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PROTOKÓŁ Nr XIX/16 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 5 grudnia 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 1630 otworzył obrady 
XIX 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 22 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. 

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                      
z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                 
z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                                    
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm.; 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                 
20 października 2016 r. w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie  
zadań własnych bieżących w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach 
rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 102/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                  
17 maja 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                            
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

6) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej                         
i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki;                

7) w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku. 
4. Zakończenie obrad.     

 
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.  

 
Ad. 3 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
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uchwały.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 18 głosami „za” przy 2 głosach 
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 134/XIX/16 w sprawie 
zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm., która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 15 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” i 6 głosach „wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 135/XIX/16 w sprawie 
zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r.                     
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028,       
z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały.  
 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o opinię Komisji Zdrowia, Rodziny                                     
i Bezpieczeństwa w sprawie przedmiotowego projektu.  

Ww. Komisja nie opiniowała projektu uchwały Nr 3. 
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymuj ącym” – podjęła uchwałę Nr 136/XIX/16 w sprawie zmiany uchwały                       
Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r. w sprawie 
poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy               
ul. Batorego 44, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 137/XIX/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na 
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dofinansowanie zadań własnych bieżących w związku ze zniszczeniami w wielu 
gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o opinię Komisji Zdrowia, Rodziny                                     
i Bezpieczeństwa w sprawie przedmiotowego projektu.  

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 
Janusz Goliński poinformował, że projekty uchwał Nr 3 i 5 nie były opiniowanie przez jego 
Komisję.  

W związku z powyższym radny Krzysztof Szczegielniak przywołał zapis                             
§ 19 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego: „Projekty uchwał muszą być zaopiniowane przez 
właściwe komisje rady.” Następnie poprosił Przewodniczącego Rady o zdyscyplinowanie 
przewodniczących komisji, jeżeli chodzi o przestrzeganie zapisów Statutu. 

Przewodniczący Rady zapewnił, iż przygotuje w tej sprawie wystąpienie do 
przewodniczących komisji. W związku z brakiem innych uwag poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 20 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 138/XIX/16 w sprawie zmiany uchwały                       
Nr 102/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 
środki PFRON, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 17 głosami „za” przy 2 głosach 
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 139/XIX/16 w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  

 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 17 głosami „za” przy 2 głosach 
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymuj ących” – podjęła uchwałę Nr 140/XIX/16 w sprawie 
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nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1639 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

        Protokółowała:                                                                                        Przewodniczył: 
 
   Honorata Tarnowska          Dariusz Grajda 


