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PROTOKÓŁ Nr XXVIII/17 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 24 października 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 1600 otworzył obrady 
XXVIII 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 

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie nagród Rady Powiatu w Otwocku najlepszym maturzystom oraz uczniom, 

którzy osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych w Powiecie Otwockim                                 
w 2017 roku. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 
1) 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.; 

2) 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.; 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 
czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej 
Domy dla Dzieci w Otwocku. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 
szkolny 2016/2017. 

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu informacji w sprawie 
złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane. 

7. Przedstawienie przez Starostę informacji w sprawie złożonych oświadczeń 
majątkowych przez osoby zobowiązane. 

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
9. Zapytania i oświadczenia radnych. 
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
11. Zakończenie obrad. 

   
 
Ad. 3 
 Przewodniczący Rady Dariusz Grajda, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka oraz 
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka dokonali uroczystego wręczenia nagród Rady 
Powiatu w Otwocku najlepszym maturzystom oraz uczniom, którzy osiągnęli najwyższe 
wyniki z egzaminów zawodowych w Powiecie Otwockim w 2017 roku. Gratulacje oraz 
wyrazy uznania i szacunku za wychowanie tak wspaniałych młodych ludzi otrzymali również 
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ich rodzice.  
 
Matura 
Licea Ogólnokształcące: 

Marta Kacprzak – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. J. Słowackiego 
Natalia Gomolińska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego 
Tomasz Śmierzyński – absolwent Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. J. Słowackiego 
Grzegorz Sentkowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. J. Słowackiego
  
Szkoły Zawodowe: 

Przemysław Strzeżek – absolwent Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii                       
Skłodowskiej-Curie  
Aleksandra Anna Bartnicka – absolwentka Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
Kacper Pieniący – absolwent Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
Michał Konecki – absolwent Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
    
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
Klaudia Kowalczyk – absolwentka Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
Aleksandra Szczepańska – absolwentka Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
Karolina Matosek – absolwentka Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych  im. Stanisława Staszica  
Klaudia Nalewajek – absolwentka Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
 
Ad. 4 

Na sesję przybyli radni: Krzysztof Boczarski, Grzegorz Michalczyk i Jarosław 
Wiązowski. Obecnych 17 radnych.  
 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
 
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o zmianie w uzasadnieniu do ww. projektu 
uchwały.  W opisie rozdz. 75020 w miejsce wyrazu „oszczędności” wpisuje się: „mniejszego 
zakresu realizacji zadania niż planowano”. W związku z brakiem uwag Przewodniczący 
poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – 14 głosami „za” przy 3 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 221/XXVIII/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. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  
 
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
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projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – 14 głosami „za” przy 3 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 222/XXVIII/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. 
  

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 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 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 223/XXVII/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku                      
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej 
Domy dla Dzieci w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 5 

Bez uwag. 

 
Ad. 6 

Przewodniczący Rady odczytał informację w sprawie złożonych oświadczeń 
majątkowych przez osoby zobowiązane (w załączeniu).  
 
Ad. 7 

Starosta odczytał informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez 
osoby zobowiązane (w załączeniu).  
 
Ad. 8 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt. 28, 30 i 36 Sprawozdania.  
Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu odpowiedział, że jeśli chodzi                        

o wyrażenie zgody na organizację otwartych warsztatów teatralnych w ramach wydarzeń 
kulturalnych na 2017 r., to do wzięcia udziału zostaną zaproszone wszystkie grupy teatralne                 
z terenu powiatu otwockiego. Środki na ten cel będą pochodziły z niezrealizowanego 
Przeglądu Teatrów.  

Starosta odpowiedział na pytanie dot. pkt. 30, mianowicie, iż „zakup pojazdu typu 
quad wraz z wyposażeniem” jest w zamian za łódź. Natomiast w kwestii nie uzgodnienia 
wniosku Prezydenta Miasta Otwocka o nadanie nazwy ronda u zbiegu ul. Batorego                        
i ul. Kraszewskiego w Otwocku – „Rondo Nadwiślańskiego Urzecza”, poinformował, że 
Zarząd zaproponował nadanie nazwy – „Wincentego Witosa”. Starosta dodał, że nie było                    
w tej kwestii uchwały Zarządu Powiatu.  

Radny Mateusz Rojek poprosił o wynik głosowania Zarządu. 
Starosta poinformował, że 3 osoby głosowały „za” i 1 osoba „wstrzymała się”.  
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 6 i 7 Sprawozdania.  
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 Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o przeznaczenie do sprzedaży drewna w ilości 
około 100 m3 uzyskanego w wyniku dokonania wycięcia drzew, to wpłynął do Zarządu 
wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż. Sprzedaż zostanie ogłoszona w prasie, 
zainteresowane osoby będą mogły kupić ww. drewno po ustalonej przez rzeczoznawcę cenie. 
W kwestii przekazania drewna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej za 
pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, Starosta powiedział, że 
jest to również drewno, które wycinane jest podczas robót drogowych, w pasie drogowym.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał o pkt 14 Sprawozdania.  
Starosta odpowiedział, że z chwilą przyjęcia środków na wydarzenia i uroczystości 

patriotyczne związane z 100-ą rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, Zarząd 
ogłosi konkursy.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał co dzieje się z drewnem pochodzącym                           
z wycinki przy moście? 
 Starosta odpowiedział, że drewno wycinane z dróg przewidzianych jako drogi 
dojazdowe do nowo budowanego mostu na rzece Świder jest składowane na terenie Zarządu 
Dróg Powiatowych. Zostanie podjęta współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
celem przekazania drewna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Następnie 
jeśli chodzi o pozostałe drewno, to po dokonaniu wyceny, zostanie ogłoszona jego sprzedaż.   

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał o pkt 20 Sprawozdania.  
Starosta odpowiedział, że wykonano kompleksowy projekt sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej, który będzie obejmował również 
przyległe ulice. Zadanie zostało zwiększone o kwotę 100 tys. zł, w związku z czym na projekt 
wraz z budową sygnalizacji zostanie wydatkowana kwota 188 tys. zł.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaapelował o przyjęcie uchwały przez Radę, która 
będzie narzucała warunki inwestorom sygnalizacji, aby inwestycje tego rodzaju zakładały 
automatyczne sterowanie ruchem. Chodzi o rozwiązanie problemu związanego z natężeniem 
ruchu.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 26 i 27 Sprawozdania.  
Wicestarosta Paweł Rupniewski odpowiedział, że zadanie publiczne realizowane 

przez Stowarzyszenie „Chodź nad Świder” pt.: „Sowie Noce w Dolinie Świdra” jest 
zadaniem wyłonionym w ramach konkursu. Dodał, że środki na ten cel były zarezerwowane 
w ramach określonej puli.   

Starosta odniósł się do pytania dot. I FORUM WSPÓŁPRACY SAMORZĄD 
NAUKA-BIZNES  INNOMAZ 2017. Powiedział, że jest to kontynuacja podpisanej umowy 
z Politechniką Warszawską przez czterech powiatowe placówki oświatowe. Starosta dodał, 
że zrodził się pomysł, aby do ww. współpracy włączyć również biznes.    

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 32 Sprawozdania.  
Starosta odpowiedział, że upływa okres, na który została zawarta umowa kontraktowa 

z obecnym Prezesem PCZ Spółka z o.o. W związku z czym Rada Nadzorcza PCZ Spółka                  
z o.o. wystąpiła o delegowanie dwóch członków Zarządu Powiatu=Zgromadzenia 
Wspólników do uczestnictwa w komisji konkursowej na wybór Prezesa Zarządu PCZ Sp. z 
o.o. trzeciej kadencji. W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu Powiatu m.in. w tej sprawie, podczas którego zostaną podjęte stosowne stanowiska w 
ww. kwestii.  

 
Ad. 9 
 Sesję opuścił radny Roman Zdunik. Obecnych 16 radnych. 
 Radny Artur Brodowski, w kontekście projektu budżetu Powiatu na rok 2018,  
zaapelował o wymianę parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. 
Gałczyńskiego w Otwocku. 
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 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał co wydarzyło się w trakcie przygotowywania 
terenu pod nową inwestycję wokół mostu na rzece Świder po stronie Józefowa? Dodał, że 
widział reportaż w TVP Info w tej sprawie.  
 Starosta odpowiedział, że drzewa zostały wycięte zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną. Dodał, że ma przy sobie notatkę służbową sporządzoną przy 
współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Józefowa. Nadmienił również, że zostało 
zgłoszone doniesienie do Policji. Powiat przedstawił dokumenty związane z realizacją 
zadania. W związku z czym należy poczekać na ustalenia Policji, czy rzeczywiście zostało 
naruszone czyjeś prawo własności.  
 Radny Mateusz Rojek powiedział, że przypuszcza, iż Starosta mija się z prawdą, 
ażeby Powiat – inwestor nie wyciął drzew na działce sąsiedniej. Powiedział, że nie rozumie 
argumentacji, że nie doszło do pomyłki.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak podzielił się refleksją nt. współpracy Komisji 
Rewizyjnej z Zarządem Powiatu. Kwestia dotyczy wniosku Komisji o publikację                               
w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu. Radny 
powiedział, że Zarząd proceduje ten temat już od kilku miesięcy robiąc wszystko, aby tej 
publikacji nie było. Zarząd skierował sprawę do Komisji Statutowej, zdaniem radnego 
niepotrzebnie, ponieważ Komisja oczekuje odpowiedzi w przedmiotowej kwestii od Zarządu.  
 Sesję opuściła radna Bogumiła Więckowska. Obecnych 15 radnych.  
 Przewodniczący Rady zabrał głos w kwestii nazwy dla nowo budowanego mostu. 
 Radny Jacek Czarnowski zaproponował nazwanie mostu – mostem niepodległości.  
 
Ad. 10 

Protokoły z XXVII sesji został przyjęty przy dwóch głosach „wstrzymujących”,                    
w obecności 15 radnych.  
 
Ad. 11 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1710 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

        Protokółowała:                                                                                        Przewodniczył: 
 
   Honorata Tarnowska          Dariusz Grajda 


