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PROTOKÓŁ Nr XXXVI/21
z sesji Rady Powiatu Otwockiego
odbytej w dniu 10 czerwca 2021 r.

w trybie zdalnym

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 10 ust. 4 Statutu
Powiatu Otwockiego Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 1600 otworzyła
obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Otwocku w trybie zdalnym. Powitała gości – Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Panią Małgorzatę Woźnicką, Zastępcę
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Marcina Kasprzaka, Dyrektora do spraw
medycznych Pana Dariusza Kaczorowskiego, główną księgową PCZ Spółka z o.o. w
restrukturyzacji Panią Grażynę Kotlińską, Skarbnika Powiatu Pana Wiesława Miłkowskiego,
Pana Mecenasa Łukasza Banaszka, Pana Sekretarza Powiatu Andrzeja Soleckiego,
Kierownika Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pana Rafał
Skwiota, panie i panów radnych, pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 19 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.

Zdalne posiedzenie Rady odbyło się przy pomocy platformy radni.info oraz
wideokonferencji na platformie Zoom.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr XXXIV i XXXV z sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.;

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.;

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki
w 2021 roku;

4) w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;

5) w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka
w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim;

6) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
Nr 241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci
w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek
opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2020.
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7. Sprawozdanie z petycji – roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
w 2020 roku.

8. Sprawozdanie z prac Zarządu.
9. Informacje Przewodniczącej Rady.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 3
Protokół Nr XXXIV/21 w dniu 29.04.2021 r. został przyjęty jednomyślnie pozytywnie w

obecności 19 radnych.

Protokół Nr XXXV/21 w dniu 17.05.2021 r. został przyjęty jednomyślnie pozytywnie w
obecności 19 radnych.

Ad. 4
1) Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji oraz zaprosiła

radnych do dyskusji nad projektem uchwały Nr 1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił pozytywną
opinię Komisji Budżetowej do ww. projektu uchwały.

Radny Mirosław Pszonka wyraził swoje zdanie się na temat zmian budżetowych.
Podkreślił, że budżet Powiatu Otwockiego jest w złej kondycji, ponieważ coraz więcej
środków przeznaczane jest na wydatki bieżące, a coraz mniej na inwestycje. Dług jest wysoki
i rośnie w bardzo szybkim tempie. Deficyt również jest bardzo duży.

Radny Zbigniew Szczepaniak wspomniał, że w zmianach budżetowych kredyt wynosi
14900000 mln zł. Zapytał, co to za kredyt i czy Rada Powiatu już wypowiedziała się w tej
kwestii.

Do sesji dołączyła radna Aneta Bartnicka – obecnych 20 radnych.

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak powiedział, że uchwały dotyczące budżetu były
szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Uchwała budżetowa
skonsumuje kredyt. Wysokość kwoty kredytu wynika ze zobowiązania w ramach procesu
restrukturyzacji. Następnie Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego Mirosława Pszonki
zaznaczając, że budżet jest skonstruowany na miarę naszych możliwości, a do zadłużenia
głównie przyczynia się sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z.o o w
restrukturyzacji.

Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że nie każdy z obecnych radnych jest członkiem
Komisji Budżetowej i z tego powodu należałoby przybliżyć radnym główne założenia zmian
budżetowych. Dodała, iż w pierwszej kolejności w porządku obrad sesji powinien pojawić się
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki.
Jeśli Rada nie podjęłaby powyższej uchwały, to nie trzeba by było głosować nad zmianami
budżetowymi.

Starosta wytłumaczył, że jeśli projekt uchwały w sprawie kredytu nie zostanie podjęty, to
zmiany budżetowe zostaną uchwalone z jego wyłączeniem.

Do sesji dołączył radny Dariusz Kołodziejczyk – obecnych 21 radnych.
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Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski uzupełnił, że Rada Powiatu nie może podejmować
uchwały o kredycie nie mając uchwalonego deficytu. Działa to zgodnie z zasadą uprzedniości
budżetowej.

W kwestii budżetu wypowiedział się również radny Robert Kosiński, popierając Starostę.
Następnie radny Zbigniew Szczepaniak zapytał, co Zarząd Powiatu w ciągu dwóch lat

zrobił w sprawie PCZ, ile dodatkowych udziałów zostało wykupione oraz czy Szpital
Powiatowy posiada program naprawczy.

Starosta zaproponował, aby zgodnie z porządkiem obrad przenieść dyskusję w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2021 r. do podpunktu 3.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wszyscy radni otrzymują harmonogramy
posiedzeń komisji. W związku z tym mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, których nie
są członkami.

Radna Bogumiła Więckowska wspomniała, iż w prasie oraz od polityków opcji rządzącej
pojawiły się informacje o przejęciu przez rząd zadłużonych szpitali. Poprosiła o
uszczegółowienie tej kwestii.

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że w liczbach bezwzględnych - czyli w kwotach
wyrażonych w polskich złotych – zadłużenie rośnie, ale w znacznie szybszym tempie rosną
też dochody oraz realizowane są w dużo większych kwotach wydatki. Stosunek wydatków do
dochodów zmienia się z biegiem czasu na korzyść. W roku 2020 zadłużenie zmalało.
Możliwe, że taka sytuacja będzie miała również miejsce w roku 2021. Sytuacja w PCZ
monitorowana jest pod tym kątem, aby kwoty nie wynikały z zewnętrznych dysfunkcji, tylko
by mieć pewność, że wynikają one z przyczyn obiektywnych. Wycena świadczeń NFZ nie
zawiera zakupu i amortyzacji środków trwałych. W związku z powyższym oczywiste jest, że
organ założycielski w konsekwencji chcąc utrzymać cały zespół środków trwałych, musi doń
dokładać rokrocznie.

Radny Dariusz Kołodziejczyk udzielił informacji w sprawie, o którą pytała radna
Bogumiła Więckowska - omówił trzy rozważane przez rząd warianty w zakresie rozwoju
szpitali. Następnie odpowiedział na pytania radnego Zbigniewa Szczepaniaka. Zaznaczył, że
obecny Zarząd sprawuje funkcje od października. W ciągu tych kilku miesięcy udało się m.in.
pozyskać środki na remont szpitalnej kuchni i apteki oraz modernizację przychodni
specjalistycznej PCZ. Następnie radny zapytał, czy wszystkie procedury dotyczące wyboru
firmy, która ma wykonać rewitalizację parkingu przed Liceum Ogólnokształcącym nr I im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku się już zakończyły oraz o ile jest niższa
kwota najtańszej oferty w stosunku do najniższej oferty wybranej w pierwszym przetargu.

Radny Mirosław Pszonka odniósł się do wypowiedzi Starosty w temacie budżetu Powiatu
Otwockiego. Powiedział, że radni powinni podjąć wspólne działania zapobiegające
powstawaniu wysokiego deficytu, starać się przeznaczać więcej środków na inwestycje oraz
nie dopuszczać do znacznego zadłużania Powiatu.

Starosta odparł, że dokumenty dotyczące rewitalizacji parkingu zostały ze strony
podmiotu uzupełnione. Przetarg może zostać już rozstrzygnięty.

Skarbnik uszczegółowił powyższą wypowiedź podając kwoty ofert.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 17 głosami „za”, pry 2 głosach
„przeciw” i przy 2 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 251/XXXVI/21
w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29
grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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2) Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji oraz zaprosiła
radnych do dyskusji nad projektem uchwały Nr 2.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił pozytywną
opinię Komisji Budżetowej do ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 17 głosami „za”, pry 2 głosach
„przeciw” i przy 2 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 252/XXXVI/21
w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29
grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2021 – 2035, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji oraz zaprosiła
radnych do dyskusji nad projektem uchwały Nr 3.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił pozytywną
opinię Komisji Budżetowej do ww. projektu uchwały.

Radny Mirosław Pszonka poprosił o dokładne przedstawienie kwot środków, które na
chwilę obecną przeznaczane są na PCZ.

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada na prośbę Starosty Otwockiego udzielił
szczegółowych informacji w kwestii projektu uchwały sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego przez Powiat Otwocki.

Radny Janusz Goliński zapytał, od kiedy miesięczny deficyt w PCZ wynosi półtora
miliona oraz jeśli kredyt zostanie zatwierdzony wraz obligacjami, to jak będzie się
przedstawiało zadłużenie Powiatu w liczbach procentowych. Wspomniał również o odejściu
poprzedniej Pani Prezes oraz Członka Zarządu PCZ bez podania przyczyn.

Skarbnik odpowiedział na powyższe pytania radnych, podając dokładne kwoty środków
przeznaczanych na PCZ oraz zadłużenia Powiatu.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o to, czy kredyt spowoduje spłatę wszystkich
wierzytelności zgodnie z układem sądowym i zaczniemy działać na nowych zasadach czy
jednak ciągle pozostanie coś do spłacenia.

Skarbnik udzielił informacji a następnie poprosił główną księgową PCZ Spółka z o.o. w
restrukturyzacji Panią Grażynę Kotlińską o uszczegółowienie swojej wypowiedzi.

Radny Mirosław Pszonka zapytał, jaki jest pomysł Zarządu Powiatu na prowadzenie
Szpitala Powiatowego w Otwocku.

Starosta poinformował, że Zarząd ma plan na poprawę sytuacji w PCZ, o czym radni
niebawem się dowiedzą.

Radny Dariusz Kołodziejczyk przypomniał, że znaczna część kredytu dotyczy spłaty
wierzycieli w ramach zawartego układu. Postępowanie restrukturyzacyjne zostało
zatwierdzone w grudniu 2018 r. i to z tamtego okresu pochodzą zobowiązania. Poprosił
Wicestarostę o podanie kwoty, o jaką zostaną zredukowane zobowiązania, jeżeli po
zaciągnięciu kredytu spłaceni zostaną wierzyciele objęci postępowaniem
restrukturyzacyjnym.

Wicestarosta podał szczegółowe kwoty redukcji zobowiązań.
Radny Grzegorz Michalczyk wyjaśnił, iż podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu o

kredycie nie było łatwą sprawą. Podejmowane przez Spółkę próby otrzymania kredytu w
Banku Gospodarstwa Krajowego legły w gruzach. Sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego
w Otwocku od lat jest niestabilna. Niezależnie od tego, jak będzie przebiegała dzisiejsza
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dyskusja, jedyną możliwością jest podjęcie niniejszej uchwały. Pozwoli to zakończyć proces
restrukturyzacji, choć nie zmieni to położenia Szpitala Powiatowego z dnia na dzień.
Zobowiązania będą narastały dalej.

Radny Piotr Kudlicki zauważył, iż nadarzyła się okazja do konstruktywnego
zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, przy spłacie zobowiązań wierzycieli. Można
wobec tej sytuacji przyjąć różne postawy – zachować się racjonalnie lub politycznie. Kredyt
zostaje zaciągnięty na spłatę zobowiązań narosłych przed 2018 rokiem czy przed
postępowaniem restrukturyzacyjnym. Radny zaznaczył, że zobowiązania są konsekwencją z
wielu lat wstecz i nie można mieć pretensji do poprzednich czy obecnego Zarządu o to, że
niewiele robi w kwestii PCZ, tylko należy je spłacić. Dyskusja w tej sprawie jest
bezprzedmiotowa i do niczego nie prowadzi. W związku z powyższym radny złożył wniosek
formalny o zamknięcie dyskusji.

Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, że Szpital Powiatowy musi istnieć w
odpowiedniej formie i z odpowiednim nadzorem nad nim. Obecnie niestety tak nie jest.
Radny wyraził żal, iż Zarząd Powiatu nie prowadzi sprawy Szpitala Powiatowego tak, jak
powinien. Następnie zapytał, ile zwrotu otrzyma Powiat z 10 mln zł, które mają być
zrestrukturyzowane.

Radny Piotr Kudlicki poprosił, aby zgodnie ze Statutem Powiatu Otwockiego
przegłosować formalny wniosek od razu po jego zgłoszeniu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego Piotra
Kudlickiego o zamknięcie dyskusji.

Głosowanie: „za”- 17 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Wniosek uzyskał poparcie.

Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu przed zgłoszeniem wniosku
formalnego, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 17 głosami „za” i 4 głosami
„przeciw” - podjęła uchwałę Nr 253/XXXVI/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2021 roku, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

4) Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji oraz zaprosiła
radnych do dyskusji nad projektem uchwały Nr 4.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił pozytywną
opinię Komisji Budżetowej do ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 20 głosami „za” (1 osoba nie
zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 254/XXXVI/21 w sprawie zmiany uchwały Nr
203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia
na rok 2021 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.

5) Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji oraz zaprosiła
radnych do dyskusji nad projektem uchwały Nr 5.
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Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek
przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa do ww. projektu
uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 255/XXXVI/21 w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w
Powiecie Otwockim, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6) Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji oraz zaprosiła
radnych do dyskusji nad projektem uchwały Nr 5.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek
przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa do ww. projektu
uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 256/XXXVI/21 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w
uchwale Nr 241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. w
sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w
Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-
wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi do

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok (dokument w załączeniu).
Radni nie zgłosili uwag do ww. dokumentu.

Ad. 6
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi do

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
2020 (w załączeniu).

Radni nie zgłosili uwag do ww. Sprawozdania.

Ad. 7
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi do

Sprawozdania z petycji – rocznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
(w załączeniu).

Radni nie zgłosili uwag do ww. Sprawozdania.

Ad. 8
Radni nie zgłosili uwag do Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu.

Ad. 9
Przewodnicząca Rady poinformowała o:
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− uczestniczeniu na bieżąco w posiedzeniach komisji i Zarządu Powiatu;
− wpłynięciu wniosku absolutoryjnego z Komisji Rewizyjnej – został on

niezwłocznie wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
− terminie sesji absolutoryjnej tj. 29.06.2021 r.

Ad. 10
Radna Aneta Bartnicka zapytała, kiedy na terenie gminy Kołbiel zostaną pokoszone

pobocza. Zgodnie z harmonogramem zadanie to powinno już być realizowane.
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak odpowiedział, że

prace rozpoczęły się w dniu dzisiejszym.
Radny Dariusz Kołodziejczyk odniósł się do krytycznej wypowiedzi radnego

Zbigniewa Szczepaniaka z pkt 4 dotyczącej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego przez Powiat. Zaznaczył, że Spółką zarządza Zarząd Spółki a nie Zarząd
Powiatu. Wyceny nie pokrywają bieżącej działalności szpitali, co więcej – pracownicy
medyczni (i inni pracownicy szpitali) mają oczekiwania podwyższenia wynagrodzenia,
niestety Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji nie podnosi wyceny świadczeń. Zarząd Powiatu podejmuje na bieżąco działania
wspierające PCZ m.in. pomoc we właściwym funkcjonowaniu oddziału rehabilitacji
neurologicznej, pozyskanie funduszy na remont szpitalnej kuchni, ogłoszenie konkursu
transparentnego na wybór Prezesa Zarządu Spółki.

Radny Janusz Goliński przedstawił swoje refleksje nt. kredytu. Następnie poruszył
kwestię fatalnego stanu oznakowania poziomego na drogach i niedostosowania ich do
nowych przepisów drogowych np. przejście dla pieszych na ulicy Pułaskiego w Otwocku oraz
kwestię wycinki lasu na stoku góry Meran w Otwocku przeprowadzonej przez Nadleśnictwo
Celestynów.

Przewodnicząca Rady przypomniała o trybie zapytań i interpelacji, z którego powinni
korzystać radni.

Zastępca Dyrektora ZDP poinformował, że oznakowania poziome są wykonywane od
początku czerwca. Ulica Pułaskiego w Otwocku jest drogą gminną, należącą do gminy
Otwock.

Radny Robert Kosiński wypowiedział się w sprawie przeciwnych głosów do uchwały
dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat oraz podziękował tym,
którzy zagłosowali za uchwałą. Zaapelował, aby radni działali wspólnie, merytorycznie i bez
względu na barwy polityczne.

Przewodnicząca Rady poprosiła, aby zakończyć powyższy temat, gdyż został on już
szeroko omówiony.

Radny Zbigniew Szczepaniak, nawiązując do wypowiedzi radnych Dariusza
Kołodziejczyka i Roberta Kosińskiego stwierdził, że Szpital Powiatowy powinien istnieć, ale
w odpowiedniej formie. Zarząd Powiatu nie prowadzi dobrego nadzoru nad działalnością
Zarządu Spółki. I choć Zarząd Powiatu nie zarządza nią bezpośrednio, to ma wpływ na Radę
Nadzorczą oraz wszystkie rzeczy, które się w Spółce dzieją.

Radna Bogumiła Więckowska zadała pytania związane z Ogniskiem Wychowawczym
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, które zostało zlikwidowane:

− Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie z fundacją Drużyny Błażeja i
Stowarzyszeniem Nasz Wspólny Dom umowy użyczenia obiektów sportowych
w Ognisku Wychowawczym „Świder” na okres 3 lat – czy ta umowa jest
nieodpłatna oraz czy był ogłoszony konkurs na zarządzanie tymi obiektami?

− Na wniosek PCPR Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację działalności
organizacji „Przywróć Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” - dlaczego Zarząd Powiatu wznawia tę
działalność bez uprzedniej zgody Rady Powiatu?
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Przewodnicząca Rady ponownie przypomniała, iż pytania, na które udzielenie
odpowiedzi wymaga sięgnięcia do dokumentów i odpowiedniego przygotowania, powinny
być zadawane pisemnie w ustawowym trybie zapytań i interpelacji. Na posiedzeniach sesji
należy poruszać tematy bieżące.

Radna Bogumiła Więckowska uargumentowała, że powyższe pytania związane są z
pismem z dnia 02.06.2021 r. i poprosiła o udzielenie na nie odpowiedzi.

Starosta poparł Przewodniczącą Rady. Zaznaczył, że na dzisiejszej sesji odpowiedzi
na pytania zostaną udzielone, ale poprosił radnych, aby następnym razem stosowali się do
ustawowych uprawnień do składania interpelacji i zapytań. Następnie poprosił radnego
Janusza Golińskiego o doprecyzowanie swoich pytań.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata odpowiadając na
pytanie radnej Bogumiły Więckowskiej wyjaśniła, że Minister Sportu ogłosił konkurs dla
organizacji pozarządowych. Wówczas członkowie organizacji Drużyny Błażeja i
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom, podczas pisania projektów pytali o możliwość
zorganizowania zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie budynku Ogniska Wychowawczego
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Drużyna Błażeja otrzymała dofinansowanie i została
zawarta umowa użyczenia bezpłatnego. Wniosek Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom nie
otrzymał dopłaty z Ministerstwa. Obiekty sportowe i rekreacyjne, decyzją Wojewody w
czasie pandemii zostały zamknięte. Później nie pojawiały się już propozycje użyczania
obiektów. W „Dziadku” Lisieckim prowadzona jest obecnie działalność w zakresie domu
dziennego pobytu dla osób starszych i klubu seniora. W kwestii „Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”” – jest to organizacja pozarządowa z główną
siedzibą w Warszawie. W Otwocku nadal istnieje jej Koło Terenowe – Rada Powiatu
wyraziła zgodę jedynie na likwidację placówki, a nie całej organizacji.

Starosta uszczegółowił powyższą wypowiedź.
Radny Dariusz Kołodziejczyk wspomniał o składanej przez siebie interpelacji w

sprawie niebezpiecznych przejść dla pieszych przy tunelu na ulicy Filipowicza i Żeromskiego
w Otwocku. Zaproponował, aby wobec bezczynności podmiotu, poinformować organ
nadzoru nad ruchem drogowym – Wojewodę, aby zobowiązał inwestora do likwidacji przejść
dla pieszych oraz poprosić Przedsiębiorstwo Budowlane „PIN – BUD” o wszczęcie kontroli.

Radny Mirosław Pszonka w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Roberta Kosińskiego
i radnego Dariusza Kołodziejczyka zabrał głos w sprawie uchwały dotyczącej zaciągnięcia
kredytu. Zapytał, gdzie został ogłoszony konkurs na Prezesa PCZ oraz czy 15 mln kredytu
jest dużym obciążeniem dla Powiatu.

Starosta odpowiedział, że jest to bardzo duże obciążenie. Obwieszczenie o konkursie
zostało zamieszczone na wielu stronach internetowych m.in. stronie PCZ, Powiatu
Otwockiego czy profilu Praca.pl.

Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że od pewnego czasu radnych obowiązuje
określona ustawą forma zapytań i interpelacji a poruszanie takich tematów na sesji jest
niezgodne z panującymi przepisami. Następnie dodała, iż sprawa poruszona przez radną
Bogumiłę Więckowską wynika z odpowiedzi na pisemne zapytania dotyczące likwidacji
Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, które nie są
pełne i tożsame z dzisiejszymi wyjaśnieniami Pani Dyrektor PCPR. Radna zakomunikowała,
iż będzie składała kolejne zapytania w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Dyrektor PCPR na prośbę Przewodniczącej Rady wytłumaczyła, że Ognisko
Wychowawcze zostało zlikwidowane, jako odrębna, budżetowa jednostka. Jego zadania i
nazwę przejęła wewnętrzna komórka organizacyjna funkcjonująca w PCPR. Dyrektor dodała,
iż wszelkie wątpliwości postara się szczegółowo pisemnie wyjaśnić.

Następnie Zastępca Dyrektora ZDP na prośbę Starosty udzielił odpowiedzi radnemu
Dariuszowi Kołodziejczykowi. Apel o likwidację pasów został ponowiony. Jeśli nie
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przyniesie to oczekiwanego skutku, ZDP podejmie zasugerowane wyżej przez radnego
działania.

Radny Robert Kosiński doprecyzował, jak wygląda działalność Ogniska
Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. Wspomniał m.in. o
tym, że z budynku i terenu korzystają drużyny harcerzy Hufiec ZHP Otwock.

Radny Janusz Goliński zwrócił uwagę na niebezpiecznie miejsce, gdzie tworzy się
przepaść w chodniku przy ul. Kmicica i Filipowicza w Otwocku. Następnie radny wyraził
swoje refleksje nt. niestabilnej sytuacji w PCZ trwającej od lat.

Przewodnicząca Rady odniosła się do powyższej wypowiedzi.
Zastępca Dyrektora ZDP odparł, iż na terenie, o którym wspomniał radny, trwa

obecnie budowa. Zostały już przekazane uwagi, aby wykonawca zabezpieczył newralgiczne
miejsce i zastosował bariery.

Radna Bogumiła Więckowska nadmieniła, że główną informacją, jaką chciała uzyskać
wypowiadając się wcześniej, jest rola w działalności Ogniska Wychowawczego
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zabrał głos w sprawie fatalnego stanu oznakowania
poziomego na ulicy Pułaskiego, o którym wspominał radny Janusz Goliński – powiedział, że
sprawą zajmuje się już Prezydent Miasta Otwocka.

Starosta odniósł się do wypowiedzi przedmówców w temacie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Podsumowując powiedział, że Rada Powiatu w poprzednich kadencjach
jednogłośnie podejmowała zaciągnięcia kredytu, mimo wielu wątpliwości. Obserwując
sposób zarządzania PCZ od 9 lat z pewnością dziś ma je każdy, jednakże ciężko znaleźć inne
wyjście. W obecnej sytuacji dużym plusem jest to, ze dzięki procesowi restrukturyzacji
Powiat może uzyskać środki. Zaapelował, aby radni wspólnie pracowali dla dobra Szpitala
Powiatowego w Otwocku. Na koniec Starosta zaprosił w imieniu własnym i Pani Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku wszystkich radnych na
uroczyste otwarcie hali sportowej w dniu 25.06.2021 r.

Przewodnicząca Rady zachęciła do śledzenia strony Powiatu Otwockiego. W związku
z postępującym procesem luzowania obostrzeń w całym kraju, wiele imprez i przedsięwzięć
na terenie Powiatu Otwockiego odbędzie się w najbliższym sezonie.

Radna Grażyna Olszewska zapytała, czy zgodnie z prośbą mieszkańców przejście dla
pieszych przy Galerii Kupieckiej zostało już oznaczone.

Zastępca Dyrektora ZDP odpowiedział, że zostało ono przeniesione w obręb ulicy
Kupieckiej. Nieistniejące już przejście zostało przekreślone, podobnie jak to, które
znajdowało się obok nowego.

Następnie Starosta zaprosił radnych na XXVI Otwarte Zawody Strzeleckie o szable
organizowane przez Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Józefa
Piłsudzkiego, które odbędą się w dniu 12.06.2021 r.

Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1852 Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Grażyna Kilbach
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