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PROTOKÓŁ Nr XVII/16 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 13 września 2016 r. 

w Starostwie Powiatowym    
w Otwocku przy ul. Górnej 13 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu 
Powiatu Otwockiego Przewodniczący Rady Dariusz Grajda o godzinie 1530 otworzył obrady 
XVII sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitał przybyłych gości, panie i panów radnych, 
pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych mieszkańców. 
Poinformował, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 21 radnych, co wobec składu 
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał.  

 
Ad. 2 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad zaproponowany przez 
wnioskodawcę sesji, mianowicie Zarząd Powiatu w Otwocku. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 
1) w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

2703W w m. Boryszew”, wprowadzenia ww. zadania do planu budżetu Powiatu na 
rok 2017 oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi Gminnej 270820W                                  
w m. Boryszew”; 

2) w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017 środków 
finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg 
powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap 
V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock,                              
gm. Celestynów i Otwock)”. 

4. Zakończenie obrad.     
 
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.  

 
Ad. 3 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz ze 
zmianami polegającymi na: 

− wprowadzeniu zapisu wskazującego na umieszczeniu danego zadania                                
w budżecie na rok 2017, a nie jak to zostało zaproponowane przez wnioskodawcę –                           
w projekcie budżetu; w związku z czym z tytułu projektu uchwały należy wykreślić 
wyraz „planu”, natomiast w § 1 ust. 2 zamiast wyrazów „projekcie budżetu” należy 
wpisać „budżecie”, 

− wprowadzeniu zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały, mianowicie „Powiat 
Otwocki” powinien być napisany wielkimi literami, 
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− usunięciu tzw. literówek, mianowicie w § 1 ust. 3 winno być „Wyraża się”, w § 1 ust. 
4 winno być „ze środków”, w uzasadnieniu winno być „Gminę Wiązowna” oraz 
„Gminą Wiązowna”.     

 
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały                       

z uwzględnieniem ww. uwag.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 122/XVII/16  w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej 2703W w m. Boryszew”, wprowadzenia ww. zadania do budżetu 
Powiatu na rok 2017 oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi Gminnej 270820W                                  
w m. Boryszew”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  
 

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz ze 
zmianą, aby w § 1 ust. 2 zamiast wyrazów „projekcie budżetu” wpisać „budżecie”,                                      
w obecności 9 członków Komisji.    
 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały        
z uwzględnieniem ww. uwag.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                    
Nr 123/XVII/16  w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017 
środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg 
powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock,                              
gm. Celestynów i Otwock)”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1533 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

        Protokółowała:                                                                                        Przewodniczył: 
 
   Honorata Tarnowska          Dariusz Grajda 


