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PROTOKÓŁ Nr XIV/19 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku  
odbytej w dniu 28 listopada 2019 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 Piotr Kudlicki o godzinie 16
00

 otworzył obrady 

XIV 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.  

Na sesję przybyli radni Zbigniew Szczepaniak i Robert Kosiński – obecnych  

15 radnych. 

 

Ad. 2 
Zaproponowany prządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok,  

z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.; 

3) w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu; 

4) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

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

dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; 

7) w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki; 

8) zmieniająca uchwałę Nr 212/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10; 

9) zmieniająca uchwałę Nr 213/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku 
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Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

10) zmieniająca uchwałę Nr 214/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy  

ul. Majowej 17/19; 

11) zmieniająca uchwałę Nr 215/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

przy ul. Majowej 17/19; 

12) zmieniająca uchwałę Nr 216/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

13) zmieniająca uchwałę Nr 217/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

przy ul. Majowej 17/19; 

14) zmieniająca uchwałę Nr 218/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7; 

15) zmieniająca uchwałę Nr 219/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół 

Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy  

ul. Konopnickiej 3; 

16) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. G. na działalność Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku. 

4. Protokół z analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

6. Informacje Przewodniczącego Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski w imieniu Zarządu Powiatu w Otwocku zgłosił 

wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do niego projektu stanowiska 

w sprawie restrukturyzacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji  

z siedzibą w Otwocku. Starosta powiedział, że stanowisko było omawiane na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych, które odbyło się 25 listopada br.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o stanowisko Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa w powyższej sprawie. Czy Komisja głosowała projekt stanowiska oraz 

opinię w sprawie jego wprowadzenia pod obrady dzisiejszej sesji?  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

nie spotkała się w tym celu i nie wydała opinii. 

Starosta przypomniał, że 25 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji 

stałych, na którym omawiany był temat i problem. Przedmiotowy projekt stanowiska został 

opracowany po ww. posiedzeniu komisji.   

Radna Jolanta Koczorowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa potwierdziła, że na wspólnym posiedzeniu komisji nie było projektu 

stanowiska. Dodała, że radni sugerowali, że jeśli będzie taka możliwość, aby poddać dyskusji 

przedmiotowy temat podczas dzisiejszych obrad Rady.  

Przewodniczący Rady uzupełnił, że informacja dot. projektu stanowiska wpłynęła  

w dniu dzisiejszym, w związku z czym Przewodniczący poprosił o przygotowanie wersji 

papierowej projektu stanowiska dla każdego radnego. 
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Na sesję przybyli radni: Kinga Błaszczyk, Roman Srebnicki, Grażyna Kilbach, 

Jarosław Kopaczewski – obecnych 19 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wprowadzenie do porządku obrad  

w ppkt. 17 pkt. 3 ww. projektu stanowiska. 

Głosowanie: za – 16 osób, przeciw – 3 osoby.  

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu przyjęcie zmienionego porządku obrad. 

Głosowanie: za – 14 osób, przeciw – 3 osoby, wstrzymały się – 2 osoby.  

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok,  

z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.; 

3) w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu; 

4) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

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

dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; 

7) w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki; 

8) zmieniająca uchwałę Nr 212/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10; 

9) zmieniająca uchwałę Nr 213/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

10) zmieniająca uchwałę Nr 214/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy  

ul. Majowej 17/19; 

11) zmieniająca uchwałę Nr 215/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

przy ul. Majowej 17/19; 



4 

 

12) zmieniająca uchwałę Nr 216/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

13) zmieniająca uchwałę Nr 217/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

przy ul. Majowej 17/19; 

14) zmieniająca uchwałę Nr 218/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7; 

15) zmieniająca uchwałę Nr 219/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół 

Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3; 

16) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. G. na działalność Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku; 

17) stanowisko w sprawie restrukturyzacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku. 

4. Protokół z analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

6. Informacje Przewodniczącego Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 3 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  

 
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.  
 

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały 

oraz do projektu uchwały Nr 2 – w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu  

w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm. 

Przewodniczący poinformował, że zaproponowana zmiana została przyjęta przez 

Zarząd i przekazana pisemnie do biura rady, tym samym autopoprawka samoczynnie weszła 

w treść projektu.  

Radna Aneta Bartnicka nawiązując do przedstawionej autopoprawki do projektu 

uchwały Nr 1 zapytała o koszt jaki poniesie firma, która nie podpisała umowy w związku  

z wygranym przetargiem na budowę hali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku? 

Starosta odpowiedział, że ogłoszony przetarg nie nakładał obowiązku wpłaty wadium, 

w związku z czym firma, która nie zgłosiła się do podpisania umowy nie poniesie żadnych 

konsekwencji.  

Radny Jacek Czarnowski poprosił o wyjaśnienia w ww. kwestii. 

Starosta poprosił Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku Hannę Majewską-
Smółkę o zabranie głosu. 

Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, że wyłoniona firma została 

wezwana do wpłaty wadium, aby następnego dnia podpisać już umowę. Firma złożyła 

rezygnację informując, że nie podpisze umowy. Pani Dyrektor dodała, że całą procedurę 
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przetargową prowadziła Pani Kowalska – specjalista ds. zamówień w Starostwie. Zapewniła, 

iż zostanie przygotowane wyjaśnienie dla radnych.  

Radny Zbigniew Szczepaniak poprosił, aby Zarząd Powiatu na piśmie przedstawił 

wyjaśnienie, dlaczego ten przetarg był w innej formule. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby Zarząd Powiatu udzielił wyjaśnień na piśmie  

w sprawie przetargu na budowę hali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 18 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 99/XIV/19 w sprawie zmian w uchwale  
Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa 
Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  
 
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 100/XIV/19 w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 Na sesję przybył radny Marcin Olpiński. W sesji bierze udział 20 radnych.  

 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.  
 
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 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 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 101/XIV/19 w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu  
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych  
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z zastrzeżeniem do § 10 rozdziału  

9 programu mówiący o środkach finansowych zaplanowanych w wysokości około 

7.150.000,00 złotych.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.   

 

 Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały, 

aby w załączniku do projektu uchwały w § 10 wpisać właściwą kwotę (775.568,00 zł).    

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o dopasowanie pod względem wyglądu 

estetycznego uchwały do pozostałych.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z autopoprawką.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 102/XIV/19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.  
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 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 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 103/XIV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  
28 marca 2019 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.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 11 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Sesję opuścił radny Jacek Czarnowski. W sesji bierze udział 19 radnych.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 104/XIV/19 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 
Otwockiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli 
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prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Na sesję wrócił radny Jacek Czarnowski. W sesji bierze udział radnych.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 105/XIV/19 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8.  
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 106/XIV/19 zmieniająca uchwałę Nr 212/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 9.  
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 107/XIV/19 zmieniająca uchwałę Nr 213/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 10.  
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 108/XIV/19 zmieniająca uchwałę Nr 214/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 
17/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

11) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 11. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 109/XIV/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

12) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 12.  
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 110/XIV/19 zmieniająca uchwałę Nr 215/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy  
ul. Majowej 17/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 13.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 111/XIV/19 zmieniająca uchwałę Nr 217/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej  
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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14) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 14.  
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 112/XIV/19 zmieniająca uchwałę Nr 218/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 

15) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 15. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 113/XIV/19 zmieniająca uchwałę Nr 219/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół 
Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy  
ul. Konopnickiej 3, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

16) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 16.  
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w obecności 3 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 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 114/XIV/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. G. na działalność Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

17)  Przewodniczący Rady przedstawił projekt stanowiska.   
 
Starosta powiedział, że zgodnie z informacjami przedstawionymi podczas wspólnego 

posiedzenia komisji Rady w dniu 25 listopada br. znacznemu przyspieszeniu uległ proces 

restrukturyzacji finansowej PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Sędzia, który prowadzi tę 
sprawę nie zagłodził się na przesunięcie terminu zawarcia układu restrukturyzacyjnego,  

w związku z czym posiedzenie Rady Wierzycieli odbędzie się 9 grudnia br. W zgromadzeniu 

musi dojść do porozumienia w sprawie wypracowania stanowiska co do układu 

restrukturyzacyjnego. W związku z tym, iż Właściciel – Zgromadzenie Wspólników zostało 

również włączone do tego gremium należy wypracować taką pozycję, która dla Właściciela 

będzie skutkować zawarciem układu restrukturyzacyjnego na korzystnych dla niego 

warunkach. Dlatego w stosunku do największych Wierzycieli, warto byłoby mieć jakąś „kartę 
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przetargową”. Mogłaby nią być, ze strony Powiatu – Właściciela, deklaracja stanowiąca  

o poświadczeniu kredytu, który zaciągnąłby PCZ w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu 

spłaty Wierzycieli. Na dzień 3 grudnia br. został wyznaczony termin Rady Wierzycieli,  

na której będzie omawiana aktualizacja propozycji układowych, natomiast 9 grudnia br. 

zaplanowane jest Zgromadzenie Wierzycieli, na którym będzie głosowana propozycja układu. 

Stąd prośba do Rady Powiatu o podjęcie przedmiotowego stanowiska, którym Rada 

zadeklaruje, iż w swoich planach przewiduje poręczenie kredytu dla PCZ do kwoty 6 mln zł.  

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany w § 2 polegającej na 

dodaniu wyrazów „Powiatu Otwockiego” przed wyrazami „w Spółce” kończącymi zdanie. 

Głosowanie: za – 19 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany w § 3 polegającej na 

wprowadzeniu wyrazu „Starostę” w miejsce wyrazów „Przewodniczącego Rady Powiatu”. 

Głosowanie: za – 19 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 

Podczas dyskusji radni dopytywali o wpływ poręczenia ww. kredytu na zdolność 
kredytową Powiatu, czy nie ulegną „spłaszczeniu” planowane na przyszły rok inwestycje. 

Poza tym radni zwracali również uwagę, że na tę chwilę pomoc ze strony Powiatu musi być 
udzielona, ale należy również przewidzieć ją w następnych latach.  

Głos w dyskusji zabrali następujący radni: Krzysztof Szczegielniak, Aneta Bartnicka, Jolanta 

Koczorowska, Zbigniew Szczepaniak, Piotr Kudlicki, Jarosław Kopaczewski.  

 Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, że w ostatnich dniach Trybunał 

Konstytucyjny orzekł, że samorządy nie powinny spłacać zadłużenia szpitali i dał rządzącym 

18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów. Poprosiła o zapoznanie się z tym 

tematem. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z przyjętymi zmianami. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – 16 głosami „za” przy 4 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła stanowisko Nr 3/2019 w sprawie restrukturyzacji 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku, 
które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 4  
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szczegielniak powiedział,  

że konsekwencją przedmiotowego protokołu był przygotowany przez Komisję Rewizyjną 
projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji 

Rewizyjnej V kadencji. Poinformował, że Komisja zgodnie ze Statutem Powiatu Otwockiego 

złożyła wniosek w tej sprawie do Przewodniczącego Rady, który następnie skierował go do 

Zarządu Powiatu celem zaopiniowania – zgodnie ze Statutem: niezwłocznie. Dodał,  

że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 grudnia br. członkowie Komisji 

zobowiązali Przewodniczącego do przekazania stanowiska całej Komisji, mianowicie iż 
Zarząd nie zajął stanowiska w ww. kwestii przez 1,5 tygodnia (w tym czasie odbyły się dwa 

posiedzenia Zarządu). Obecnie przedmiotowy projekt uchwały jest w „poczekalni” Zarządu 

Powiatu.  

 Starosta poinformował, że poprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2020, sprawa 

PCZ Spółka z o.o. oraz inne bieżące sprawy nie pozwoliły Zarządowi na to, aby zajął się 
tematem projektu uchwały zgłoszonego przez Komisję Rewizyjną. Starosta zobowiązał się,  
że do następnej sesji Zarząd podejmie sprawę celem zajęcia stanowiska.    
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Ad. 5 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o: 

− pkt. 41 i 62 Sprawozdania – czy są wyniki analizy, 

− pkt. 39 Sprawozdania – dlaczego stanowisko Zarządu było odmowne, 

− pkt. 42 Sprawozdania – czy zgoda na 4% dotyczy tylko Starostwa, czy też innych 

jednostek, w tym Urzędu Pracy? 

Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty.  

 

Na sesję przybył radny Dariusz Kołodziejczyk – obecnych 21 radnych. 

 

Radna Aneta Bartnicka również zapytała o pkt. 41 i 62 Sprawozdania w kontekście 

ewentualnej propozycji współfinansowania przez jednostki organizacyjne Powiatu budowy 

miejskiej sieci ciepłowniczej (chodzi o placówki zlokalizowane w okolicy ul. Pułaskiego  

w Otwocku).   

Starosta udzielił odpowiedzi w ww. kwestii. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał o pkt. 66 i 54 Sprawozdania. 

Starosta udzielił odpowiedzi, jeśli chodzi o pkt 54.  

Wicestarosta udzielił odpowiedzi, jeśli chodzi o pkt 66. 

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o pkt. 57 i 70 Sprawozdania.  

Starosta i Wicestarosta udzielili odpowiedzi na powyższe punkty.  

Sekretarz Powiatu udzielił odpowiedzi w zakresie dot. pkt. 70 przedstawiając 

kalendarz działań w postepowaniu restrukturyzacyjnym, jeśli chodzi o PCZ Spółka z o.o.  

w restrukturyzacji.  

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o zwrócenie uwagi na sfomułowania punktów 

w przedstawianych sprawozdaniach. Następnie wróciła do sprawy dot. Statutu Powiatu 

Otwockiego. Powiedziała, że Komisja Statutowa opracowała projekt i obecnie oczekuje 

ewentualnych uwag Zarządu Powiatu, które będą zaopiniowane przez radców prawnych.  

Starosta i Przewodniczący Komisji Statutowej odnieśli się do kwestii dot. Statutu 

Powiatu Otwockiego.   

 Radna Aneta Bartnicka zapytała o pkt. 79 i 80 Sprawozdania. 
Wicestarosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytała o pkt. 74 i 76 Sprawozdania. 
Wicestarosta udzielił odpowiedzi, jeśli chodzi o pkt 66. 

Starosta udzielił odpowiedzi, jeśli chodzi o pkt 76.  

 
Ad. 6 
 Przewodniczący Rady poinformował o: 

1) korespondencji dot. oświadczeń majątkowych, jaką przekazał: 

− Urząd Skarbowy w Otwocku, 

− Urząd Skarbowy w Legionowie (w związku z wystąpieniem o wyjaśnienia treści 

pisma); 

2) sesji Rady Powiatu planowanej w terminie 19.12.2019 r. oraz planowanym po sesji 

spotkaniu opłatkowym radnych. 

 

Ad. 7 
 Radna Aneta Bartnicka zapytała czy mogłaby zapoznać się z audytem 

przeprowadzonym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku? Radna poprosiła  

o przekazanie wersji elektronicznej dokumentu.  

 Starosta wyraził zgodę na zapoznanie się przez radną z audytem.  

 Radny Mirosław Pszonka zapytał: 

− czy na bieżąco regulowane są rachunki w PCZ, ponieważ był to jeden  

z podstawowych warunków restrukturyzacji zadłużenia, 
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− czy do Zarządu dotarł jakikolwiek dokument Prokuratury w sprawie wszczęcia bądź 
umorzenia postępowania w stosunku do poprzedniego Zarządu, chodzi  

o przeprowadzenie trzech przetargów, 

− na jakim etapie jest modernizacja kuchni w PCZ? 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że ustawodawca określił, iż tego typu pytania 

radni zadają w formie określonej w ustawie. Nie powinno to mieć miejsca podczas sesji  

w pkt. dot. spraw różnych. Zapytania, jak i odpowiedzi na te zapytania powinny być 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie poprosił Starostę, aby w miarę 
możliwości udzielił odpowiedzi na zadane pytania.  

 Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie dot. bieżących rachunków 

PCZ, to nie wyobraża sobie, żeby było inaczej, ponieważ jest to podstawowy i zasadniczy 

warunek tego, że restrukturyzacja jeszcze trwa. Jeśli chodzi o Prokuraturę, to wznowiła ona 

postępowanie – było to ok. 3 tygodnie temu. Dodał, że zapewne Powiat będzie informowany 

na bieżąco o prowadzonym postępowaniu. Natomiast jeśli chodzi o remont kuchni to obecnie 

trwa remont przyziemia, które szykowane jest na przyjęcie sprzętu. Kuchnia jest zaplanowana 

przez Panią Prezes również do remontu, wraz z pomieszczeniem apteki, ale to jest plan na 

przyszły rok. 

 Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy Przewodniczący Rady ma przygotowany 

pomysł, czy też harmonogram pracy nad opracowaniem założeń, bądź wytycznych do 

przygotowania przez Zarząd raportu o stanie Powiatu.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że jest koncepcja, ale w formie niematerialnej. 

Na pytanie kiedy może pojawić się w formie materialnej, powiedział, że do końca przyszłego 

tygodnia.  

 Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, że wczoraj minął termin składania 

kandydatur w konkursie na Dyrektora ZDP. Zapytał ile wpłynęło ofert.  

 Starosta odpowiedział, że wpłynęły trzy oferty. 

 Radna Aneta Bartnicka zapytała o aptekę w PCZ.  

 Starosta udzielił odpowiedzi. 

  
Ad. 8  
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie
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Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

 

Protokółowała: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 


