PROTOKÓŁ Nr XL/18
z sesji Rady Powiatu w Otwocku
odbytej w dniu 16 października 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
XL 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 15 radnych, co wobec składu
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Ad. 2
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród Rady Powiatu w Otwocku najlepszym maturzystom oraz uczniom,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych w Powiecie Otwockim
w 2018 roku.
4. 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 ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu;
4) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Otwockiego;
5) w sprawie przekazania skargi.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok
szkolny 2017/2018.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu informacji w sprawie
złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane.
7. Przedstawienie przez Starostę informacji w sprawie złożonych oświadczeń
majątkowych przez osoby zobowiązane.
8. Protokół z kontroli ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń w Starostwie
Powiatowym w Otwocku w latach 2016-2017 wraz z wyjaśnieniami Starosty.
9. Protokół z kontroli wykorzystania składników majątku Powiatu w PCZ sp. z o. o.
10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
11. Zapytania i oświadczenia radnych.
12. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/18 z sesji.
13. Zakończenie obrad.
Na sesję przybył radny: Paweł Rupniewski – obecnych 16 radnych.
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Ad. 3
Starosta, Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka, Przewodniczący Rady
i Wiceprzewodnicząca Rady wręczyli nagrody Rady Powiatu w Otwocku najlepszym
maturzystom oraz uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych
w Powiecie Otwockim w 2018 roku.
Na sesję przybyli radni: Jacek Czarnowski, Krzysztof Boczarski, Małgorzata
Wielopolska – obecnych 19 radnych.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Ogłoszenie przerwy o godz. 17.25.
Wznowienie obrad o godz. 17.35.
Ad. 4
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę do ww. projektu
uchwały polegającą na zmianie w uzasadnieniu wyrazu „zabezpieczono” na wyraz
„zaplanowano” (Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 39.000 zł.
W budżecie na 2018 r. w § 0970 zaplanowano środki…).
Sesję opuścił radny Jarosław Wiązowski – obecnych 18 radnych
Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do rozdziału 92105 dot. zwiększenia
planu wydatków w §§ 4090, 4110, 4170, 4300 na łączną kwotę 47.000 zł zapytał, jakie
wydarzenia w ostatnim czasie zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu?
Przewodniczący Rady poprosił, aby odpowiedź na powyższe pytanie została
przekazana na piśmie do końca bieżącego tygodnia.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o wyjaśnienie zwiększenia wydatków
inwestycyjnych o 20 tys. zł na drodze w Ponurzycy oraz o 37 tys. zł na chodnik ul. Obrońców
Pokoju w Celestynowie. Zapytał czy prace zostały już zakończone oraz skąd wzrost kosztów
w tych dwóch przypadkach?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz Matek Płaczek w kwestii drogi
w Ponurzycy wyjaśnił, że Gmina Celestynów przekazała materiały w związku z czym ZDP
wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu. Został on uwzględniony i prace na tej drodze
zostały wykonane. Natomiast wciąż trwają prace przy budowie chodnika w ul. Obrońców
Pokoju w Celestynowie. Dyrektor wyjaśnił, iż z powodu wcześniej przyjętego zadania
powstała luka w postaci kilkudziesięciu metrów pomiędzy istniejącymi chodnikami,
w związku z czym zostało to skorygowane i ZDP wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu
o zwiększenie środków na realizację zadania. Aktualnie zostały wykonane prace, które
zostały ujęte w przetargu a pozostałe prace zostaną wykonane w przeciągu 2 dni po
uchwaleniu przedmiotowego projektu uchwały.
Sesję opuścił radny Jacek Czarnowski – obecnych 17 radnych.
Na sesję powrócił radny Jarosław Wiązowski – obecnych 18 radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Arturowi Kubajkowi, który podczas
swojego wystąpienia pogratulował Zarządowi Powiatu budowy mostu im. 100-lecia
Odzyskania Niepodległości oraz poruszył kwestię wykonania inwestycji dot. ulicy Obrońców
Pokoju w Celestynowie.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
2

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – 13 głosami „za” i 5 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 289/XL/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 10 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 18 radnych – 13 głosami „za” i 5 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 290/XL/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 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.
Komisja Statutowa w obecności 4 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały i postanowiła wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą
w przedmiotowej kwestii.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał, dlaczego Statut jest przyjmowany w skróconej
formie?
Radny Artur Brodowski Przewodniczący Komisji Statutowej wyjaśnił, iż z uwagi na
koniec bieżącej kadencji, Komisja podczas ostatniego posiedzenia podjęła decyzję, iż zostaną
wykonane jedynie niezbędne zmiany w Statucie Powiatu, które są wymagane przez
ustawodawcę.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – 17 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 292/XL/18 zmieniająca uchwałę Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 293/XL/18 w sprawie przekazania, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Bez uwag.
Ad. 8
Bez uwag.
Ad. 9
Bez uwag.
Ad. 10
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 57 i 80 Sprawozdania.
Starosta odpowiadając na pkt 57 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż drewna
pozyskanego z wycinki drzew w związku z budową mostu przez rzekę Świder o łącznej ilości
ok. 255 m3 poinformował, iż pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wystąpili
o umożliwienie im kupna tego drewna, na co Zarząd Powiatu wyraził zgodę i ustalił cenę
20,00 zł brutto za 1 m3 w ilości nie większej niż 5 m3 na pracownika. Natomiast pozostałą
część drewna postanowiono rozdysponować poprzez przekazanie najuboższym mieszkańcom
powiatu przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, co miało miejsce
w poprzednich latach. Starosta odpowiadając na pkt 80 Sprawozdania poinformował, iż
jutro odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu, na które został zaproszony przedstawiciel
Zakładu Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. Podczas spotkania zostanie
omówiony audyt.
Sesję opuściła radna Agnieszka Łątka – obecnych 17 radnych.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 70 Sprawozdania.
Starosta wyjaśnił, iż jest to konsekwencja wystąpienia przez organizacje związkowe
NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3408 działająca przy
Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku oraz NSZZ Solidarność Region Mazowsze
Organizacja Zakładowa Nr 3410 w Starostwie Powiatowym w Otwocku i w ślad za tym
pracownicy ZDP również złożyli wniosek o otrzymanie 5% podwyżki oraz o 300 zł. Zarząd
Powiatu postanowił, iż wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone podczas opracowywania przez
Zarząd projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
Ad. 11
Radny Krzysztof Szczegielniak powrócił do tematu restrukturyzacji zadłużenia
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. podjętego podczas XXXIX sesji Rady Powiatu.
Przypomniał, że w trakcie dyskusji padł wniosek o udostępnienie całej dokumentacji
z przetargu na powyższą usługę. Poinformował, że zapoznał się z całą dokumentacją, która
wpłynęła do Biura Rady Powiatu. Stwierdził, że posiada ona wiele nieprawidłowości.
Poinformował, że swoje zastrzeżenia oraz pytania złoży na piśmie.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki w nawiązaniu do powyższej sprawy poprosił, aby
Zarząd Powiatu pozyskał informację, jaka jest przyczyna i dlaczego udzielono zamówienia
w kwocie, co do której obligatoryjnie należy stosować formę przetargu nieograniczonego.
Poprosił również o informację jak została wykonana kalkulacja własna oraz czy np. nie
wskazała przekroczenie progu przetargowego.
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Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu również ma pewne przemyślenia w tym
temacie z uwagi na otrzymane pismo jednego z członków Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o.,
w którym przedstawił swoje zarzuty oraz pisma Posła na sejm RP Mariusza Błaszczaka,
w który również zostały przedstawione wątpliwości. W związku z czym na dzień 25
października trybie pilnym zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników, na którym wszystkie
punkty zawarte w wystąpieniu Posła na sejm RP Mariusza Błaszczaka, a także członka Rady
Nadzorczej zostaną przeanalizowane. Następnie w zależności od otrzymanych odpowiedzi od
Rady Nadzorczej okaże się czy Zarząd Powiatu będzie usatysfakcjonowały otrzymanymi
informacjami czy też będzie decyzja o przekazaniu dodatkowych wyjaśnień bądź też zostaną
podjęte działania.
Przewodniczący Rady poprosił, aby ustalenia podjęte podczas Zgromadzenia
Wspólników zostały przedstawione Radzie Powiatu.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby sporządzona odpowiedź dla Posła
Mariusza Błaszczaka również została przekazana radnym.
Sesję opóścił radny Artur Brodowski – obecnych 16 radnych.
Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji
Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 września br. zgłosił wniosek, aby Komisja
otrzymała wykaz stanowisk administracji i obsługi w PCZ Sp. z o.o., według stanu na dzień
2 stycznia i 15 września br. Zauważył, że do tej pory Komisja nie otrzyma wnioskowanej
dokumentacji w związku z czym poprosił, aby Przewodniczący Rady wyegzekwował od
Zarządu Powiatu ww. materiały.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Markowska poprosiła Starostę, aby Zarząd
Powiatu podczas rozpatrywania wniosków dot. podwyżek zgłoszonych przez związki
zawodowe oraz pracowników ZDP pamiętać również o pracownikach Oświaty Powiatowej
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Starosta odpowiedział, że jeżeli Zarząd Powiatu pochyli się nad sprawą podwyżek
płac dla pracowników uczyni to we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu.
Radny Jarosław Wiązowski zaproponował, aby odznaczeniem z okazji uczczenia
jubileuszu 20-lecia powstania samorządu powiatowego uhonorować Mirosława Pszonkę,
Bogumiłę Więckowską oraz Krzysztofa Szczegielniaka.
W związku ze zbliżającym się końcem V kadencji Rady Powiatu w Otwocku,
Przewodniczący Rady podziękował za współpracę radnym, dyrektorom oraz pracownikom
jednostek organizacyjnych Powiatu.
Ad. 12
Protokół z XXXIX/18 sesji został przyjęty w obecności 16 radnych.
Ad. 13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1915 Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu w Otwocku.
Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Dariusz Grajda
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