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PROTOKÓŁ Nr XXI/17 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 24 stycznia 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 
XXI 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 20 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. 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; 

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej; 
4) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej; 
5) w sprawie rozpatrzenia petycji; 
6) w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa za 

bezzasadne; 
7) w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 150/XX/16 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie skargi Pana H. M. na 
działanie Starosty Otwockiego. 

4. Sprawozdanie Starosty Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                       
za 2016 rok. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki                   
za rok 2016. 

6. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2017 rok. 
7. Protokół z kontroli kosztów utrzymania dzieci w Domach dla Dzieci i rodzinach 

zawodowych, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli. 
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
9. Zapytania i oświadczenia radnych. 
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
11. Zakończenie obrad.   

   
 Przewodniczący Rady zapytał radnych o zmiany do zaproponowanego w materiałach 
na sesję porządku obrad.  
 Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały o zmianie składu Komisji Budżetowej uwzględniającego jego rezygnację                
z członkostwa w tejże Komisji.   
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Radny Mateusz Rojek zgłosił, aby w porządku obrad został uwzględniony jego 
wniosek dot. rezygnacji z pracy w Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, której 
obecnie jest członkiem. 

Radny Krzysztof Szczegielniak stwierdził, iż skoro zostały zaproponowane zmiany                             
w komisjach, to może należałoby również uwzględnić zmiany w składach Komisji Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, które rozpatrywał Zarząd 
Powiatu na jednym ze swoich posiedzeń.  

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższej wypowiedzi radnego Szczegielniaka 
poprosił o informację Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

Starosta Mirosław Pszonka odpowiedział, że na wniosek jednego z członków Zarządu 
ww. temat został wycofany z posiedzenia Zarządu.   

Przewodniczący poprosił o opinię prawną w sprawie wniosków zgłoszonych przez 
radnych.   

Adwokat Marcin Bandura odpowiedział, że możliwe jest wprowadzenie zmian, jeśli 
radni przegłosują je bezwzględną większością ustawowego składu Rady tj. co najmniej                   
12 głosami „za”.   

Na sesję przybył radny Jacek Czarnowski – obecnych 21 radnych.  
 
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wprowadzenie do porządku obrad w ust. 3 

pkt. 8 tj. projektu uchwały dot. zmian w Komisji Budżetowej.  
Głosowanie: za – 19 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 

 
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wprowadzenie do porządku obrad w ust. 3 

pkt. 9 tj. projektu uchwały dot. zmian w Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.  
Głosowanie: za – 19 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 

 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponował uwzględnienie tego co było 
proponowane na Zarządzie i co Zarząd zdjął. Chodzi o akces pracy w Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Bezpieczeństwa radnego Sokoła.  
 Wicestarosta Paweł Rupniewski poinformował, że zdjęcie ww. punktu było na jego 
wniosek. Zaznaczył, iż uważa radnego Dariusza Sokola za bardzo dobrego Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i dlatego prowadzi rozmowy, aby radny Sokół nie 
rezygnował z tej funkcji. Poprosił również, aby radny Sokół rozważył jeszcze decyzję, jeśli 
chodzi o pracę w Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 
 Radny Dariusz Sokół potwierdził, iż rozmawiał z Wicestarostą. Poinformował, iż 
poprosił, aby podczas dzisiejszej sesji jego wniosek nie był rozpatrywany, jednakże 
rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz akces pracy                 
w Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa podtrzymuje. 
 Radny Artur Brodowski poinformował, iż wstrzymał się od głosu ponieważ nie 
rozumie pewnej procedury, mianowicie w jednym przypadku sporządza się projekty uchwał, 
zwołuje się przed sesją komisje, aby je zaopiniować, a z drugiej strony nie mając projektów 
uchwał, które nie przeszły całego procesu uchwałodawczego, zgodnie ze Statutem Powiatu 
Otwockiego oraz Regulaminem Starostwa Powiatowego w Otwocku, radni wprowadzają na 
sesji de facto wirtualne projekty.  
 Przewodniczący Rady poinformował, iż mając powyższe na uwadze polecił 
przygotowanie stosownych projektów uchwał. Następnie poprosił Biuro Rady o ich rozdanie.  
 
Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 



3 
 

3. 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; 

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej; 
4) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej; 
5) w sprawie rozpatrzenia petycji; 
6) w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa za 

bezzasadne; 
7) w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 150/XX/16 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie skargi Pana H. M. na 
działanie Starosty Otwockiego; 

8) zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Budżetowej; 

9) zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

4. Sprawozdanie Starosty Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                       
za 2016 rok. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki                   
za rok 2016. 

6. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2017 rok. 
7. Protokół z kontroli kosztów utrzymania dzieci w Domach dla Dzieci i rodzinach 

zawodowych, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli. 
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 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
 
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 20 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymuj ącym” – podjęła uchwałę Nr 157/XXI/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 w obecności 7 członków 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 21 radnych – 20 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymuj ącym” – podjęła uchwałę Nr 158/XXI/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, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
  

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 
 
Komisja Rewizyjna w obecności 4 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
 Radny Mariusz Szostak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił zmianę do 
załącznika ww. projektu uchwały. W ust. 5 planu kontroli, po wyrazie „wynagradzania”, 
zaproponował dodanie wyrazów „w Starostwie Powiatowym”.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż wnioskodawcą ww. projektu 
uchwały jest Komisji Rewizyjna, w związku z czym zgodnie z sugestią zgłoszoną przez 
radnego na ubiegłej sesji nie powinien widnieć zapis w sprawozdaniu Zarządu Powiatu, że 
Zarząd opracował przedmiotowy projekt. Była to inicjatywa uchwałodawcza Komisji, Zarząd 
winien w tej sytuacji jedynie zaopiniować projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 
wraz ze zmianą.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                 
Nr 159/XXI/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 

Akces do pracy w Komisji Statutowej zgłosili następujący radni wyrażając zgodę na 
kandydowanie: 

1) Bartnicka Aneta; 
2) Boczarski Krzysztof; 
3) Brodowski Artur; 
4) Czarnowski Jacek; 
5) Kudlicki Piotr Mateusz; 
6) Rupniewski Paweł; 
7) Szczegielniak Krzysztof; 
8) Zych Zdzisław. 

 
Na wniosek radnego Piotra Mateusza Kudlickiego, Przewodniczący Rady ogłosił                   

2 min. przerwy.  
Po przerwie, radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, że kandydaci na członków 

Komisji Statutowej zaproponowali kandydaturę radnego Artura Brodowskiego na 
Przewodniczącego Komisji Statutowej. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Brodowski wyraża zgodę. 
Radny Artur Brodowski wyraził zgodę.  
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały zgodnie z zaproponowanym składem osobowym tejże 
Komisji oraz kandydaturą radnego Brodowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji.   

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                 
Nr 160/XXI/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 

 
5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w obecności 5 członków jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz ze zmianą. 
 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał co zmieniło się od podjęcia 20 października 
2016 r. przez Radę Powiatu uchwały Nr 131/XVIII/16? Dodał, że przedłużenie terminu 
rozpatrzenia petycji, jak zostało to przedstawione podczas październikowej sesji, 
podyktowane było zbadaniem hałasu w sezonie wiosenno-letnim. W związku z czym radny 
poprosił o odpowiedź na pytanie: co się zmieniło, jakie czynniki zaistniały, jak do tego 
podeszła Komisja oraz Zarząd: „jak zbadał ten hałas zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim”? 
Następnie odnosząc się do fragmentu uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały 
zwrócił uwagę, iż Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska zarekomendowała 
wprowadzenie całkowitego zakazu pływania, a w projekcie uchwały proponuje się zakaz                     
z wyłączeniem. W związku z czym radny poprosił o pewną konsekwencję: „albo wszystkich, 
albo z wyłączeniem”.   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Kazimierz Ciorga 
odpowiadając na pytanie radnego Szczegielniaka powiedział, że nic się nie zmieniło w sensie 
takim, że nie można było przeprowadzić badań w tym okresie. Dodał, że kilkukrotnie 
odwiedził tą okolicę i rozmawiał z mieszkańcami. Z badaniami należy poczekać do 
najbliższego sezonu.   

Starosta poinformował, że wystąpił do składającego petycję o przedłużenie terminu na 
wykonanie pomiaru hałasu. Strona wypowiedziała się w ten sposób, że podtrzymuje swoje 
stanowisko odnośnie całkowitego zakazu korzystania z jeziora, jeśli chodzi o obiekty 
pływające napędzane za pomocą silników. Starosta dodał, że poza hałasem kierujący petycję 
rozszerzył argumentację o negatywny wpływ tych obiektów pływających na faunę i florę 
jeziora, ze względu na bardzo niski poziom wody (2,5-3 metry).   

Radna Małgorzata Wielopolska dla określenia czego dotyczy przedmiotowy projekt 
uchwały zaproponowała wprowadzenie cudzysłowu w § 1: „wprowadzenie zakazu używania 
jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki),                       
z wyłączeniem jednostek należących do użytkownika rybackiego tj. Okręgu Mazowieckiego 
PZW oraz służb porządku publicznego”. Tłumacząc stanowisko Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Środowiska, której jest członkiem powiedziała, że wszyscy z Komisji byli za 
całkowitym zakazem używania łodzi motorowych. Jednak Przewodniczący Komisji kierował 
się tym, aby spróbować ocenić wpływ niewłaściwych czynników.  

Na sesję przybył radny Jarosław Wiązowski – obecnych 22 radnych.  
  Radny Artur Brodowski zasugerował, że być może Rada zbyt daleko idzie 
zobowiązując się do stosowania pewnych zakazów i ograniczeń, zgodnie z proponowanym 
zapisem § 1. Zdaniem radnego jeśli Rada miałaby wprowadzać zakaz, to co do zasady 
powinien on obowiązywać wszystkich, poza służbami bezpieczeństwa będącymi w akcji;  
ewentualnie odejść od jego uchwalenia.  
  Radny Piotr Mateusz Kudlicki poparł powyższe wypowiedzi zarówno w kwestii 
dodania cudzysłowu, jaki i zobowiązania się przez Radę do podjęcia konkretnej uchwały. 
Według radnego ukierunkowanie celu na tym etapie prac może być dwuznaczne.  
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  Sekretarz Powiatu Zbigniew Rak przedstawił informację w sprawie przedmiotowej 
petycji.  
  Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż Rada Powiatu winna rozpatrzyć 
petycję w sposób pozytywny lub negatywny. Odpowiedź musi być jednoznaczna tj. że zakaz 
zostanie bądź nie zostanie wprowadzony.  
 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady poddał głosowaniu przyjęcie wniosków: 
 

1) radnego Piotra Mateusza Kudlickiego, aby w § 1 po wyrazach „w celu” dopisać 
„oceny zasadności”;  

Głosowanie: za – 15 osób, wstrzymało się – 7 osób; 
 

2) radnej Małgorzaty Wielopolskiej o wprowadzenie cudzysłowu w § 1, mianowicie: 
„wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na 
jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek należących do użytkownika 
rybackiego tj. Okręgu Mazowieckiego PZW oraz służb porządku publicznego”. 

Głosowanie: za – 18 osób, wstrzymały się – 4 osoby. 
 
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz ze zmianami.  
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 16 głosami „za” przy 6 głosach 
„wstrzymuj ących”  – podjęła uchwałę Nr 161/XXI/17 w sprawie rozpatrzenia petycji, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 10 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 162/XXI/17 w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa 
za bezzasadne, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 

 
Komisja Rewizyjna w obecności 4 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady w kontekście zaproponowanego zapisu § 2 projektu uchwały 
zapytał o możliwość wysłania do Skarżącego odpowiedzi. 

Adwokat Marcin Bandura odpowiedział, że Rada może podtrzymać swoje 
dotychczasowe stanowisko bez zawiadamia skarżącego. Jest to prawo Rady i jeśli jest taka 
wola, to skarżącego można zawiadomić.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że również członkowie Komisji 
podnosili ww. kwestię podczas posiedzenia. Sposób postępowania w tej sytuacji został 
określony w art. 239 § 1. 
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Radny Piotr Mateusz Kudlicki stwierdził, iż należałoby uniknąć zawiadomienia                      
w sensie kodeksowym, natomiast przesłać korespondencję zawierającą dzisiejsze 
rozstrzygnięcie. 

Sekretarz zaproponował następujące działanie, aby wysłać jedynie uchwałę bądź jej 
kopię.  

Radny Artur Brodowski zgłosił wniosek o wykreślenie § 2 w przedmiotowym 
projekcie uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu przyjęcie ww. wniosku i przenumerowanie 
pozostałych paragrafów. 

Głosowanie: za – 20 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 
Radny Krzysztof Szczegielniak podniósł kwestię anonimizacji danych osobowych                  

w przygotowanym projekcie uchwały.  
Radny Jacek Czarnowski stwierdził, iż wszelkie sugestie i analizy powinny odbywać 

się podczas posiedzeń komisji, aby radcy prawni oraz Sekretarz mogli dokonać ewentualnych 
uwag i korekt celem przedstawienia adekwatnych materiałów do zatwierdzenia lub 
odrzucenia przez Radę. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 
wraz ze zmianą.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 20 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymuj ącym” (1 osoba nie głosowała) – podjęła uchwałę Nr 163/XXI/17 w sprawie 
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 150/XX/16 Rady Powiatu                                
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie skargi Pana H. M. na działanie Starosty 
Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8. 
 

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

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” – podj ęła uchwałę Nr 164/XXI/17 zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 
grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8. 
 

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 165/XXI/17 zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 
Ad. 4 

Radni nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.  
   
Ad. 5 

Radni nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.  
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Ad. 6 
 Radny Krzysztof Szczegielniak powiedział, że kolejny raz apeluje do 
Przewodniczącego Rady o to, aby starał się przestrzegać prawo. Wyjaśnił, iż zgodnie z § 32 
ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego: „Komisje działają zgodnie z planem pracy przedłożonym 
radzie w terminie do końca grudnia roku poprzedniego”. Zwrócił uwagę, iż podobna sytuacja 
miała miejsce na ubiegłej sesji przy podejmowaniu uchwały w sprawie programu współpracy 
powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok – termin przedłożenia radzie nie został dochowany. 
 Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż sprawozdania zostały przekazane radnym drogą 
elektroniczną 30 grudnia 2016 r. Następnie poprosił, aby komisje złożyły swoje plany pracy 
w roku przyszłym już na początku grudnia br., aby mogły one zostać skierowane pod obrady 
grudniowej sesji. 
 Radny Artur Brodowski zwrócił uwagę na zbieżność proponowanych tematów                          
w pierwszych punktach zarówno maja, jak i czerwca, jeśli chodzi o plan pracy Komisji 
Budżetowej.  
 Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Zdzisław Zych zaproponował 
wykreślenie pkt. 1 z proponowanych tematów w maju w planie pracy.  
 Radny Piotr Mateusz Kudlicki zwrócił uwagę, iż zmiany do planu pracy może 
wprowadzić Komisja. Radzie są one tylko przedstawiane.  
 
Ad. 7 
 Przewodniczący Rady przypomniał o prośbie dot. odczytywania wniosków 
pokontrolnych podczas sesji. W związku z czym Przewodniczący zaproponował przyjęcie 
ww. zasady.  
 Radna Bogumiła Więckowska – członek Komisji Rewizyjnej, na prośbę 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zaprezentowała protokół z kontroli kosztów 
utrzymania dzieci w Domach dla Dzieci i rodzinach zawodowych, w okresie od 2011 r. do 
dnia kontroli. 

Przewodniczący Rady zaproponował wniosek, aby Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku przedstawił, na następną sesję Rady Powiatu, informację w jaki 
sposób można zrealizować wnioski Komisji Rewizyjnej, w jakim terminie i jakie będą koszty 
finansowe? 

Rada Powiatu przyjęła ww. wniosek przez aklamację. 
 
Radny Krzysztof Szczegielniak dodał, iż w ogóle można byłoby wystąpić, aby 

kontrolowane jednostki (kierownicy jednostek) prezentowały na kolejnych sesjach wykonanie 
wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki poparł powyższy wniosek radnego Szczegielniaka                    
i zaproponował jego przyjęcie przez aklamację, mianowicie o ustosunkowanie się do zaleceń 
pokontrolnych, rekomendacji Komisji Rewizyjnej z wszystkich przeprowadzonych kontroli              
w tej kadencji Rady Powiatu.  

W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady zgłosił wniosek w sprawie wszystkich 
wniosków prezentowanych przez Komisję Rewizyjną w tej kadencji z kontroli, mianowicie 
aby Zarząd Powiatu oraz dyrektorzy kontrolowanych jednostek przedstawili informację                
w jaki sposób, w jakim terminie i jakie były koszty finansowe, jeśli chodzi o realizację                   
ww. wniosków pokontrolnych.    

Rada Powiatu przyjęła ww. wniosek przez aklamację. 
 

Ad. 8 
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 27 Sprawozdania dot. zawarcia 

porozumienia z Miastem Otwock w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Otwocka 
zadania zarządzania wskazanymi drogami powiatowymi. Radny zwrócił uwagę, iż dalej 
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nadmienione jest, iż przekazanie nastąpi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej                                 
i budowy dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. Radny stwierdził, iż skoro jest 
przekazanie zarządzania drogami powiatowymi, to uszczegóławianie zakresu jest zbędne.  

Starosta odpowiedział, że Powiat przekaże zarządzanie drogami powiatowymi do                  
31 grudnia 2023 roku w celu opracowania dokumentacji i budowy dróg rowerowych lub 
ciągów pieszo-rowerowych. 

Radny Dariusz Sokół zapytał o pkt. 26 Sprawozdania „Przyjęto Sprawozdanie 
Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa                         
i Porządku za 2015 rok.” Zapytał czy jest to błąd, ponieważ tematem dzisiejszej sesji było 
sprawozdanie z działalności ww. Komisji za rok 2016. Następnie zapytał o pkt. 20 
Sprawozdania dot. ustalenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego, położonej w Kołbieli. 

Starosta odpowiedział, że w ubiegłym roku został zaktualizowany operat szacunkowy 
ww. nieruchomości. Nie było chętnych na jej kupno, w związku z czym Zarząd Powiatu 
podszedł jeszcze raz do tematu nie zmieniając ceny. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg. 
Jeśli będzie taka wola radnych bądź komisji, to oczywiście nieruchomość można zwiedzić, 
obejrzeć.     

Radny Krzysztof Szczegielniak odnosząc się do Sprawozdania z prac Zarządu 
Powiatu, będącego przedmiotem poprzedniej sesji Rady Powiatu, zapytał o kwestię 
dofinansowania programu profilaktycznego POLKARD. Radny przypomniał, iż Pani Prezes 
PCZ Spółka z o.o. wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o pomoc w zabezpieczeniu wkładu 
własnego w wysokości ponad 19 tys. zł. Zarząd odmówił zaznaczając, że w najkrótszym 
terminie dokona analizy możliwości zwrotu. Radny przypomniał, że na sesji na pytanie czy 
Zarząd dokonał analizy i zwrócił pieniądze, Wicestarosta odpowiedział, że analiza nie została 
jeszcze zakończona. W związku z czym radny zapytał co dalej w tej kwestii? 

Wicestarosta zapewnił, że udzieli odpowiedzi radnemu Szczegielniakowi.  
 

Ad. 9 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał Zarząd Powiatu co zostało wykonane oraz ile 
środków wydano na budowę mostu na rzece Świder, jeśli chodzi o rok 2016? 
 Starosta odpowiedział, że została zaktualizowana dokumentacja za kwotę                                                     
ok. 300 tys. zł oraz zostało wydane pozwolenie na budowę.  
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy pozostałe środki, które były zaplanowane na 
to zadanie w roku ubiegłym, zostały przesunięte na inne cele, czy jako wydatki, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2016.  
 Starosta odpowiedział, że zostały one przesunięte na ten rok i na ten sam cel tj. 
budowę mostu. Dodał, że pierwotnie była propozycja 3 mln zł, a obecnie jest                                         
4 mln 300 tys. zł.   
 Radny Artur Brodowski zapytał Zarząd Powiatu o montaż finansowy budowy tego 
mostu, jego koszty łącznie z wykupem nieruchomości po stronie Otwocka i Józefowa oraz 
montaż i złożenie wniosku do Ministerstwa (termin upływa na początku lutego br.).  
 Starosta odpowiedział, że w budżecie Powiatu została zabezpieczona kwota                                    
4 mln 300 tys. zł, natomiast w budżecie Miasta Otwocka jest to kwota 4 mln 70 tys. zł. 
Starosta dodał, że aby można było przygotować montaż finansowy i wystąpić z wnioskiem do 
Ministra Infrastruktury, to potrzebne są ze strony Miasta Otwocka następujące akty prawne: 
uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego oraz wprowadzenie 
przedmiotowej inwestycji do WPF na  rok2018. Pochodną podjęcia uchwały o udzieleniu 
pomocy finansowej będzie zawarcie umowy, dzięki czemu Powiat uzyska dodatkowe punkty 
przy ocenie wniosku. Starosta dodał, że w tej sprawie wystąpił już z pismem do Miasta 
Otwocka, obecnie oczekuje odpowiedzi. Powiedział, że składanie wniosku do Ministerstwa 
Infrastruktury przypada na 10 lutego br. i chodzi o kwotę 8,5 mln zł. Jeśli udałoby się ją 
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pozyskać, to w tym roku na budowę mostu byłoby blisko 17 mln zł. Natomiast jeśli chodzi                
o rok 2018, to Powiat gwarantuje kwotę 2-3 mln zł, a Miasto Otwock – 0 zł. Profilaktycznie 
zostało wprowadzone, że Powiat otrzyma środki z Miasta Józefowa, z którym w dalszym 
ciągu będzie rozmawiał o włączeniu się finansowym w budowę mostu.  
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała o przygotowanie Powiatu do nowego ustroju 
szkolnego, w związku z reformą systemu oświaty. 
 Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu odpowiedziała, że jeśli chodzi o reformę, 
to do 31 marca br. Rada Powiatu będzie musiała podjąć uchwałę o sieci szkół. Poza tym od                  
1 września br. w szkołach Powiatu Otwockiego nie będzie naboru do Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku, natomiast szkoły zawodowe zamienią się                                 
w szkoły branżowe pierwszego stopnia. Zostanie wprowadzona zmiana w nazewnictwie. Jeśli 
chodzi o Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21, to z mocy ustawy można je wygasić lub 
przekształcić. Podczas najbliższego posiedzenia Zarządu będzie ta kwestia analizowana.  
 Radny Artur Brodowski zapytał Zarząd Powiatu kiedy radni otrzymają układ 
wykonawczy dla robót drogowych w zakresie inwestycji i remontów, wraz z harmonogramem 
czasowym i pikietażem tych prac? 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek, w imieniu 
Pana Starosty, odpowiedział, że harmonogram jest gotowy i może zostać przekazany radnym.    
 Radny Krzysztof Szczegielniak odnosząc się do rezygnacji radnego Sokoła z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego zapytał kto przez najbliższe                             
2,5 miesiąca będzie zwoływał i prowadził ww. Komisję. Dodał, ze zdaje sobie sprawę z tego, 
iż Rada Powiatu nie podjęła stosownej uchwały, jednakże wola radnego jest ponad wszystko.  
 Adwokat Marcin Bandura odpowiedział, że w tej sytuacji wydaje się, iż najwłaściwsza 
osobą będzie Wiceprzewodniczący Komisji. 

Przewodniczący Rady dodał, że mimo złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego 
Komisji, pełni on tę funkcję, aż do podjęcia przez Radę stosownej uchwały odwołującej go ze 
stanowiska.  

Radny Dariusz Sokół powiedział, że o zwołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
która już odbyła się, poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał Przewodniczącego Rady – osobę, która organizuje 
pracę Rady, jak zamierza rozwiązać sprawę rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Powiatu o przygotowanie 
stosownego projektu uchwały w tej kwestii. Następnie Przewodniczący dodał, że dzisiaj, 
przed sesją, prowadził posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, w imieniu 
nieobecnego Przewodniczącego ww. Komisji. Poinformował również, że Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa nie będzie mógł poprowadzić zwołanego 
posiedzenia w terminie 26 stycznia br., ze względu na chorobę. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady zapytał, czy członkowie Komisji wyrażają wolę odwołania tego 
posiedzenia? W wyniku dyskusji Przewodniczący poinformował, że jest wola, aby                        
ww. Komisję odbyć w terminie.  
 
Ad. 10 

Protokół z XX sesji został przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym”.  
 
Ad. 11 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1740 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
        Protokółowała:                                                                                        Przewodniczył: 
 
   Honorata Tarnowska          Dariusz Grajda 


