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PROTOKÓŁ Nr XLVII/22 

z sesji Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 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 Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 1600 otworzyła 

obrady XLVII sesji Rady Powiatu Otwockiego. Powitała przybyłych gości, panie i panów 

radnych oraz pracowników Starostwa.  

Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 22 radnych, co 

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał.   

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Uhonorowanie Klubu Sportów Walki Bushi. 

3. Uhonorowanie Szymona Olpińskiego, zawodnika sportowego klubu KSW Bushi. 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z sesji.  

6. 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,  

z późn. zm.; 

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, z późn. zm.; 

3) zmieniająca uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 

marca 2021r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących  

kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu  

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 

4) w sprawie przekazania skargi. 

7. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

8. Informacje Przewodniczącej Rady. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 2, Ad. 3  

Sesję rozpoczęto uroczystym uhonorowaniem klubu KSW Bushi. Członek Zarządu 

Powiatu Kinga Błaszczyk przedstawiła historię o powstaniu klubu (dokument w załączeniu). 

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach, Starosta Krzysztof Szczegielniak i Wicestarosta 
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Paweł Zawada w imieniu Powiatu Otwockiego złożyli podziękowania i serdeczne gratulacje 

na ręce Prezesa Zarządu Klubu KSW Bushi Pawła Juszczyka oraz wręczyli nagrodę 

zawodnikowi Szymonowi Olpińskiemu za zdobycie złotego medalu na III Mistrzostwach 

Europy Kyokushin World Union  i inne osiągnięte sukcesy. 

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Powiatu, Grażyna Kilbach zapytała czy radni zgłaszają uwagi 

lub wnioski do przedstawionego porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 5 

Protokół Nr XLVI/22 z ubiegłej sesji został przyjęty w obecności 22 radnych. 

 

Ad. 6 

1) Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr 1 i zapytała czy radni mają 

pytania do projektu? 

Radni nie zgłosili żadnych uwag.  

  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego. 

  Przewodniczący Komisji Budżetowej 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 - 18 głosami „za”, przy 4 głosach 

„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 313/XLVII/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.  

2) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak i Główna Księgowa Małgorzata Komosa 

omówili projekt Nr 2 wraz z autopoprawką. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce.  

Radny Mirosław Pszonka, zapytał, z czego wzięła się kwota dodatkowa 4,5 mln zł, 

jeśli przetarg nie został jeszcze rozpisany? 

Starosta odpowiedział, iż żeby ogłosić przetarg jest potrzebny wstępny kosztorys  

i zaplanowane pieniądze na inwestycje. 

Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki poparł powyższą wypowiedź Starosty i dodał, że 

wszystko zweryfikuje rynek podczas postępowania przetargowego. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał, czy wstępny kosztorys zwiększył się  

o urealnienie kwot czy o dodanie czegoś? Czy ta przewidziana inwestycja jest powyżej  

12 miesięcy? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Andrzejowi Soleckiemu. 

Sekretarz odpowiedział, że nowe elementy nie zostały jeszcze dodane, została 

zmieniona kotłownia olejowa na pompę ciepła, a galopujące ceny mają wpływ na wzrost 

kosztorysu. Inwestycja jest powyżej 12 miesięcy. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 
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Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, które zadania w roku 2024 nie będą 

realizowane, jeżeli już w połowie 2022 roku są wydane pieniądze z WPF z 2024 roku? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że to będą środki pozyskane jako środki zewnętrzne. Nie będą 

zmniejszane, zabierane. W planie jest, żeby dostać środki z PFRON lub pożyczkę 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ze względu na innowację zielonej energii, 

które mają funkcjonować w tym obiekcie. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. 

autopoprawkę.   

 

Głosowanie: „za” – 17 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 5 osób 

 

  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego. 

  Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 17 głosami „za”, przy 5 głosach 

„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 314/XLVII/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, z późn. zm., 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

3) Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk omówiła projekt uchwały Nr 3. 

 

            Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosława Kopaczewskiego. 

  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kopaczewski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 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 315/XLVII/22 zmieniająca uchwałę Nr 

237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących  kształcenie w formie 

zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach 
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zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej; która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

4) Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jarosław Kopaczewski przedstawił 

projekt uchwały Nr 4. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 22 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 316/XLVII/22 w sprawie przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski nawiązując do pkt 7 sprawozdania z prac Zarządu 

dotyczącego Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  

w Otwocku, zapytał w jakich godzinach pracuje PUP?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze Błaszczyk. 

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk, odpowiedziała, że PUP pracuje od godz. 

800 do godz. 1600.  

Radny Jacek Czarnowski, powiedział, że osobiście sprawdził, iż Urząd faktycznie 

pracuje od godz. 800, ale interesantów przyjmuje od godz. 815.  

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk zobowiązała się do przeprowadzenia 

rozmowy z Dyrektor PUP w tej sprawie. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta poinformował, że to są ustalenia wewnętrzne np. 800-1600, pon. 800-1700, 

wtorek dzień wewnętrzny. Chodzi o to, że pracownicy są, a interesanci przychodzą w innych 

ustalonych godzinach.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że nie trzeba niczego zmieniać. Jest 

napisana informacja od kiedy przyjmuje się interesantów. Urzędnicy są w pracy, a interesanci 

przychodzą w określonych godzinach. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski odniósł się do pkt 20 sprawozdania, gdzie nie wyrażono 

zgody na przedłużenie umowy użyczenia na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Otwock im. Roju Sosny Szarych Szeregów Chorągwią Stołeczną ZHP Komenda Hufca 

Otwock pomieszczeń budynku „Willa Agatka”. W związku z negatywną ekspertyzą strażacką 

budynku, w którym spotykają się zuchy i harcerze, zapytał czy Zarząd zaproponował 

przydzielenie innego lokalu do realizacji zadań, aby zuchy mogły realizować swoje zadania  

i spotykać się.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że nie wyklucza lokalizacji tego punktu dla harcerzy w tym 

samym miejscu. Uwagi strażaka z ekspertyzy pożarowej budynku muszą być poprawione. 

Starosta dodał, że będzie negocjował z panem Komendantem Grodzkim w tej sprawie  

i zobowiązał się do przedyskutowania umowy najmu. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski odniósł się do pkt 31, w związku z wnioskami o udzielenie 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz 
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znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego w 2022 roku, wyrażono zgodę na przyznanie 

środków dla Pani Z. G. do kwoty – 10.000,00 zł oraz dla Miasta Józefowa do kwoty – 

50.000,00 zł. Radny zapytał gdzie się znajduje taki zabytek i czy to jest budynek prywatny 

czy użyteczności publicznej? Jak często jest udzielane takie wsparcie i czy często ludzie się 

po nie zgłaszają? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze Błaszczyk. 

            Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk powiedziała, że dotacja do 10 tys. jest 

własnością osoby prywatnej i zabytek znajduje się przy ulicy Zielonej w Józefowie. Zaś 

drugim wnioskiem złożonym przez Miasto Józefów do kwoty 50 tys. zł jest Willa Frankówka. 

Jest to bardzo duży projekt realizowany przez Miasto Józefów. Dodała, że te dotacje są po raz 

pierwszy przyznawane, ponieważ wcześniej nie były prowadzone tego typu działalności 

natomiast są wpisane jako zadania własne powiatu. Takimi zagadnieniami w urzędzie zajmuje 

się Biuro Kultury i Promocji. Kwota założona to 60 tys. zł,  wpłynęły 3 wnioski, jeden z nich 

nie spełniał warunków, dlatego dotacje zostały przydzielone w takich kwotach. Taki nabór 

realizowany jest raz w roku. W przyszłym roku może zgłosić się więcej wnioskodawców. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka w odniesieniu do pkt 26, 27 i 33, gdzie wyrażono 

negatywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Glina”, „Budowa drogi 

gminnej znajdującej się na działce nr ew. 1386/1 w miejscowości  Ponurzyca” i „Rozbudowa 

ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej w Otwocku”. Radny 

zapytał jakie argumenty przemawiały za wydaniem negatywnej opinii przez Zarząd Dróg 

Powiatowych? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że zdarzają się sytuacje, iż wyrażono pozytywną opinię  

z drobnymi uwagami, które projektant powinien poprawić, ale jeżeli są to duże odchylenia to 

inżynier dróg powiatowych nie daje zgody i zobowiązuje projektanta do wprowadzenia zmian 

w projekcie do takiego stanu, aby były zgodne z prawem. 

 Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  

w Otwocku Pawłowi Grzybowskiemu. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powiedział, że w tych inwestycjach zostały 

przedstawione szerokości jezdni, pasów ruchu, które są niezgodne z rozporządzeniem. Droga 

nie została opisana jako jednokierunkowa.  

 

Ad. 8  

      Przewodnicząca Rady poinformowała o tym, że: 

 uwagi do Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022- 2030 (projekt – ver. 

1.4 z dnia 16.02.2022 r.) zostaną przekazane Zarządowi Powiatu;  

 do 30 kwietnia 2022 r. jest termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2021 rok 

wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego ewentualną korektą, w dwóch 

egzemplarzach – zgodnie z art. art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym; 

 według harmonogramu sesji Rady Powiatu Otwockiego w roku 2022 – najbliższa 

odbędzie się 26 maja w trybie stacjonarnym w Powiatowym Młodzieżowym Domu 

Kultury w Otwocku;  

 sesja absolutoryjna odbędzie się 28 czerwca 2022 r., zgodnie z harmonogramem, 

ewentualnie zmiana na 30 czerwca 2022 r.  

 

Ad. 9 
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski odniósł się do realizowanych różnych działań na terenie 

miasta Otwocka m.in. ul. Batorego. Radny zapytał, dlaczego tam eko płyty są demontowane  

i zasypywane gruzem?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że eko płyty i drenaż nie spełnia 

swojej funkcji, trzeba zrobić odpowiednie odwodnienie.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że mieszkańcy domagają się dobrego odwodnienia, ponieważ  

w tym miejscu kałuże po deszczu sięgają do połowy jezdni. Powiedział, że będziemy 

obserwować, jeżeli dalej będzie stała woda, to będziemy szukać innego rozwiązania. 

Radny Jacek Czarnowski wspomniał o przeniesieniu punktu paszportowego do 

budynku Starostwa przy ul. Komunardów. Czy była taka konieczność, żeby przecinać wstęgę 

i robić z tego wielkie wydarzenie? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że przeniesienie punktu paszportowego nastąpiło wskutek 

wypowiedzenia umowy przez Prezydenta Miasta. Koszty remontu pochłonęły 300 tys. zł. 

Starosta dodał, że otwarcie punktu nie było pompatyczne.  

Przewodnicząca Rady potwierdziła słowa Starosty, że symbolicznie należało 

podkreślić, że powstał nowy punkt i udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk w imieniu własnym, ale także Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość, powiedział, że 26.04.22 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego 

przegłosował zmiany uchwały w sprawie tzw. zmiany uchwały smogowej. Ta uchwała 

zakazuje stosowania węgla kamiennego w Warszawie, ale także w powiatach około- 

warszawskich. W obecnej sytuacji kiedy zostaje zakręcony gaz dla Polski, może należałoby 

uchwałę zmienić lub przesunąć w czasie, ponieważ węgiel kamienny jest jednym  

z nielicznych paliw, którym Polska dysponuje. Radny zapytał Starostę, czy wydał opinię w tej 

sprawie, jeśli tak to jaką? Czy jest możliwość uzyskania skanu dokumentu? Czy przewiduje 

analizę projektu uchwały i wystąpienia jako Zarząd czy Rada Powiatu do Marszałka 

Województwa o wyeliminowanie paliw stałych takich jak biomasa, drewno, czyli coś, co jest 

paliwem ekologicznym? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że nie przypomina sobie, żeby takie pismo wpłynęło. Jeśli chodzi 

o konsultacje dla wójtów, burmistrzów, starostów, rozmawiał z wieloma osobami i nikt nie 

ma pojęcia, że coś takiego ktoś wymyślił, żeby zakazywać palenia drewnem i biomasą, bo 

tutaj jest mowa o wszystkich paliwach stałych. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński poruszył kwestię bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

Korzystając z obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych poruszył temat o problemie  

z poziomym oznakowaniem na drogach powiatowych w zeszłym roku.  W obecnej chwili  

w życie weszło zarządzenie i przepis, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, w związku  

z tym zapytał jaki jest harmonogram prac i czy nie można by było zacząć od placówek 

oświatowych? Czy są już zrobione zamówienia na farby?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że od maja będą odmalowane  

w pierwszej kolejności przejścia dla pieszych. W tym roku wszystkie przejścia, które znajdują 

się na terenie powiatu będą wymalowane w technologii grubowarstwowej. Dodatkowo przy 

miejscach niebezpiecznych tj. szkoła, będą wymalowane przejścia w kolorystyce czerwonej.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że wnioskowała o zastosowanie technologii  

grubowarstwowej i cieszy się, że bezpieczeństwo będzie zachowane.  
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak odniósł się do pkt 42 sprawozdania Zarządu 

dotyczącego dofinansowania PCZ. Radny powiedział, że dostał informacje, że pracownicy nie 

dostaną wynagrodzeń z racji tego, że Szpital nie ma pieniędzy.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odpowiedział, że była decyzja dokapitalizowania spółki na kwotę 

1 341 826 zł, ze względu na trudną sytuację finansową Szpitala. W związku z tym,  

z tej kwoty zostały pokryte zaległe wynagrodzenia dla pracowników kontraktowych. Jeżeli 

faktycznie dalej są problemy finansowe, Wicestarosta zobowiązał się, że poruszy ten temat na 

zgromadzeniu wspólników i będą brane pod uwagę obecne wyniki finansowe spółki  

i możliwości pozyskania środków innych niż NFZ.  

            Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Pawłowi Ajdackiemu. 

Radny Paweł Ajdacki przysłuchując się wypowiedzi, że brakuje środków w Szpitalu, 

odniósł się do tego, że od wielu miesięcy była przygotowana fuzja Szpitala z innym Szpitalem 

i w związku z tym chciał się dowiedzieć na jakim etapie jest to przedsięwzięcie?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odpowiedział, że co do fuzji wszystkie dokumenty o jaki Powiat 

Otwocki był poproszony zostały przesłane. Ostatnia prośba była 18 marca, w związku 

powyższym z naszej strony to zobowiązanie zostało wypełnione. Wicestarosta dodał, że na 

chwilę obecną czeka na informacje, ponieważ nadal trwa analiza ostatnich dokumentów, które 

zostały przekazane. Również nie ma wpływu na decyzje podjęte przez CKMP.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk odnosząc się do problemu PCZ powiedział, że na jego 

wniosek Zarząd przegłosował stanowisko, że wystąpią oficjalnie na piśmie do CMKP  

o zorganizowanie spotkania lub odpowiedź pisemną o jednoznaczne określenie stanowiska, 

ponieważ obecna sytuacja nie sprzyja podmiotom opieki zdrowotnej.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Anecie Bartnickiej. 

Radna Aneta Bartnicka zapytała Wicestarostę, na ile miesięcy wystarczy  kwota 

dokapitalizowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia? Jakie inne źródła oprócz NFZ miał pan 

Wicestarosta na myśli?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście.  

Wicestarosta odpowiedział, że to dokapitalizowanie było potrzebne na pokrycie 

zaległych wynagrodzeń. Jeśli chodzi o inne źródła są to przychody z tytułu zamieszkania 

uchodźców w budynku C. Dodatkowo jest jeszcze inny podmiot zainteresowany  

finansowaniem Szpitala, ale na obecną chwilę rozmowy są w toku.  

            Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Anecie Bartnickiej. 

Radna Aneta Bartnicka zapytała czy wszystkie zaległe wynagrodzenia zostały 

wypłacone?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta powiedział, że na takie pytania powinna odpowiedzieć księgowa. 

Informacje w tej kwestii będą przesłane wszystkim radnym do wiadomości.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poruszył temat o innych działaniach Szpitala m.in.  

o udostępnieniu komercyjnych sal operacyjnych z zakresu ortopedii i urologii. Jeśli chodzi  

o wynagrodzenia to zaległości miały zostać uregulowane. Zostały podjęte też rozmowy ze 

spółką gazową o objęciu Szpitala ochroną taryfową, co obniży koszty ogrzewania. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Anecie Bartnickiej.  

Radna Aneta Bartnicka zapytała, czy utworzenie trzeciej sali operacyjnej będzie się 

wiązało z kosztami? Jakie w tej chwili komercyjne usługi prowadzi Szpital? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 
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Wicestarosta powiedział, że utworzenie sali operacyjnej niestety będzie się wiązało  

z kosztami, ale ma nadzieję, że uda się pozyskać środki zewnętrzne. Fundacja POLSAT jest 

zainteresowana tą inwestycją i pokryciem kosztów, natomiast jeśli chodzi o usługi 

komercyjne prowadzone przez Szpital, odpowiedź będzie wysłana wszystkim radnym  

w formie e- mailowej.  

Radni prowadzili dyskusje na temat zmiany herbu. 

Starosta przedstawił sytuację uchodźców na terenie powiatu otwockiego. 

Poinformował ilu obecnie uchodźców jest na terenie powiatu i gdzie znajdują się punkty 

recepcyjne. Na koniec podziękował wszystkim radnym za pomoc finansową i zaangażowanie 

dla Ukrainy. Podziękował również wszystkim, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc  

w wolontariacie. Szczególne podziękowania skierował do Pana Jacka Czarnowskiego za 

poświęcenie wolnych sobót i niedziel.  

Radny Jacek Czarnowski poinformował radnych o koncercie zorganizowanym przez 

obywateli Ukrainy w ramach podziękowania za okazane wsparcie i serce. Koncert odbędzie 

się 21 maja br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.  

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach jeszcze raz podziękowała wszystkim obecnym 

za pomoc Ukraińcom, za okazane serce, za każde dobre słowo, za ciepło jakimi ich 

otoczyliśmy. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk wspomniał, że do końca czerwca sala konferencyjna 

jest zajęta, czy komisje, które tam się odbywają nie mogłyby się odbywać zdalnie? 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że to przewodniczący komisji decydują jaka jest 

forma odbycia komisji. 

 

Ad. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1800 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XLVII sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

Sporządziła:       Przewodniczyła: 

 

   Dominika Ziemska                             Grażyna Kilbach 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


