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PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 28 listopada 2017 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 Przewodniczący Rady Dariusz Grajda o godzinie 16
00

 otworzył obrady 

XXIX 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 14 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 projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, z późn. zm. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica  w Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2                   

w Zespole Szkół Nr 2  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy                                

ul. Pułaskiego 7. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej 

Specjalnej Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej  i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym 

z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2                     

w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

9. Zakończenie obrad.   

 

  
Ad. 3 
 Na sesję przybył radny Grzegorz Michalczyk. Obecnych 15 radnych.  

 Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o przedstawienie głównych założeń do 

przedmiotowego projektu uchwały.  

 Skarbnik omówił powyższy projekt uchwały.  

 Radny Artur Brodowski odniósł się do wystąpienia Miasta Otwocka w sprawie 

dofinansowania przez Powiat Otwocki prowadzenia lodowiska miejskiego. Zapytał                             
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o wysokość wnioskowanej kwoty. Następnie radny zwrócił uwagę na problemy 

komunikacyjne w Otwocku związane z zamknięciem jednego z bezkolizyjnych przejazdów 

modernizowanej linii kolejowej. Radny zaproponował rozważenie możliwości 

dofinansowania odpowiednich podmiotów, aby w godzinach szczytu – porannego                                 

i popołudniowego wprowadzić ręczne sterowanie ruchem na głównych, newralgicznych 

skrzyżowaniach. Chodzi o udrożnienie miasta, ponieważ jest to dopiero początek tego co 

czeka mieszkańców w przyszłych miesiącach.  

Skarbnik odpowiedział, że Miasto wnioskowało o dofinansowanie w kwocie                          

ok. 80 tys. zł, jeśli chodzi o prowadzenie lodowiska miejskiego. Zarząd Powiatu, biorąc pod 

uwagę dotychczasową współpracę z Miastem, przychylił się do wniosku i zaproponował 

przyznanie dotacji w kwocie 50 tys. zł. Powyższa kwota została uwzględniona                                            

w ww. projekcie uchwały. Skarbnik uściślił, iż z wnioskiem o wsparcie wystąpiła Komisja 

Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Otwocka, który został przekazany przy piśmie 

Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.  

 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy będzie opinia Komisji Budżetowej                           

i Rozwoju Gospodarczego w sprawie ww. projektu uchwały. Dodał, że na wczorajszym 

posiedzeniu ww. Komisji nie było takiej opinii. Według radnego Komisja miała czas, aby 

omówić i zaopiniować proponowane zmiany podczas wczorajszych obrad. Następnie zapytał 

o przesunięcie kwoty 10,5 tys. zł na gadżety promocyjne.  

 Skarbnik odpowiedział, że przesunięcie dotyczy gadżetów, które mają zostać dopiero 

zakupione.   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” (2 osoby                           
nie głosowały) – podjęła uchwałę Nr 224/XXIX/17 w sprawie zmian w uchwale                                  
Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm., która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 
 Skarbnik omówił powyższy projekt uchwały.  

 Radny Artur Brodowski zapytał na jakiej podstawie została oszacowana kwota 

1.012.000 zł, jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne pn. „Częściowa wymiana parkietu na                              

I piętrze w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku” 

oraz kto jest autorem tego szacowania? Radny zauważył, iż podczas posiedzenia Komisji były 

prezentowane inne kwoty. 

 Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że kwota została 

wpisana na podstawie rozmów z fachowcami. Podczas Komisji radni dyskutowali, że sprawa 

jest na tyle złożona, że nie wiadomo jakie będą uzgodnienia konserwatorskie i do czego 

będzie trzeba dostosować się. Poza tym zadanie podzielone jest na etapy.   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 225/XXIX/17 w sprawie zmian w uchwale                  
Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017 – 2031, z późn. zm., 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 226/XXIX/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku                                        
przy ul. Marii Konopnickiej 3, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 227/XXIX/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół                   
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 7 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 228/XXIX/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 dla 
Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy  
ul. Literackiej 8, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 8 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 229/XXIX/17 w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego                                      
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie
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40 
Przewodniczący Rady 

Dariusz Grajda zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

        Protokółowała:                                                                                        Przewodniczył: 

 

   Honorata Tarnowska          Dariusz Grajda 


