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PROTOKÓŁ Nr XXXIX/18 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 11 września 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 16
00

 otworzył obrady 

XXXIX 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 13 radnych, co wobec składu 

Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.  

 

Ad. 2 
 Starosta, Wicestarosta, Przewodniczący Rady oraz radny Janusz Goliński wręczyli 

Pani Paulinie Gubie zdobywczyni złotego medalu podczas mistrzostw lekkoatletycznych  

w Berlinie nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł, za wybitne osiągnięcia sportowe  

i promowanie Powiatu Otwockiego. 

Na sesję przybyli radni: Jarosław Wiązowski, Piotr Mateusz Kudlicki – obecnych  

15 radnych. 

 Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu w Otwocku poprosił, aby Pani Paulina 

Guba została Ambasadorem Koncepcji modernizacji i przebudowy obiektu sportowego  

w Otwocku na bazie Otwockiego Klubu Sportowego „START” i terenów przyległych na  

100-lecie istnienia klubu, które przypada na 2024 rok.  

 Pani Paulina Guba wyraziła zgodę na objęcie ww. funkcji. 

 Rada Powiatu przez aklamację poparła powyższą propozycję.  

 

Ad. 3 
 Grzegorz Kubalski Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich wręczył 

Staroście wyróżnienie tytułem „Samorządowca 20-lecia” oraz Honorową Statuetkę przyznaną 

przez Zarząd Związku Powiatów Polskich. 

 

Ad. 4 
Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Nagrodzenie Pauliny Guby – mistrzyni Europy w pchnięciu kulą. 

3. Wręczenie Staroście Otwockiemu Honorowej Statuetki przyznanej przez Zarząd 

Związku Powiatów Polskich oraz wyróżnienia tytułem „Samorządowca 20-lecia”.  

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej 

wystąpienia o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku  

o nadanie pośmiertne awansu Julianowi Filipowiczowi na stopień generała dywizji za 

wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. 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.; 
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3) w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2702W na terenie gminy Wiązowna  

w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników oraz dróg rowerowych 

wraz z niezbędną infrastrukturą oraz bieżącym utrzymaniem tej drogi w celu 

poprawy bezpieczeństwa na drodze; 

4) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Otwockim na lata 2018 – 2020”; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                   

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 

pływających w 2019 r.; 

7) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Starej 

Wsi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 673 o pow. 1,3394 ha  

z obr. Stara Wieś na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.; 

8) w sprawie przekazania skargi. 

7. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2018 r.  

8. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Wykonanie obowiązków przez Zarząd Powiatu 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

9. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

10. Zapytania i oświadczenia radnych. 

11. Przyjęcie protokołów Nr XXXVII i XXXVIII/18 z sesji. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 5 
 Przewodniczący Rady przedstawił projekt stanowiska.  

   

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu stanowiska. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – jednomyślnie – podjęła stanowisko 
Nr 10/2018 Rady Powiatu w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej 
wystąpienia o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie 
pośmiertne awansu Julianowi Filipowiczowi na stopień generała dywizji za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, które stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o informację, dlaczego zwiększono dotację 

celową na zakup podręczników dla placówek oświatowych o kwotę 7 tys. zł. 

 Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że wzrost kwoty 

wynika z potrzeby zakupu wyposażenia dla jeszcze jednej placówki, mianowicie dla 
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Niezwyczajnej Szkoły. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi  

w Józefowie. 

 

Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.   

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” 
i 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 281/XXXIX/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 12 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 282/XXXIX/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 10 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 283/XXXIX/18 w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2702W na terenie gminy 
Wiązowna w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników oraz dróg 
rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz bieżącym utrzymaniem tej drogi  
w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.  

 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 284/XXXIX/18 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
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Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata 2018 – 2020”, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.  

 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 285/XXXIX/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu  
w Otwocku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.  

 

Sesję opuścił radny Piotr Mateusz Kudlicki – obecnych 14 radnych. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 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 14 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 286/XXXIX/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
obiektów pływających w 2019 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.  

 

Na sesję wrócił radny Piotr Mateusz Kudlicki - obecnych 15 radnych. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 287/XXXIX/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej  
w Starej Wsi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 673 o pow. 1,3394 ha  
z obr. Stara Wieś na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8.  

 

 Radny Mariusz Szostak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 

Komisja podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia br. zapoznała się z przedmiotową skargą  
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i opracowała projekt uchwały w sprawie przekazania skargi, który został zaopiniowany 

jednomyślnie pozytywnie w obecności 5 członków Komisji. Dodał, iż Komisja jest 

zainteresowana przedmiotową sprawą, którą będzie kontynuowała.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 288/XXXIX/18 w sprawie przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7 
 Bez uwag. 

 
Ad. 8 
 Bez uwag. 

 

Ad. 9 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 55, 56 i 72 Sprawozdania. 

Wicestarosta udzielając odpowiedzi na pkt 55 dot. przeznaczenia środków 

finansowych na wykonywanie dodatkowych ambulatoryjnych badań endoskopowych, 

wyjaśnił, że ww. pismo było wystąpieniem Pani Prezes w skutek dyskusji podczas jednego  

z posiedzeń Komisji bądź sesji w kwestii ograniczonego dostępu do badań endoskopowych  

w Szpitalu. Wykonywanie tej diagnostyki w ramach kontaktu z NFZ jest w pewnym stopniu 

ograniczone, w związku z czym podjęto kroki reorganizacyjne. Po 2-3 tygodniach problem 

sam się rozwiązał w wyniku czego nie zlecono wykonania dodatkowych badań dla 

mieszkańców powiatu. 

Na sesję przybył radny Jacek Czarnowski – obecnych 16 radnych.  

 Wicestarosta odpowiadając na pkt 56 dot. wszczęcia postępowania 

restrukturyzacyjnego w Spółce poinformował, iż Pani Prezes wystąpiła do Rady Nadzorczej 

oraz do Zarządu Powiatu z propozycją, aby uporządkować finanse globalne Szpitala. 

Zobowiązania wymagalne Spółki na koniec lipca wynosiły ponad 12 mln zł. Placówka się 

zadłuża i ma wiele zobowiązań, od których oczywiście są naliczane odsetki, od których  

z kolei prowadzone są koszty sądowe, ponieważ wiele spraw jest prowadzonych w sądach. 

Przeprowadzenie restrukturyzacji sądowej ma na celu zawarcie ze wszystkimi kontrahentami 

porozumienia, aby przykładowo w przeciągu 10 lat spłacić w ratach zadłużenie oraz 

wynegocjować ewentualną rezygnację z odsetek. Natomiast odpowiadając na pkt 72 dot. 

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu wykonania audytu o 21 dni w związku z procesem 

zgromadzenia brakujących dokumentów przez PCZ Sp. z.o.o. Wicestarosta wyjaśnił, że jest to 

spowodowane, iż Szpital nie posiada spójnego systemu komputerowego i wiele procedur 

prowadzonych jest w formie pisemnej. Firma wykonująca audyt oczekując pewnych 

informacji w wymaganym formacie nie była w stanie ich uzyskać od Spółki. W związku  

z czym zgodnie z umową termin został wydłużony i w tym czasie zostały podjęte próby 

wykluczenia powstałych trudności. Dodał, że audyt został opracowany i przekazany 

Zarządowi Powiatu, który jest na etapie weryfikacji zawartych w nim danych i w momencie 

przyjęcia audytu zostanie on udostępniony radnym. 

Radny Artur Brodowski zapytał, kto i kiedy podjął decyzję o przeprowadzeniu 

restrukturyzacji oraz na jakim obecnie znajduje się etapie? Oczywiście o ile taka decyzja 

została podjęta. 

Wicestarosta odpowiedział, że niestety nie pamięta, na którym posiedzeniu Zarządu 

wyraził pozytywną opinię o przeprowadzeniu restrukturyzacji. Natomiast zgodę  

o przeprowadzeniu restrukturyzacji wyraziła Rada Nadzorcza. Został wyłoniony podmiot, 
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który pomaga przeprowadzić restrukturyzację, a w minionym tygodniu został złożony 

wniosek do sądu, który z kolei zadecyduje o możliwości przeprowadzenia przez Spółkę 

dalszych etapów restrukturyzacji. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, jaki był tryb wyłonienia podmiotu do 

przeprowadzenia restrukturyzacji, ile było ofert, na jakie kwoty. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby powyższy wniosek był w formie pisemnej. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że jego wnioski w formie pisemnej zostają 

przesłane do Zarządu i na tym kończy się ich droga. Poinformował, że jedna oferta została 

złożona na ponad 600 tys. zł, druga na 100 tys. zł. Dodał, że została wybrana oferta za 600 

tys. zł. W związku z czym zapytał, dlaczego nie została wybrana oferta za 100 tys. zł i czy 

rzeczywiście stać Powiat, aby za tą kwotę wykonywać restrukturyzację Spółki przy takim 

zadłużeniu - 12 mln. zł na koniec lipca.  

Przewodniczący Rady w związku z powyższymi informacjami poprosił, aby 

odpowiedzi na powyższe pytania trafiła do wszystkich radnych.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek o udostępnienie dokumentów 

zamówienia na przeprowadzenia restrukturyzacji nawet, jeżeli nie miało ono trybu przetargu, 

ponieważ jest to nadal zamówienie. Poprosił również o kopię umowy z tym podmiotem, o ile 

została już zawarta. Zapytał również, dlaczego Zarząd Powiatu na koniec kadencji 

zdecydował o przeprowadzeniu audytu i restrukturyzacji? 

Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd od samego początku planował przeprowadzenie 

restrukturyzacji. Wyjaśnił, że jest to jedynie restrukturyzacja finansów natomiast, jeśli chodzi  

o restrukturyzację Spółki to jest ona prowadzona na bieżąco. 

Radny Artur Brodowski poprosił, aby Pani Ewa Wojciechowska Prezes Powiatowego 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o. udzieliła informacji, na jakim etapie znajduje się 

restrukturyzacja, czy faktycznie została wyłoniona firma do jej przeprowadzenia i na jaką 

kwotę. 

Pani Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. odpowiedziała, że zgodnie  

z informacjami przedstawionymi przez Wicestarostę została wyłoniona firma 

restrukturyzacyjna, z którą z kolei została podpisana umowa na 11% od kwoty oddłużenia. 

W miniony poniedziałek został złożony wniosek do sądu, który w przeciągu miesiąca 

powinien zostać rozpatrzony. Dodała, iż kwota szacunkowa jest zależna od tego jak potoczą 

się rozmowy z wierzycielami, same odsetki to 1 mln 300 tys. zł oraz zastępstw procesowych  

i innych kosztów związanych z sądami wynosi prawie 600 tys. zł, co w przybliżeniu daje 

blisko 2 mln zł odsetek, czyli 13% rocznie od zadłużenia. Umowa została podpisana na 5 lat  

i jest nadzieja, że całe zadłużenie zostanie rozłożone na 10 lat, co umożliwiłoby Spółce spłatę 

rat miesięcznych ze środków otrzymywanych z NFZ.  

Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do informacji przedstawionych przez 

Panią Prezes dot. umowy zapytał czy nie ma żadnej innej kwoty za usługę czy rzeczywiście 

jest to umowa jedynie za odzyskane pieniądze. 

Pani Prezes odpowiedziała, że kwota to 11% od kwoty oddłużenia.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki w nawiązaniu do pkt 56 Sprawozdania zapytał, co autor 

miał na myśli poprzez taki zapis i poprosił o informację, jakie procesy restrukturyzacyjne są 

jeszcze prowadzone w Spółce i z czym zapoznał się Zarząd.  

Przewodniczący Rady zauważył, że PCZ Spółka z o.o. wystosował pismo  

z wyjaśnieniami do Zarządu Powiatu. Natomiast, jeśli radni uważają, że chcą otrzymać to 

pismo do wiadomości to zostanie ono przesłane o ile jest to możliwe pod względem 

prawnym.   

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 48 Sprawozdania, mianowicie czy Pani 

Wójt Gminy Osieck wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia środków delegowanych przez 

Gminę na remontu drogi powiatowej Nr 1311W w miejscowości Natolin oraz o pkt 57 

Sprawozdania. 
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Starosta odpowiedział, że propozycja Zarządu Powiatu wynika z tego, iż droga, którą 

proponowała Gmina Osieck miałaby zostać wykonana od podstaw w kwocie 50 tys. zł, co  

z kolei jest nie wykonalne. W związku z czym Zarząd zaproponował, aby te środki 

przeznaczyć na zakończenie zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny - 

Augustówka”. Podczas spotkania z Wójtem, radnymi i mieszkańcami przystano na 

propozycję Zarządu Powiatu. Starosta zobowiązał się, że w projekcie budżetu Powiatu na rok 

2019 zostanie przyjęta kwota rzędy 100 tys. zł, co również uczyni Pani Wójt w projekcie 

budżetu Gminy na 2019 rok, aby móc za kwotę 200 tys. zł rozpocząć budowę od podstaw 

drogi Nr 1311W w miejscowości Natolin. Starosta odpowiadając na pkt 57 poinformował, iż 

droga miała być wykonana w 2017 roku przez Miasto Otwock, lecz nie została zrobiona, 

wobec czego wystąpiono do Zarządu Powiatu o zawarcie umowy na doraźnie poprawienie 

bezpieczeństwa. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy pkt 37 i 50 Sprawozdania dotyczą tej samej 

grupy laureatów Powiatowego Festiwalu Folkloru pod Patronatem trzech Starostów podczas 

Festiwalu w Kazimierzu Dolnym czy też chodzi o inną grupę. 

Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała, że powyższe punkty dotyczą jednej grupy 

laureatów, po prostu koszty okazały się wyższe.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt 70 Sprawozdania. 

Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała, że są to rozmowy związane z poszukiwaniem 

rozwiązań dot. września 2019 roku w kwestii podwójnego naboru i jednym z takich 

pomysłów był wynajem pomieszczeń w Warszawskiej Szkole Wyższej w Otwocku. Podczas 

rozmów Rektor szkoły nie podał konkretnej kwoty za wynajem, natomiast zasygnalizował, że 

chciałby sprzedać tą nieruchomość i zaproponował, aby Zarząd wykonał operat szacunkowy, 

natomiast Zarząd uznał, że nie jest zainteresowany tą nieruchomością. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt 98 Sprawozdania pod kątem zakupu, w jakim 

trybie został wyłoniony realizator i jaki jest koszt tego przedsięwzięcia? 

Starosta odpowiedział, że jest to w formule zapytania o cenę, została ona przedłożona 

w wysokości 8.500 zł natomiast udało się zejść do kwoty 8 tys. zł. Film ma na celu 

promowania tego, co Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu udało się wykonać w ciągu 4 lat 

trwania kadencji.  

Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do pkt 29 Sprawozdania zapytał ile było 

przekazanego drewna, jaka była procedura wyłonienia osób, którym go przekazano i w jakiej 

ilości przekazano poszczególnym osobom. 

Starosta odpowiedział, że przekazano informację do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie o pozyskaniu 0,61 m
3
 z wycinki drzew, które ma zostać rozdysponowane osobom, 

które są w trudnej sytuacji materialnej. Dodał, że na chwilę obecną nie posiada informacji czy 

drewno zostało przekazane.  

Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do pkt 43 Sprawozdania zapytał, kto 

wycenił klepkę z Liceum Ogólnokształcące nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 

czy jest jakiś operat szacunkowy, komu sprzedano oraz na jakiej podstawie klepka została 

sprzedana w tej cenie.  

Radna Aneta Bartnicka wyjaśniła, że klepka z całego budynku była w bardzo złym 

stanie i była produktem bezwartościowym, jeśli chodzi o powtórne użycie, co przysporzyło 

problemy z jej zbyciem, w związku z czym Pani Dyrektor zaproponowała minimalną kwotę  

w wysokości 10 zł, na co Zarząd się zgodził. Ułatwiło to jej sprzedaż. 

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o informację ile było klepki oraz jaką kwotę 

pozyskano z tego tytułu oraz na co została przeznaczona.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 76 Sprawozdania. 

Starosta udzielając odpowiedzi na pkt 76 poinformował, że na wystąpienia MKS 

„KARCZEW” została wysłana odpowiedź, że Powiat Otwocki nie może finansować 

powyższego klubu, ponieważ jest to domeną Gminy Karczew, natomiast Powiat jest w stanie 

doraźnie wspierać, co zresztą jest czynione. 
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Ad. 10  
 Przewodniczący Rady udzielił głosu obecnej na sesji Pani K. R.–L., która w swoim 

wystąpieniu przedstawiła zdarzenie, które miało miejsce w minionym roku w Powiatowym 

Centrum Zdrowia - skarga z dnia 08.08.2018 r. (znak sprawy: SRP.1511.1.2018). Pani  

K. R.-L. dodała, że podtrzymuje swoje wnioski zgłoszone przy ww. skardze. 

 Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił prośbę do Zarządu Powiatu, aby zajął się 

organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Orlej przy figurze Chrystusa oraz przy 

wyjeździe na ul. Jana Pawła II skręcając w lewo w stronę Otwocka. 

 Przewodniczący Rady zaproponował, aby radni na posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Rozwoju Gospodarczego przyjęli opracowanie, dokumentację bądź realizację 

wyczekiwanego ronda w tym miejscu.  Poprosił, aby w szczególności o tym pamiętali radni 

miasta Otwocka we własnych wnioskach do projektu Budżetu Powiatu na rok 2019.   

Radny Krzysztof Szczegielniak nawiązując do pisma 23.08.2018 r. Pani Anity 

Czerwińskiej Posła na Sejm RP dot. sytuacji w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

który otrzymali wszyscy radni zgłosił wniosek, aby odpowiedź na ww. pismo została również 

przekazana wszystkim radnym. 

Sesję opuściła radna Agnieszka Łątka – obecnych 15 radnych. 

Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał o złożonym do Zarządu Powiatu przez 

Przewodniczącego Rady wniosku z dnia 12 marca br. o ewentualne uhonorowanie radnych, 

pracowników Starostwa, których działania były szczególnie istotne dla naszego samorządu 

powiatowego. Powyższe ma na celu uczczenie jubileuszu 20-lecia powstania samorządu 

powiatowego. Zarząd 19 marca br. udzielił odpowiedzi na ww. wniosek, że na posiedzeniu w 

dniu 15 marca br. pozytywnie odniósł się do zgłoszonej inicjatywy. Następnie Radny poprosił 

Zarząd o informację czy wniosek Przewodniczącego Rady zostanie zrealizowany i co się  

w tej sprawie zadziało? 

Starosta potwierdził, że Zarząd pozytywnie odniósł się do powyższej inicjatywy dodał, 

że 20-lecie powiatu dotyczy całego przyszłego roku, w związku z czym będzie jeszcze czas, 

aby ustanowić odznaczenie na 20-lecie reaktywowania powiatów.  

Przewodniczący Rady skierował prośbę do Kierownika Biura Rady Powiatu  

o wysłanie do wszystkich radnych wiadomości e-mail z kwestionariuszem i poprosił, aby 

radni wyznaczyli osoby, które mają zostać odznaczone. Poprosił, aby w przeciągu tygodnia 

radni przesłali informację zwrotną do Biura Rady.  

Sesję opuścił radny Artur Brodowski – obecnych 14 radnych. 

 

Ad. 11  
Protokoły z XXXVII i XXXVIII/18 sesji zostały przyjęte w obecności 14 radnych.  

 
Ad. 12 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie

 
19

05 
Przewodniczący Rady 

Dariusz Grajda zamknął obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Dariusz Grajda 

 

 


