Spółka z o.o.,                    

o które wystąpiła radna Małgorzata Wielopolska poprosił o przekazanie następujących 

informacji, mianowicie: liczby udzielonych świadczeń przez każdy z oddziałów w 2014 r., 

2015 r., 2016 r. oraz w miarę możliwości w 2017 r. 

Radna Małgorzata Wielopolska zgłosiła wniosek formalny, mianowicie: „chciałabym 

żeby nowa zmiana, która zaistniała w PCZ w związku z zatrudnieniem nowej Pani Prezes                    

i pomysły na zmiany, na poprawę sytuacji, na odbudowę prestiżu, odbudowę wszystkiego,  

rozbudowę, były na samym początku poprzedzone, po analizie wstępnej przez Panią Prezes, 

jej jakby próbą przedstawienia nam propozycji tej poprawy. Ale również jednocześnie 

chcielibyśmy jako radni poprosić, bo Pan Starosta obiecał, że dokona audytu zewnętrznego 

dotyczącego sytuacji …. (wypowiedź Wicestarosty: „nie ja obiecałem, tylko …”) 

chcielibyśmy poprosić Państwa o … zakres spraw i problemów jaki ten audyt będzie 

obejmował, tak żeby, powiedziałabym, projekt nowej Pani Prezes można było porównać                       
i miejmy nadzieję będzie on kompatybilny z tym co wykaże audyt”.   

Ww. wniosek nie został poddany głosowaniu.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał w jakim trybie została dokonana zmiana 

członka Rady Nadzorczej pod koniec grudnia 2017 r.? 

Wicestarosta odpowiedział, że członek Rady Nadzorczej został odwołany na 

posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników w drodze uchwały, na wniosek Wicestarosty. 

Chodziło, aby w skład Rady Nadzorczej weszła osoba z doświadczeniem medycznym. 

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w drodze uchwały Zgromadzenia 

Wspólników. 

Radny Dariusz Sokół zgłosił do członków Zarządu Powiatu rozważanie propozycji 

wspólnego wyjazdu radnych z okazji zakończenia kadencji np. na koncert Zespołu 

Mazowsze. Dodał, że każdy z uczestników we własnym zakresie musiałby ponieść koszty.  

 
Ad. 9 

Protokół z XXX sesji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 17 radnych.  

 

Ad. 10 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie
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20 
Wiceprzewodnicząca 

Rady Barbara Markowska zamknęła obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

Protokółowała: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczyła: 

 

Barbara Markowska 
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