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PROTOKÓŁ Nr XLIV/22 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 
odbytej w dniu 27 stycznia 2022 r. 

w trybie zdalnym 

 
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu  

Powiatu Otwockiego Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 16
00

 otworzyła 

obrady 

XLIV sesji Rady Powiatu Otwockiego. Powitała przybyłych gości, panie i panów radnych 

oraz pracowników Starostwa.  

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.   

 

 Radni oraz obecni na sesji uczcili minutą ciszy pamięć Jadwigi Czarnowskiej, Radnej 

Rady Miasta Otwocka trzech kadencji, wieloletniej pedagog szkolnej, inicjatorki 

Uniwersytetu III Wieku w Otwocku. 

 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII z sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia                   

29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia  

29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2022 – 2035; 

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej; 

4) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na 

rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane; 

5) w sprawie przekazania skargi. 

5. Informacja nt. bieżącej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.  

w restrukturyzacji wraz z planami i zamierzeniami Zarządu Powiatu Otwockiego  

na dalsze funkcjonowanie PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w roku 2022 i kolejnych 

latach.  

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki  

za rok 2021. 

7. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

8. Informacje Przewodniczącej Rady. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji.  

 

 Do sesji dołączyli radni Krzysztof Olszewski, radny Dariusz Kołodziejczyk oraz radny 

Jacek Czarnowski – obecnych 22 radnych. 
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Ad. 2   
 

 

  Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zgłaszają uwagi lub wnioski do 

przedstawionego porządku obrad. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi 

Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, dlaczego w  porządku obrad dzisiejszej sesji 

jest punkt o informacji nt. bieżącej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w 

restrukturyzacji wraz z planami i zamierzeniami Zarządu Powiatu Otwockiego na dalsze 

funkcjonowanie PCZ w roku 2022 i kolejnych latach, skoro wczoraj odbyło się wspólne 

posiedzenie wszystkich komisji w tym temacie? 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że od dawna zapowiadała, że zwoła wspólne 

posiedzenie wszystkich komisji poświęcone sprawom PCZ, jak i umieści w porządku obrad 

punkt dotyczący PCZ. Połączone komisje zwołane zostały w celu zadania szczegółowych 

pytań, odbycia dłuższej dyskusji i złożenia ewentualnych wniosków. Przewodnicząca Rady 

poinformowała, że dzisiaj sytuacja PCZ zostanie przedstawiona pokrótce, dla przypomnienia 

tego, co odbyło się wczoraj. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi 

Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda podziękował za to, że punkt dot. informacji o aktualnej sytuacji 

PCZ i planów Zarządu Powiatu na dalsze funkcjonowanie Spółki, na wniosek Klubu 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, został przez Przewodniczącą Rady umieszczony w 

porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że powyższy wniosek wpłynął 14 stycznia br., 

natomiast o tym, że punkt pojawi się w porządku obrad styczniowej sesji, Przewodnicząca 

Rady informowała radnych już w grudniu. Przewodnicząca Rady podziękowała za poparcie 

swojej inicjatywy przez radnych powyższym wnioskiem. 

 

Ad. 3 
Protokół Nr XLIII/21 z ubiegłej sesji został przyjęty w obecności 22 radnych, przy 21 

głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Ad. 4 
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1. 

 

  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego. 

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

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 21 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 297/XLIV/22 w sprawie zmian w uchwale 
Nr  295/XLIII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. – Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  

Do sesji dołączył radny Piotr Kudlicki – obecnych 23 radnych. 

2) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 2. 
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  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego. 

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

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 22 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 298/XLIV/22 w sprawie zmian w uchwale Nr 
296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Kudlicki omówił projekt uchwały 

Nr  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaapelował do radnych o włączanie się 
w  skład Komisji Rewizyjnej, szczególnie tych członków klubów, których 

reprezentacji w składzie Komisji nie ma. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 23 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr 299/XLIV/22 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła projekt 

uchwały Nr 4. 
 

Radny Janusz Goliński wyraził słowa uznania i podziękował Pani Dyrektor 

i wszystkim nauczycielom za ich ciężką pracę.  
Przewodnicząca Rady, jako przedstawiciel kadry pedagogicznej podziękowała za 

powyższe słowa.  

Radny Dariusz Grajda podkreślił, że nauczyciele i dyrektorzy placówek w sposób 

profesjonalny podchodzą do swojej pracy i otaczają jak najlepszą opieką swoich 

podopiecznych.  

 Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radnego Jarosława 

Kopaczewskiego. 

  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

 Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 23 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr 300/XLIV/22 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
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nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki 
na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz 
form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Krzysztof Olszewski 

omówił projekt uchwały Nr 5. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 23 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr  301/XLIV/22 w sprawie przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

Ad. 5 
Przewodnicząca Rady poprosiła Wicestarostę Otwockiego, radnego Pawła Zawadę 

o  przedstawienie informacji nt. bieżącej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z 

o.o.  

w restrukturyzacji wraz z planami i zamierzeniami Zarządu Powiatu Otwockiego  

na dalsze funkcjonowanie PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w roku 2022 i kolejnych latach. 

Przewodnicząca Rady dodała, że istotne informacje zostały przekazane na wczorajszym 

wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Powiatu Otwockiego. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada poinformował, że pomysł na przyszłość Spółki 

jest realizowany. Rok temu starano się pozyskać kredyt, aby spłacić wierzycieli przy 

zatwierdzonym układzie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Układ został orzeczony 

prawomocnym wyrokiem. Kredyt przyznano, ale nie dla Spółki, tylko dla Powiatu 

Otwockiego, który spłacił z niego zobowiązania. Wicestarosta powiedział, że obecnie Powiat 

Otwocki przedstawił Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego propozycje 

oczekiwań względem przyszłego przekazania wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, jaką 
jest Szpital.  

Zgodnie z założeniami w „mini spółce” pozostaną przychodnie, zakłady  

pięlęgnacyjno-opiekuńcze i poradnie. Powiat Otwocki dąży do tego, aby zaproponowane 

porozumienie zostało przyjęte przez CMKP z ewentualnymi modyfikacjami, które zostaną 
ustalone w trakcie negocjacji. Po podpisaniu porozumienia będzie można przedstawić radnym 

więcej szczegółowych informacji a samo porozumienie będzie załącznikiem do projektu 

uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na przekazanie CMKP wyodrębnionej części Spółki. 

Wicestarosta poinformował, że wczoraj podczas wspólnego posiedzenia komisji przedstawił 

radnym listę dokumentów, o które CMKP zwróciło się do PCZ.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zakończenie procesu restrukturyzacji jest 

dużym sukcesem. Dodała, że radni będą na bieżąco informowani o  postępie sytuacji a jeśli 
będzie taka potrzeba, ponownie zwoła połączone komisje. Przewodnicząca Rady zobowiązała 

się również do zorganizowania w lutym spotkania klubów, poświęconego sprawom PCZ. 

Następnie udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda powiedział, że jego zdaniem z powyższych wypowiedzi nic nie 

wynika. Radni i mieszkańcy obserwujący sesję nie wiedzą, jak będzie funkcjonował Szpital 

Powiatowy, ponieważ nie została przedstawiona informacja nt. jego aktualnej sytuacji. Radny 

dodał, iż nie widział projektu porozumienia, o którym mówił Pan Wicestarosta. Radny 

zasugerował, aby projekty porozumień oraz aktualną sytuację PCZ przedstawić radnym 
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pisemnie. Radny zawnioskował również o to, aby Zarząd Powiatu lub Prezes PCZ 

przedstawili teraz aktualną sytuację Szpitala Powiatowego. 

Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że ww. projekt jest dopiero w trakcie przygotowań 

a  gdy będzie już gotowy, radni będą mogli się z nim zapoznać. Podczas spotkania klubów 

Starosta przedstawi harmonogram działań związanych z PCZ. Przewodnicząca Rady udzieliła 

głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta dodał, że kancelaria prawna, która zajmuje się obsługą tego 

przedsięwzięcia przygotuje ww. harmonogram. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński powiedział, że podczas wczorajszego posiedzenia wspólnych 

komisji radni dociekliwie pytali o sprawy związane z PCZ. Radny poprosił o szacunek 

i  nieocenianie swoich wypowiedzi nawzajem, szczególnie w tak ważnych kwestiach. 

Przewodnicząca Rady poparła powyższą wypowiedź i udzieliła głosu radnemu 

Robertowi Kosińskiemu. 

Radny Robert Kosiński poprosił Pana Starostę, aby poinformował radnych o tym, co 

wiążę się z przejęciem części Spółki przez nowy podmiot i wytłumaczył, że nie ma żadnych 

powodów do niepokojenia się o jakość świadczonych usług i poziom personelu. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu wspólnych 

komisji radni dowiedzieli się tylko o tym, że została podpisana klauzula poufności. Świadczy 

to o profesjonalnym podejściu do przedsięwzięcia, ale radni oczekują uzyskania więcej 

informacji. Radny dodał, że wczoraj się przekonał, iż część radnych niebędących Członkami 

Zarządu ma znacznie większą wiedzę o przekształceniach niż inni. Radny poprosił Pana 

Starostę o  zorganizowanie spotkania z klubami, nawet niejawnego, w celu przekazania 

informacji związanych z PCZ. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że gdy tylko pojawią się nowe informacje w 

sprawie przekształcenia Spółki, radni je otrzymają. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu 

radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła Przewodniczącą Rady o reprezentowanie całej 

Rady Powiatu, a nie tylko grupy rządzącej. Radna uznała, że członkowie dwóch klubów, 

w  przeciwieństwie do pozostałych, nie wiedzą wszystkiego i nie mają dostępu do wszystkich 

materiałów. Radna powiedziała, że na wczorajszym posiedzeniu radni nie dowiedzieli się 
wiele, poza tym, jakie dokumenty oczekuje CMKP od PCZ. Dodała, że na spotkaniu z 

klubami, które odbyło się kilka miesięcy temu podano kierunek działania, który radni 

zaakceptowali. Radna zaznaczyła, że radni oczekują teraz, że podczas kolejnych etapów 

działania będą o wszystkim informowani. Szpital nie będzie już szpitalem powiatowym, 

stanie się szpitalem zarządzanym przez CMKP na zupełnie innym poziomie referencyjnym, 

co ma poprawić jego warunki. Radna poprosiła o  jednakowe traktowanie wszystkich 

radnych. 

Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że utożsamia się ze wszystkimi radnymi i pragnie 

działać wspólnie ze wszystkimi. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście Otwockiemu, 

Krzysztofowi Szczegielniakowi. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak podkreślił, że dyskusja na temat PCZ 

zawsze wzbudza duże emocje. Starosta powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu 

wspólnych komisji zostały przekazane informacje nie tylko na temat klauzuli poufności, ale 

także na temat tego, na jakim etapie jest negocjacja porozumienia, jakie części PCZ zostają w 

Spółce a jakie planuje się przekazać. Starosta przypomniał, iż mówił również o tym, że 

posiedzenie wspólnych komisji oraz punkt nt. omówienia aktualnej sytuacji PCZ został 

wprowadzony na wniosek Klubu Radnych PSL. Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu 

poprosiłby o zorganizowane wspólnych komisji w tym temacie wtedy, gdy miałby już 
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konkretne, ostateczne informacje z gotowym projektem porozumienia. Starosta zapewnił, że 

gdy pojawi się już gotowy materiał, zostanie zorganizowane spotkanie z klubami, wspólne 

posiedzenie komisji oraz zostanie wprowadzony punkt w tym temacie na sesję. Starosta 

dodał, że w negocjacjach z CMKP, zgodnie z kompetencjami, uczestniczą Członkowie 

Zarządu. Projekt porozumienia, nawet po ostatecznych negocjacjach, będzie nadal projektem, 

który Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu do akceptacji. Starosta dodał, że wszyscy 

uczestniczący dyskusji nie powinni oceniać siebie nawzajem i poprosił o merytoryczną 
dyskusję. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta poprosił Główną Księgową Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z 

o.o. Grażynę Kotlińską o przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej PCZ. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że z przykrością słucha, jak niektórzy radni 

zarzucają innym, że współuczestniczą w kierowaniu tą sprawą z zarządem powiatu i wiedzą 
więcej. Powiedział, że jego klub, który czuje się szczególnie odpowiedzialny za tę sprawę, 
korzysta z  narzędzi pracy dostępnych dla wszystkich. Odbywają się konsultacje i spotkania 

ze starostą, z innym klubem i członkami zarządu. Osoby te są otwarte na taką pracę i są jej 

dobre efekty. Odbywa się to w trybie pracy klubu, zgodnie ze statutem, jednak bez transmisji 

i kamer. W  dodatku bez liczenia do diety. Przykro się słucha pretensji innych radnych, że 

mniej wiedzą. Radnych, którzy merytorycznie uaktywniają się tylko przy transmisji a nie 

korzystają z  bezpłatnych i nietransmitowanych form pracy.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, że cała sytuacja wynika z 

niedoinformowania radnych.  

Przewodnicząca Rady poinformowała o ostatnim zaproszeniu na spotkanie dla 

przewodniczących klubów. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Głównej Księgowej 

Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Grażynie Kotlińskiej. 

Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji 

przedstawiła aktualną sytuację finansową PCZ podając wstępny wynik straty za ostatni rok, 

przychody, koszty z działalności i koszty operacyjno-finansowe. Główna Księgowa podała 

również wysokości spłaconych zobowiązań w restrukturyzacji.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda powiedział, że powyższa informacja jest pierwszą rzeczową 
informacją, którą radni dziś otrzymali. Radny zapytał, kiedy Starosta planuje zakończyć 
proces przekazania PCZ i jakie środki do momentu zmiany tej struktury będą potrzebne dla 

PCZ? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że dopóki nie będzie informacji zwrotnej od CMKP i nie 

zostanie podjęta uchwała przez Radę Powiatu, ciężko przewidzieć, kiedy rozpocznie się 
proces i jakie będą koszty do momentu zmiany struktury. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że przekazane przez Panią Główną 
Księgową informacje są danymi na konkretny dzień. Stan ten inaczej będzie wyglądał już w 

lutym i marcu. Radna zaznaczyła, że im dłużej Powiat Otwocki będzie musiał czekać, tym 

bardziej sytuacja będzie się pogarszać, dlatego liczy na szybkie rozwiązanie sprawy. Radna 

zapytała, jakie są plany w przypadku, gdy do porozumienia z CMKP jednak nie dojdzie?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Bogumile Więckowskiej. 

Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy na dzień dzisiejszy, na wszystkich 

oddziałach Szpitala Powiatowego spełnione są wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia pod 

względem „białego personelu”? 
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka 

z  o.o. w restrukturyzacji Monice Gębskiej. 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Monika 

Gębska poinformowała, że personelu brakuje, ale zapewnione jest funkcjonowanie 

podstawowych oddziałów szpitalnych.  Prezes dodała, że obecnie ze względu na brak 

personelu zostało zawieszone funkcjonowanie Oddziału Neurorehabilitacji.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odpowiadając na pytanie radnej Jolanty Koczorowskiej powiedział, że 

w  przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia z CMKP, przewidziana jest kontynuacja 

obecnej działalności Spółki. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, do jakiego momentu Powiat Otwocki jest 

w stanie pomagać Szpitalowi Powiatowemu? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że po ubiegłorocznym wysokim dofinansowaniu granica 

zdolności finansowych powiatu w tym zakresie zatrzymała się. Jednak sytuacja jest 

dynamiczna i jeśli nie dojdzie do porozumienia, będą poszukiwane nowe rozwiązania.  

Przewodnicząca Rady zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby wszystkie 

informacje dotyczące PCZ spływały do radnych na bieżąco. 

 

Ad. 6 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki za rok 2021 

(dokument w załączeniu). 

Przewodnicząca Rady w nawiązaniu do ww. sprawozdania powiedziała, że stażyści po 

studiach wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, przychodząc do pracy jako 

nauczyciele otrzymują rażąco niskie zarobki. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej 

Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że jest to smutny obraz, ponieważ zawód 

nauczyciela zasługuje na uznanie i  szacunek, również w postaci odpowiednich zarobków. 

Z  powodu niskich pensji i obciążeń dyrektorów wielu nauczycieli odchodzi od zawodu. 

Przewodnicząca Rady poparła powyższą wypowiedź. Dodała, że zdobycie nauczycieli 

niektórych specjalności jest obecnie bardzo ciężkie. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu 

radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu, poinformowała, że na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu poruszony został temat uzyskania środków na podwyżki 

dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.  

Przewodnicząca Rady podziękowała za poparcie Zarządu Powiatu w tej kwestii. 

 

Ad. 7 
Przewodnicząca rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska w nawiązaniu do pkt 8 sprawozdania, zapytała, jaki to 

Dom Pomocy Społecznej? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu poinformowała, że chodzi o Dom 

Pomocy Społecznej przy ulicy Moniuszki. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 
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Radna Jolanta Koczorowska w nawiązaniu do pkt 11 sprawozdania, poprosiła o skan 

sprawozdania z wykonania dotacji celowej dla Spółki Wodnej oraz o pisemną informację 
w  kwestii tego, czy wszystkie Spółki w odpowiednim terminie rozliczają się z dotacji i jakie 

dotacje otrzymują. Radna nawiązując do pkt 19 sprawozdania zapytała - dlaczego termin 

realizacji zadania budowy pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece 

Świder został przedłużony? Radna w nawiązaniu do pkt 25 zapytała - dlaczego terminy 

zostały przesunięte? Następnie w kwestii pkt 26 radna poprosiła o przybliżenie postępowania 

sprawy przekazania odcinków drogi S17 gminom: Wiązowna, Celestynów, Kołbiel. Radna 

w  nawiązaniu do pkt 29 sprawozdania zapytała - dlaczego gaz zamówiony jest „z wolnej 

ręki”?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, w kwestii punktu 25 sprawozdania dotyczącego aneksów do 

umów na przekazanie pomocy rzeczowej, że Miasto Otwock podpisało z  Powiatem 

Otwockim umowę na wykonanie kilku dokumentacji na drogi powiatowe na terenie Miasta 

Otwocka, ale ze względu na to, że trwają procedury, bo niektóre drogi wymagają pozwolenia 

wodnoprawnego i wielu opinii, termin się przedłuża. Wobec tego Miasto Otwock wystąpiło 

do Powiatu o wydłużenie terminu do końca grudnia. Następnie Starosta, w kwestii pkt 26 

wyjaśnił, że Sejmik Województwa przekazał Powiatowi Otwockiemu odcinki dróg w śladzie 

dawnej drogi S17 na terenie gmin: Wiązowna, Celestynów i Kołbiel. Sprawa wygląda tak, że 

fragmenty drogi przekazanej Powiatowi przeplatają lub łączą się z fragmentami drogi 

„niczyjej”, czyli nikomu nieprzekazanej i fragmentami drogi gminnej. Zarząd Powiatu 

postanowił o przekazaniu takich fragmentów dróg gminom a w przypadku spornych 

odcinków, odbędą się negocjacje z  wójtami gmin. Starosta powiedział, że temat poruszany 

był już na Konwencie Włodarzy Powiatu Otwockiego. Starosta dodał, że sprawa zostanie 

szerzej omówiona na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Andrzejowi Soleckiemu. 

Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki udzielił odpowiedzi na punkt 29 sprawozdania 

informując, że w poprzednim roku Powiat Otwocki ogłosił przetarg na gaz, który został 

unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Powiat Otwocki wobec tego ogłosił drugi 

przetarg, który również został unieważniony, ponieważ oferta podmiotu znacznie 

przekraczała możliwości finansowe Powiatu. Oba postępowania prowadzone były w grupie 

samorządowej. W wyniku trzeciego, szybkiego przetargu Powiat Otwocki podpisał umowę z 

dostawcą gazu na dwa miesiące. Sekretarz zaznaczył, że na rynku gazowym ceny spadają a w 

Sejmie jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 

gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Sekretarz dodał, że na początku stycznia 

Zarząd Powiatu rozważał kwestię zamówienia gazu „z wolnej ręki”, ale jeśli ww. ustawa 

wejdzie w życie, Zarząd Powiatu będzie rozważał również inne możliwości. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska uznała, że wobec tego pkt 29 sprawozdania jest źle 

sformułowany.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu w odpowiedzi na pkt 19 

sprawozdania poinformowała, że Powiat Otwocki przekazał 10 tys. zł na pomoc finansową 
dla Miasta Otwocka na budowę pomostu. Inwestycja miała zostać wykonana do końca roku, 

ale ze względu na sytuację pandemiczną termin się przedłużył. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi – 

Członkowi Zarządu Powiatu. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk – Członek Zarządu Powiatu w nawiązaniu do pkt 29 

sprawozdania podkreślił, że ustawa, o której mówił Pan Sekretarz, została już uchwalona 
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i obejmuje ona szpitale, placówki pomocy społecznej i placówki oświatowe. Radny dodał, że 

Zarząd Powiatu postanowił, iż umowa musi być zawarta, ale nie zdecydował jeszcze o jej 

formie. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski, w nawiązaniu do pkt 25 sprawozdania zapytał o to, w jakim 

zakresie będą realizowane prace i na czym będą polegały wymienione modernizacje. 

Następnie w odniesieniu do pkt 30 sprawozdania zapytał, jakie zmiany pojawiły się w 

stosunku do tych, które były ostatnio realizowane i na jakiej zasadzie wyłoniono osobę do 

realizacji przygotowania i wykonania projektów symboli Powiatu Otwockiego zgodnie z 

wytycznymi Komisji Heraldycznej, w tym zaprojektowanie herbu Powiatu Otwockiego, flagi, 

sztandaru, łańcuchów i pieczęci za kwotę 8.000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

Marcinowi Kasprzakowi. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak odpowiadając na 

pkt 25 sprawozdania poinformował, że w kwestii rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej 

i  ul. Stefana Batorego w Otwocku planowane jest zorganizowanie ronda, podobnie jak 

w  przypadku rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej 

w Otwocku. Następnie Zastępca Dyrektora powiedział, że planowana jest kompleksowa 

rozbudowa ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz 

z  uporządkowaniem terenów przyległych. Następnie Zastępca Dyrektora powiedział, że 

w  przebudowie pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od 

ul.  Samorządowej do ul. Tatrzańskiej uwzględniona jest w szczególności budowa chodnika 

i  ciągu pieszo-rowerowego. Jeśli będzie taka konieczność, to Zarząd Dróg Powiatowych 

będzie wnioskował również o poprawę nawierzchni lub nawet o poszerzenie jezdni. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby w kwestii ścieżek rowerowych uniknąć na tyle, 

na ile to możliwe tego, żeby ścieżka rowerowa nie przechodziła z jednej strony jezdni na 

drugą, tak, jak ma to miejsce na odcinku od ulicy Samorządowej w kierunku Wólki 

Mlądzkiej. Radny zaznaczył, że takie przeskoki są bardzo niebezpiecznymi i newralgicznymi 

punktami. Następnie radny powiedział, że na skrzyżowaniu ul. Przewoskiej i  ul. Stefana 

Batorego w  Otwocku od zawsze są kłopoty z odwodnieniem przestrzeni. Wybudowany w 

tym miejscu zbiornik tylko częściowo rozwiązuje ten problem. Radny poprosił, aby przy 

budowie ronda zwrócić uwagę na wykonanie odpowiedniego odwodnienia. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Zastępcy Dyrektora ZDP. 

Zastępca Dyrektora zapewnił, że rondo zostanie wykonane z odpowiednim 

odwodnieniem. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu, w nawiązaniu do pkt. 30 

sprawozdania poinformowała, że nie ma pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej dotyczącej 

herbu Powiatu Otwockiego. Uwagi dotyczą drobnych szczegółów, jednak kwestię tę należy 

uporządkować. Radna dodała, że wykonawca mający się podjąć naniesienia poprawek został 

wybrany poprzez zapytanie ofertowe.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, iż rozumie, że wyłoniony wykonawca poprawi 

istniejący herb o drobne szczegóły, natomiast czy graficy zatrudnieni w Starostwie 

Powiatowym nie byliby w stanie podjąć się tego zadania? Następnie radny zapytał, czy 

w  ramach łącznego kosztu 8 tys. zł przewidziane jest również przerobienie sztandaru oraz 

zmiana łańcuchów i pieczęci, czy kwota ta przewidziana jest tylko na opracowanie herbu? 
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że grafik 

zatrudniony w Starostwie Powiatowym mógłby podjąć się wykonania projektu herbu, ale 

istnieje duże ryzyko, że Komisja Heraldyczna wyda negatywną opinię. Dodała, że wyłoniony 

wykonawca ma bardzo duże doświadczenie w realizowaniu takich projektów oraz 

współpracował wielokrotnie z Komisją Heraldyczną. Następnie radna poinformowała, że 

kwota 8 tys. zł przeznaczona jest tylko na opracowanie nowego projektu herbu. Obecnie 

priorytetem jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej w tej kwestii.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że jego zdaniem kwota za tego typu usługę jest 

zbyt duża, biorąc pod uwagę tak trudny budżet i możliwość wykonania poprawek przez 

grafika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że to jest kwestia 

projektu herbu, symboli flagi, łańcuchów, sztandaru itd., nie wykonania. Radna dodała, że 

problemy z herbem istnieją już od 2008 roku. Wykonywaniem projektów herbów zajmuje się 
tylko kilka osób w Polsce. Oferta była najtańsza, dlatego została wybrana. 

 

Ad. 8 
Przewodnicząca Rady poinformowała o: 

− korespondencji z przewodniczącymi klubów w kwestii wypracowania 

stanowiska w sprawie nowej godziny rozpoczęcia sesji. Przewodnicząca Rady 

powiedziała, że prosiła o przesunięcie godziny rozpoczęcia sesji na 15.00 

i  w  związku z tym, że tylko jeden klub przychylił się do powyższej prośby, 

godzina rozpoczęcia sesji na razie pozostaje niezmienna; 

− tym, że w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniono ogólny adres do 

kontaktu z  radnymi: rada@powiat-otwocki.pl; 

− tym, że zgodnie z art. 21 ust. 9-13 ustawy o samorządzie powiatowym radni 

składają interpelacje i zapytania na piśmie do przewodniczącego rady, który 

przekazuje je niezwłocznie staroście. Przewodnicząca Rady poprosiła 

o  przestrzeganie ustawowego trybu ich składnia i dodała, że treść interpelacji 

i  zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 

wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w BIP i na stronie internetowej 

Powiatu Otwockiego, przy czym niezwłocznie nie oznacza natychmiast; 

− terminie kolejnej sesji Rady Powiatu Otwockiego tj. 24 lutego 2022 r. o godz. 

16.00; 

− przesyłkach do odebrania w biurze rady. 

 

Przewodnicząca Rady, z powodu pogarszającej się sytuacji pandemicznej, poprosiła 

o  kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem rady w celu omówienia spraw organizacyjnych 

oraz o umawianie wizyt osobistych wcześniej, telefonicznie. 

Ad. 9 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski podziękował za wsparcie w trudnym czasie, podziękował 

również tym, którzy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej Śp. Jadwigi Czarnowskiej. 

Radny zaapelował o wsparcie dla Hospicjum Domowego „Empatia”. 
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Przewodnicząca Rady wyraziła wyrazy współczucia dla całej rodziny. Następnie 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali sprawozdanie Starosty 

Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. Starosta dodał, 

że jeśli pojawią się pytania w tej sprawie, temat zostanie poruszony na kolejnej sesji. 

 

 

 

 

Ad. 10 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 18.30 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XLIV sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

Sporządziła:       Przewodniczyła: 

Paulina Przybysz       Grażyna Kilbach 


