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PROTOKÓŁ Nr I/14 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniach 28 listopada – 2 grudnia 2014 r. 

w Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego 
w Otwocku przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 

 
 

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym pierwszą sesję nowo 
wybranej Rady Powiatu w Otwocku otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji –         
radny Kazimierz Ciorga. Dziękując za powierzenie tak zaszczytnej funkcji zapewnił, iż 
dołoży wszelkich starań, aby sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Poprosił                                         
o wprowadzenie sztandaru Powiatu i wysłuchanie hymnu państwowego. Następnie powitał 
serdecznie wszystkich zebranych mieszkańców powiatu otwockiego, jak również przybyłych 
gości: 

• Prezydenta, burmistrzów, wójtów gmin Powiatu Otwockiego 
• Sędziego Artura Grajewskiego – Przewodniczącego PKW w Otwocku 
• Marcina Sierpińskiego – Zastępcę Przewodniczącego PKW w Otwocku 
• Krystynę Kołodziej – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                             

w Otwocku 
• mł. insp. Roberta Kokoszkę – Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku 
• st. bryg. Mariusza Zabrockiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Otwocku 
• Grzegorza Gałabudę – Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
• Włodzimierza Borowca – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku                           
• Hannę Majewską-Smółkę – Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku 
• Małgorzatę Woźnicką – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

w Otwocku 
• Danutę Wolską-Rzewuską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku 
• Tadeusza Marka Płaczka – Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                             

w Otwocku 
• Tomasza Atłowskiego – Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Grójec; 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku IV kadencji 
• Zarząd Powiatu w Otwocku: 

Bogumiłę Więckowską – Starostę Otwockiego 
Mirosława Pszonkę – Wicestarostę Otwockiego 
Janusza Budnego – Członka Zarządu  
Grzegorza Michalczyka – Członka Zarządu 
Krzysztofa Szczegielniaka – Członka Zarządu 

 
Radny Kazimierz Ciorga – najstarszy wiekiem radny prowadzący obrady podał, że 

ślubowanie będzie odbywało się w następujący sposób, że po odczytaniu przez niego roty 
państwo radni stojąc, wspólnie będą powtarzali odczytane fragmenty ślubowania. Dodał, że 
każdy, kto sobie tego życzy, po wypowiedzeniu ostatnich słów ślubowania może dodać słowa 
„tak mi dopomóż Bóg”. 

W związku z brakiem innych propozycji w przedmiotowej kwestii radny Ciorga 
poprosił nowo wybranych radnych o przystąpienie do ceremonii złożenia ślubowania.  

Państwo radni stojąc, wspólnie za radnym Ciorgą powtarzali odczytane fragmenty 
ślubowania.  
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Wszyscy radni obecni na sesji złożyli ślubowanie. 
Radny Kazimierz Ciorga stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat 

radnego Rady Powiatu w Otwocku. Następnie poprosił Przewodniczącego Powiatowej 
Komisji Wyborczej w Otwocku Pana sędziego Artura Grajewskiego o wręczenie zaświadczeń                        
o dokonaniu wyboru na radnych Powiatu Otwockiego V kadencji.  

Wszyscy obecni radni w kolejności alfabetycznej odebrali zaświadczenia.  
Radny Kazimierz Ciorga poprosił o wyprowadzenie sztandaru Powiatu. 
Sesję opuścił radny Krzysztof Szczegielniak, na sesji pozostało 20 radnych.  
Radny Kazimierz Ciorga poinformował, że ustawowy skład rady wynosi 23 radnych. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia 
obrad Rady Powiatu w Otwocku, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz 
podejmowanie prawomocnych uchwał. Poprosił radnych o przystąpienie do ustalenia 
porządku obrad I sesji Rady Powiatu w Otwocku. W związku z czym przedstawił poniższy 
porządek posiedzenia przygotowany przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Panią 
Dorotę Tyrałę. Dodał, że radni otrzymali go wraz z zaproszeniem na sesję. 
 
Proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
6. Wybór Starosty Powiatu. 
7. Wybór Wicestarosty Powiatu. 
8. Wybór Członków Zarządu Powiatu. 
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie obrad. 

Radny Kazimierz Ciorga poinformował, że w przypadku zgłoszenia przez radnych 
propozycji zmian do porządku obrad dotyczących np. zmiany kolejności punktów, dodania 
nowych punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów, radni będą musieli je 
kolejno przegłosować. Zmiany zostaną wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku 
opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu rady, tj. co najmniej                            
12 radnych. 
 Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła wniosek o zmianę pkt. 5 ww. porządku obrad 
na „Wybór Wiceprzewodniczących Rady”. Uzasadniła, iż zgodnie ze Statutem Powiatu 
Otwockiego Rada wybiera dwóch wiceprzewodniczących rady. 
  Radny Kazimierz Ciorga poddał głosowaniu zgłoszony wniosek radnej Więckowskiej. 

Głosowanie: za – 19 osób, wstrzymała się – 1 osoba. Wniosek został przyjęty. 
 
 Radny Kacper Kamiński zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy 10 minut.  

Radny Kazimierz Ciorga poddał głosowaniu zgłoszony wniosek radnego 
Kamińskiego. 

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 11 osób, wstrzymały się – 2 osoby. Wniosek upadł. 
 
 Radny Piotr Kudlicki zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5, 6, 7 i 8. 
Uzasadnił, iż minął stosunkowo krótki czas od momentu wybory do dnia dzisiejszego, aby 
przeprowadzić wystarczające konsultacje w tak ważnych sprawach, których dotyczą 
przedmiotowe projekty uchwał. W związku z brakiem zgody na ogłoszenie przerwy, poprosił 
o przyjęcie zgłoszonego wniosku.    
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Radna Aneta Bartnicka poprosiła o opinię prawną w kwestii wniosku zgłoszonego 
przez radnego Kudlickiego. 

Pan Marcin Bandura – adwokat odpowiedział, że wniosek dotyczy uchylenia punktów 
i radni mogą dokonać proponowanej zmiany, jeśli za zmianą opowie się w głosowaniu 
bezwzględna większość ustawowego składu Rady, czyli co najmniej 12 radnych. 

Radny Piotr Kudlicki podtrzymał zgłoszony wniosek.  
Radny Kazimierz Ciorga poddał głosowaniu ww. wniosek radnego Kudlickiego. 

Głosowanie: za – 9 osób, przeciw – 11 osób. Wniosek upadł. 
  

Radny Kazimierz Ciorga poddał głosowaniu przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianą 
w pkt. 5. 

Głosowanie: za – 11 osób, przeciw – 4 osoby, wstrzymało się – 5 osób.  
 
Radny Kazimierz Ciorga stwierdził, że Rada Powiatu ustaliła porządek obrad I sesji, 

według którego będzie obradowała w dniu 28 listopada 2014 r. w następującym brzmieniu: 
 
Porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady. 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
6. Wybór Starosty Powiatu. 
7. Wybór Wicestarosty Powiatu. 
8. Wybór Członków Zarządu Powiatu. 
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie obrad. 

 
Radny Kazimierz Ciorga powiedział, że punkty 1 i 2 porządku obrad uważa za zrealizowane. 
 
Ad. 3  

Radny Kazimierz Ciorga zaproponował powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. 
Poprosił o zgłaszanie kandydatów. 

Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Wiązowskiego. 
Radny Kazimierz Ciorga zapytał, czy radny Wiązowski wyraża zgodę na członkostwo 

w Komisji Skrutacyjnej? 
Radny Jarosław Wiązowski wyraził zgodę. 
Radny Dariusz Grajda zgłosił kandydaturę radnego Henryka Mariusza Szostaka.  
Radny Kazimierz Ciorga zapytał, czy radny Szostak wyraża zgodę na członkostwo                   

w Komisji Skrutacyjnej? 
Radny Henryk Mariusz Szostak wyraził zgodę. 
Radny Piotr Kudlicki zgłosił kandydaturę radnej Barbary Markowskiej.  
Radny Kazimierz Ciorga zapytał, czy radna Markowska wyraża zgodę na członkostwo 

w Komisji Skrutacyjnej? 
Radna Barbara Markowska wyraziła zgodę. 
W związku z powyższym radny Kazimierz Ciorga zapytał, kto jest za powołaniem                     

w skład Komisji Skrutacyjnej radnych:  
1) Jarosława Wiązowskiego,   
2) Henryka Mariusza Szostaka,  
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3) Barbary Markowskiej? 
Głosowanie: za – 19 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  

 
Następnie radny Ciorga stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana                                  

w zaproponowanym składzie. Poprosił wybranych radnych o zajęcie miejsc przy stole 
przygotowanym dla Komisji Skrutacyjnej, dokonanie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej oraz poinformowanie o ukonstytuowaniu się.   

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Markowska poinformowała                                 
o ukonstytuowaniu się Komisji.   

 
Ad. 4  

Radny Kazimierz Ciorga poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich 
przedstawienie. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, 
dlatego każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża 
zgodę. 
 Radny Mirosław Pszonka zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Grajdy 
przedstawiając jego sylwetkę. 

Radny Kazimierz Ciorga zapytał, czy radny Grajda wyraża zgodę na kandydowanie? 
Radny Dariusz Grajda wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Kacper Kamiński zgłosił kandydaturę radnego Piotra Kudlickiego również 

przedstawiając sylwetkę kandydata. 
Radny Kazimierz Ciorga zapytał, czy radny Kudlicki wyraża zgodę na kandydowanie? 
Radny Piotr Kudlicki wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Kazimierz Ciorga, w związku z brakiem dalszych zgłoszeń, stwierdził 

zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku. Zapytał, czy 
są pytania do kandydatów? W związku z ich brakiem zamknął dyskusję i poprosił Komisję 
Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  
 Radny Piotr Kudlicki zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy 5 minut.  

Radny Kazimierz Ciorga poddał głosowaniu ww. wniosek radnego Kudlickiego. 
Głosowanie: za – 20 osób. Wniosek został przyjęty. 

 
 Po przerwie, radny Piotr Kudlicki wycofał swoją kandydaturę.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Markowska poinformowała                  
o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, które 
otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła, aby dokonując wyboru radni przy 
nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie (x): tak, nie lub wstrzymuję się.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania w kolejności 
alfabetycznej.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zaprezentowała radnym, że urna do głosowania 
jest pusta i przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.  

Radny Kazimierz Ciorga poprosił przewodniczącą Komisji o wyczytywanie z listy                   
z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie                     
i wrzucanie do urny kart do głosowania.  

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara 
Markowska odczytała protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie z którym kandydat Dariusz 
Grzegorz Grajda otrzymał następującą ilość głosów: „za” 17 i „przeciw” 3. 

 
Przewodniczącym Rady Powiatu w Otwocku został wybrany  

radny Dariusz Grzegorz Grajda. 
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Radny Kazimierz Ciorga pogratulował radnemu wybranemu na Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Otwocku Panu Dariuszowi Grajdzie życząc owocnej pracy. Następnie 
odczytał uchwałę Nr 1/I/14 Rady Powiatu w Otwocku w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. Stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu                    
w Otwocku została podjęta. Radny Ciorga zwracając się do Wysokiej Rady, w poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku podziękował i poprosił Przewodniczącego Rady o dalsze 
prowadzenie obrad. 

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda serdecznie podziękował za wybór i przejął 
prowadzenie sesji od radnego Kazimierza Ciorgi.  

Radny Mirosław Pszonka na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Powiatu Otwockiego 
zgłosił wniosek o przerwanie obrad i ich kontynuowanie w innym terminie na kolejnym 
posiedzeniu tej samej sesji. Uzasadnił, iż w najbliższą niedzielę  tj. 30 listopada br. odbędzie 
się druga tura wyborów samorządowych 2014. Głosujący wybiorą podczas niej wójtów, 
burmistrza i prezydenta. Zauważył, że wynik wyborów będzie miał wpływ na skład osobowy 
Rady Powiatu w Otwocku, ponieważ niektórzy radni powiatowi są również kandydatami, 
którzy starają się o funkcję wójta lub burmistrza.   

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda zapytał o inne wnioski. W związku z ich 
brakiem przychylił się do ww. wniosku radnego Pszonki o przerwanie obrad i zaproponował 
kontynuowanie sesji 2 grudnia 2014 r. (wtorek), od godz. 1600 w Liceum Ogólnokształcącym 
im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Gen. J. Filipowicza 9. Następnie poddał 
głosowaniu wniosek w przedmiotowej kwestii.  

Głosowanie: za – 20 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.  
 
Przerwa w obradach od godz. 1715. 
 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 11 ust. 6 Statutu 
Powiatu Otwockiego, Przewodniczący Rady Dariusz Grajda 2 grudnia 2014 r. o godz. 1600 
wznowił obrady przerwanej 28 listopada br. I sesji Rady Powiatu w Otwocku V kadencji. 
Serdecznie powitał przybyłych gości, kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego oraz wszystkich zebranych mieszkańców Powiatu Otwockiego. Poinformował, 
iż w sesji bierze udział 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego                         
23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał                                   
i przeprowadzenie ważnych wyborów. Następnie przypomniał porządek obrad przyjęty 
podczas pierwszej części. 
 
Porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady. 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
6. Wybór Starosty Powiatu. 
7. Wybór Wicestarosty Powiatu. 
8. Wybór Członków Zarządu Powiatu. 
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie obrad. 

 
Na sesję przybył radny Jacek Czarnowski. W sesji bierze udział 19 radnych.  
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Przewodniczący Rady Dariusz Grajda poinformował, że punkty 1-4 porządku obrad 
zostały zrealizowane.  

Radni Barbara Markowska oraz Jarosław Wiązowski złożyli rezygnację z udziału                     
w pracach Komisji Skrutacyjnej.  
 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur celem uzupełnienia składu 
osobowego Komisji Skrutacyjnej.  
 Radny Krzysztof Boczarski zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Sokoła. 
 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Sokół wyraża zgodę na członkostwo                   
w Komisji Skrutacyjnej? 
 Radny Dariusz Sokół wyraził zgodę.  

Radna Aneta Bartnicka zgłosiła kandydaturę radnej Agnieszki Łątki. 
 Przewodniczący Rady zapytał, czy radna Łątka wyraża zgodę na członkostwo                   
w Komisji Skrutacyjnej? 
 Radna Agnieszka Łątka wyraziła zgodę.  

W związku brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za 
powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej radnych:  

1) Henryka Mariusza Szostaka, 
2) Dariusza Sokoła  
3) Agnieszki Łątki? 

Głosowanie: za – 19 osób.  
 

Następnie Przewodniczący Rady Dariusz Grajda stwierdził, że Rada Powiatu 
jednomyślnie zmieniła skład Komisji Skrutacyjnej. Następnie poprosił wybranych radnych             
o zajęcie miejsc przy stole przygotowanym dla Komisji Skrutacyjnej, dokonanie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej oraz poinformowanie o ukonstytuowaniu się.   

Przewodniczący Komisji Henryk Mariusz Szostak poinformował o ukonstytuowaniu 
się Komisji.   

Na sesję przybył radny Grzegorz Michalczyk. W sesji bierze udział 20 radnych.  
 
Ad. 5 
 Przewodniczący Rady Dariusz Grajda poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcje 
Wiceprzewodniczących Rady. 

Radny Dariusz Sokół zgłosił kandydaturę radnej Barbary Markowskiej przedstawiając 
sylwetkę kandydatki. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radna Markowska wyraża zgodę na 
kandydowanie? 

Radna Barbara Markowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 Przewodniczący Rady, w związku z brakiem dalszych zgłoszeń, stwierdził zamknięcie 
listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Otwocku. Poinformował, że 
jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wybór drugiego wiceprzewodniczącego Rady zostanie 
przeprowadzony na następnej sesji. Zamknął dyskusję i poprosił Komisję Skrutacyjną                         
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  

Na sesję przybył radny Mateusz Rojek. W sesji bierze udział 21 radnych.  
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk Mariusz Szostak 

poinformował o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na 
kartach, które otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosił, aby dokonując wyboru 
radni przy nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie (x): tak, nie lub wstrzymuję się.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania w kolejności 
alfabetycznej.  
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zaprezentował radnym, że urna do głosowania 
jest pusta i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.  

Obecni na sesji radni, wyczytani z listy z imienia i nazwiska, w kolejności 
alfabetycznej wrzucili kart do urny do głosowania.  

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk 
Mariusz Szostak odczytał protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie z którym kandydatka 
Barbara Markowska otrzymała następującą ilość głosów: „za” 17 i „przeciw” 4. 

 
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Otwocku została wybrana  

radna Barbara Markowska. 
  

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda odczytał uchwałę Nr 2/I/14 Rady Powiatu                
w Otwocku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku została podjęta.  
 
Ad. 6 

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję 
Starosty Otwockiego. W związku z brakiem chętnych radnych do zabrania głosu zgłosił 
kandydaturę radnego Mirosława Pszonki prezentując jego sylwetkę. Następnie zapytał, czy 
radny Pszonka wyraża zgodę na kandydowanie? 

Radny Mirosław Pszonka wyraził zgodę na kandydowanie. 
 Przewodniczący Rady, w związku z brakiem dalszych zgłoszeń, stwierdził zamknięcie 
listy kandydatów na Starostę. Zamknął dyskusję i poprosił Komisję Skrutacyjną                         
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk Mariusz Szostak poinformował                           
o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, które 
otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosił, aby dokonując wyboru radni przy 
nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie (x): tak, nie lub wstrzymuję się.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania w kolejności 
alfabetycznej.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zaprezentował radnym, że urna do głosowania 
jest pusta i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.  

Obecni na sesji radni, wyczytani z listy z imienia i nazwiska, w kolejności 
alfabetycznej wrzucili do urny karty do głosowania.  

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk 
Mariusz Szostak odczytał protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie z którym kandydat 
Mirosław Pszonka otrzymał następującą ilość głosów: „za” 17 i „przeciw” 4. 

 
Starostą Otwockim został wybrany  

radny Mirosław Pszonka. 
  

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda odczytał uchwałę Nr 3/I/14 Rady Powiatu                
w Otwocku w sprawie wyboru Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. Stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru Starosty Otwockiego 
została podjęta.  
 
Ad. 7 

Starosta Otwocki Mirosław Pszonka zgłosił na funkcję Wicestarosty Otwockiego 
kandydaturę radnego Pawła Rupniewskiego przedstawiając jego sylwetkę.  
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Przewodniczący Rady zapytał radnego Pawła Rupniewskiego, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie? 

Radny Paweł Rupniewski wyraził zgodę na kandydowanie. 
W związku z brakiem chęci zabrania głosu przez radnych, Przewodniczący Rady 

poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk Mariusz Szostak poinformował                           

o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, które 
otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosił, aby dokonując wyboru radni przy 
nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie (x): tak, nie lub wstrzymuję się.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania w kolejności 
alfabetycznej.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zaprezentował radnym, że urna do głosowania 
jest pusta i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.  

Obecni na sesji radni, wyczytani z listy z imienia i nazwiska, w kolejności 
alfabetycznej wrzucili do urny karty do głosowania.  

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk 
Mariusz Szostak odczytał protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie z którym kandydat Paweł 
Rupniewski otrzymał następującą ilość głosów: „za” 13 i „przeciw” 8. 

 
Wicestarostą Otwockim został wybrany  

radny Paweł Rupniewski. 
  

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda odczytał uchwałę Nr 4/I/14 Rady Powiatu                
w Otwocku w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. Stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego 
została podjęta.  

 
Ad. 8 

Starosta Otwocki Mirosław Pszonka zgłosił na funkcje członków Zarządu Powiatu 
kandydatury radnych: 

1) Anety Bartnickiej, 
2) Romana Zdunika, 
3) Krzysztofa Boczarskiego. 

Następnie pokrótce przedstawił ich sylwetki. 
 Przewodniczący Rady zapytał, czy radna Bartnicka wyraża zgodę na kandydowanie?  
 Radna Aneta Bartnicka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Zdunik wyraża zgodę na kandydowanie?  
 Radny Roman Zdunik wyraził zgodę na kandydowanie. 
 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Boczarski wyraża zgodę na kandydowanie?  
 Radny Krzysztof Boczarski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy                            
i przygotowanie kart do głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk Mariusz Szostak poinformował                           
o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, które 
otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosił, aby dokonując wyboru radni przy 
nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie (x): tak, nie lub wstrzymuję się.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania w kolejności 
alfabetycznej.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zaprezentował radnym, że urna do głosowania 
jest pusta i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.  
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Obecni na sesji radni, wyczytani z listy z imienia i nazwiska, w kolejności 
alfabetycznej wrzucili do urny karty do głosowania.  

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk 
Mariusz Szostak odczytał protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie z którym kandydatka 
Aneta Bartnicka otrzymała następującą ilość głosów: „za” 14 i „przeciw” 6, 1 głos nieważny, 
kandydat Roman Zdunik otrzymał następującą ilość głosów: „za” 13 i „przeciw” 8 oraz 
kandydat Krzysztof Boczarski otrzymał następującą ilość głosów: „za” 13 i „przeciw” 8. 
 

Członkami Zarządu Powiatu w Otwocku zostali wybrani radni:  
Aneta Bartnicka, Roman Zdunik i Krzysztof Boczarski. 

 
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 5/I/14 Rady Powiatu w Otwocku                  

w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Otwocku, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. 
 
Ad. 9 

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda, zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy z dnia                            
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), 
przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, w dwóch egzemplarzach,                     
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.  
Poinformował, iż termin najbliższej sesji Rady Powiatu w Otwocku planowany jest 18 
grudnia 2014 r. (czwartek) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy 
ul. Poniatowskiego 10; rozpoczęcie o godz. 16.00.  
 
Ad. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1730 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął  obrady I sesji  Rady  Powiatu  w  Otwocku. 

 
 

       Protokółowała:                                                                                         Przewodniczył: 
 
 Honorata Tarnowska                                                                                      Dariusz Grajda 
  
 
 


