
PROTOKÓŁ Nr XXIII/17

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 30 marca 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 
XXIII 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
Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zapowiadanych przez 

przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie 
włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.

4. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie zastrzeżeń skierowanych do Rady Powiatu 
w Otwocku przez Wojewodę Mazowieckiego pismem z dnia 15.12.2016 r. 
sygn. LEX-I.40.498.2016.BB.

5. Rozpatrzenie proj ektów uchwał oraz podj ęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

Komisji Rozwoju Gospodarczego;
2) zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa;
3) zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania 

doraźnej Komisji Statutowej;
4) 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.;

5) 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.;

6) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą -  Prawo Oświatowe oraz ustalenia planu 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. 
do 31 sierpnia 2019 r.;

7) w sprawie przyj ęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2017-2018;

8) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
na które zostaną przeznaczone środki PFRON;

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 
działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 
historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych;
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10) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieokreślony 
z użytkownikami lokali w budynku posadowionym na działce ew. nr 8/4 w obr. 2 
w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr WA1O/00039027/3;

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wiązowna 
na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew;

12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna;
13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew;
14) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew;
15) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku za 

2016 rok wraz z wykazem potrzeb na 2017 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016.
9. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2016.
10. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli polityki kadrowej, przebiegu 

konkursów, pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym 
w Otwocku, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.

11. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 
nt. realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

12. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
13. Zapytania i oświadczenia radnych.
14. Przyjęcie protokołów Nr XXI i XXII z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie obrad.

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.

Ad. 3
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 10 członków pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt stanowiska.

Na prośbę Wiceprzewodniczącej Rady Barbary Markowskiej głos w sprawie zabrała 
Pani Danuta Wolska-Rzewuska -  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. 
Resort pracy zapowiedział nowelizacj ę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Reforma ma w założeniu usprawnić działanie urzędów pracy i poprawić skuteczność 
aktywizacji osób bezrobotnych. Ministerstwo planuje m.in. przekazanie urzędów pracy 
z samorządów w gestię administracji rządowej. Obecnie są to plany i trudno jest udzielić 
wiążących informacji, a każdy dzień przynosi nowy scenariusz.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki odnosząc się do przedmiotowego projektu uchwały 
powiedział, iż działanie podjęte przez Radę Powiatu w Otwocku jest przedwczesne, 
a argumenty przemawiające za tym stwierdzeniem przedstawiła jego przedmówczyni.

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka powiedziała, że podjęcie przez Radę 
stanowiska w tej kwestii pozwoli radnym wyrazić sprzeciw, zdaniem radnej słuszny, wobec 
rządowym zapowiedziom wyłączenia urzędów pracy spod pieczy samorządów i przeniesienia 
ich do administracji państwowej. Dodała, że na 38 powiatowych urzędów pracy 
w województwie mazowieckim -  31 opowiedziało się za pozostaniem w strukturach, 
w których są, czyli pod powiatami.

Starosta Otwocki Mirosław Pszonka zwrócił uwagę na brak rozmów w ww. kwestii 
z samorządami oraz brak merytorycznego argumentu przemawiaj ącego za poparciem 
proponowanej zmiany. Zdaniem Starosty jest to odpowiedni moment, aby Rada zajęła 
stanowisko w przedmiotowej sprawie.
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Radna Bogumiła Więckowska opowiedziała się za podjęciem stanowiska w ww. 
sprawie.

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu 
stanowiska.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych -  16 głosami „za” przy 3 głosach 
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” -  podjęła stanowisko Nr 5/2017 w sprawie 
zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów 
pracy, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt stanowiska wraz ze zmianą, aby w § 1 ust. 1 zakończyć na wyrazach 
„nie potwierdził się”, w obecności 6 członków.

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

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych -  19 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących” -  podjęła stanowisko Nr 6/2017 w sprawie zastrzeżeń skierowanych 
do Rady Powiatu w Otwocku przez Wojewodę Mazowieckiego pismem z dnia 
15.12.2016 r. sygn. LEX-I.40.498.2016.BB, które stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 5
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.

Radna Grażyna Olszewska, w związku z rezygnacją radnego Dariusza Sokoła 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, zapytała czy jest pomysł na 
powołanie Przewodniczącego, a jeśli go nie ma, to jak będzie wyglądała dalsza praca 
Komisji?

Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż przedstawiony projekt uchwały jest 
niepełny.

Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski poinformował, że prowadzone są rozmowy 
z potencjalnymi kandydatami na stanowisko Przewodniczącego ww. Komisji. Dodał, że radny 
Piotr Mateusz Kudlicki pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego odmówił kandydowania na funkcję Przewodniczącego. Następnie 
Wicestarosta wyraził nadzieję, iż w najbliższym czasie zaproponuje radnym godnego 
kandydata na Przewodniczącego tej Komisji.

Przewodniczący Rady poprosił o opinię prawną w kwestii braku kandydata na funkcję 
Przewodniczącego Komisji.

Adwokat Marcin Bandura odpowiedział, że w tym przypadku należałoby zmienić 
brzmienie § 2 ww. projektu uchwały na następujące: W uchwale Nr 8/II/14 Rady Powiatu 
w Otwocku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 
uchyla się § 4. ” Poinformował, że Statut Powiatu Otwockiego nie reguluje sposobu 
postępowania w przypadku braku powołania przewodniczącego stałej komisji rady. Jednakże 
zasadnym byłoby zwołanie jej obrad przez Przewodniczącego Rady, w ramach ogólnej 
kompetencji do organizowania pracy rady wynikającej z art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie 
powiatowym. Wówczas już obrady zwołanego posiedzenia mógłby poprowadzić wybrany 
spośród członków ww. Komisji radny.
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Przewodniczący Rady poinformował o opinii prawnej w przedmiocie oceny 
prawidłowości działania polegającego na wyznaczeniu przez Przewodniczącego Rady do 
prowadzenia obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Wiceprzewodniczącej Rady 
będącej jednocześnie członkiem ww. Komisji. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
stanowisko Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Nie zgłoszono kandydatur.
Radny Krzysztof Szczegielniak przywołał zapis § 30 ust. 2 Statutu Powiatu 

Otwockiego: „Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez radę 
spośród radnych nie pełniących funkcji członka zarządu, przewodniczącego rady 
i wiceprzewodniczącego rady. ”

Przewodniczący Rady odczytał ww. opinię prawną. Następnie poinformował, że 
zostanie ona przesłana radnym drogą elektroniczną.

Radny Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż w Statucie zostało jasno określone kto 
zwołuje i kto prowadzi posiedzenie Komisji.

Adwokat Marcin Bandura powiedział, że jest luka w przepisach. Nie ma postępowania 
na wypadek braku powołania przez radę przewodniczącego komisji. Dodał, że nie jest winą 
przewodniczącego rady, że nie powołano przewodniczącego komisji. Poza tym komisja nie 
jest osobnym tworem, tylko jest fragmentem rady. W związku z czym z ogólnej kompetencji 
przewodniczącego rady do kierowania pracami rady można by interpretować j.w. 
Pan Adwokat powiedział, że chętnie zapozna się z przeciwną opinią, jeśli ktoś z radnych taką 
posiada.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek formalny o wyrażenie swojej opinii
0 przedstawionym projekcie w głosowaniu, następnie wniósł o zamknięcie listy osób, które 
chcą zabrać głos i tym samym po jej wyczerpaniu -  o zakończenie dyskusji.

Radny Krzysztof Szczegielniak w trybie § 17 ust. 3 Statutu powiedział, że „nie może 
być luki, bo takiej luki nie ma. Macie Państwo większość, możecie w tym momencie usiąść
1 powołać Przewodniczącego Komisji. A jeśli go nie powołacie, to jest to ewidentne działanie, 
czy utrudnianie pracy Komisji, utrudnianie pracy Rady”. Następnie radny zaapelował 
o zgłoszenie kandydata na funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o poparcie zgłoszonego przez niego wniosku.
Sesję opuścili radni: Krzysztof Boczarski i Paweł Rupniewski -  w sesji bierze udział 

19 radnych.
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. wniosek formalny.

Głosowanie: za -  13 osób, przeciw -  4 osoby, wstrzymały się -  2 osoby. Wniosek formalny
został przyjęty.

Głos zabrali radni: Bogumiła Więckowska i Mateusz Rojek.
Na sesję wrócił radny Paweł Rupniewski -  w sesji bierze udział 20 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z zaproponowaną poprawką przez Pana Adwokata j .w.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych -  11 głosami „za” przy 6 głosach 
„przeciw” i przy 3 głosach „wstrzymujących” -  podjęła uchwałę Nr 167/XXIII/17 
zmieniającą uchwałę Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 168/XXIII/17 zmieniającą 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.

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.

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

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 169/XXIII/17 zmieniającą uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

4) Przewodniczący Rady przedstawił proj ekt uchwały Nr 4.

Komisja Budżetowa w obecności 6 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały.

Radni: Grażyna Olszewska i Krzysztof Szczegielniak zgłosili pytania do
przedstawionych zmian budżetowych.

Odpowiedzi udzielił Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę do przedstawionego 

projektu uchwały. Następnie poprosił Skarbnika o jej omówienie.
Skarbnik poinformował, iż zmiany są związane ze zmianą rozdziału klasyfikacji 

budżetowej, z którego będzie udzielona pomoc finansowa dla Gminy Wiązowna na obchody 
100-lecia OSP w Wiązownie i Gliniance.

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej 
nt. powyższej autopoprawki.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Zdzisław Zych odpowiedział, że Komisja nie 
głosowała autopoprawki.

Skarbnik uzupełnił, że jest to autopoprawka Zarządu Powiatu, zatem Komisja jej nie 
głosuje. Dodał, że było sygnalizowane podczas posiedzenia, że zostanie ona przygotowana.

Na sesję przybył radny Mariusz Szostak -  w sesji bierze udział 21 radnych. 
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych -  19 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących” -  podjęła uchwałę Nr 170/XXIII/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.

5) Przewodniczący Rady przedstawił proj ekt uchwały Nr 5.

Komisja Budżetowa w obecności 6 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych -  19 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących” -  podjęła uchwałę Nr 171/XXIII/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.

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 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 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 172/XXIII/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą -  Prawo Oświatowe oraz 
ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 członków jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że razi go nazwa programu: 
„przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Zdaniem 
radnego jest to nazwa, która powoduje skojarzenie o rodzinie, jako podstawowym źródle 
przemocy w Polsce. Następnie radny zgłosił wniosek, aby w załączniku, w działaniach ust. 9 
„Założenia programu, cel główny, cele szczegółowe, działania, oczekiwane rezultaty”, str. 15, 
dopisać pkt. 4 w brzmieniu: ..Przeprowadzenie zajęć z młodzieżą szkół średnich w zakresie 
celu założenia rodziny, ról członków rodziny i genezy przemocy domowej. ”

Sesję opuścił radny Dariusz Sokół -  w sesji bierze udział 20 radnych.
Przewodniczący Rady zapytał czy dopisanie zaproponowanego punktu wiąże się 

z kosztami?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 

odpowiedziała, że dopisanie ww. punktu nie wiąże się z kosztami.
W związku z czym Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. wniosek radnego.

Głosowanie: za -  20 osób. Wniosek został przyjęty.

Na sesję wrócił radny Dariusz Sokół -  w sesji bierze udział 21 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz ze zmianą.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 173/XXIII/17 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2017-2018, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8.
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Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 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 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 174/XXIII/17 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 9.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w obecności 4 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 21 radnych -  18 głosami „za” przy 3 głosach 
„wstrzymujących” -  podjęła uchwałę Nr 175/XXIII/17 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, 
walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością 
edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 
wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 10.

Komisja Budżetowa w obecności 6 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 21 radnych -  20 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” -  podjęła uchwałę Nr 176/XXIII/17 w sprawie udzielenia zgody na 
zawarcie umów najmu na czas nieokreślony z użytkownikami lokali w budynku 
posadowionym na działce ew. nr 8/4 w obr. 2 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00039027/3, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 11.

Komisja Budżetowa w obecności 6 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż może to jest ten moment, w którym Rada 
powinna zobowiązać Zarząd Powiatu do podjęcia działań w kierunku ujednolicania dróg 
powiatowych, aby drogi powiatowe, które de facto powinny być drogami gminnymi zostały 
przekazane tym gminom. Zdaniem radnego można byłoby rozpocząć rozmowy od Gminy 
Wiązowna, przy okazji przedmiotowego projektu uchwały.
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 177/XXIII/17 w sprawie 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.

12) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 12.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Budżetowa w obecności 6 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
Przypomniał o zgłoszonej przez Zarząd Powiatu autopoprawce, która została omówiona przy 
zmianach budżetowych.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 178/XXIII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 13.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Budżetowa w obecności 6 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 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 179/XXIII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 14.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Budżetowa w obecności 6 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 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 180/XXIII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Budżetowa w obecności 6 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 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 181/XXIII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Bez uwag.

Ad. 7
Bez uwag.

Ad. 8
Bez uwag.

Ad. 9
Bez uwag.

Ad. 10
Radny Krzysztof Szczegielniak -  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, na prośbę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mariusza Szostaka, zaprezentował wnioski 
pokontrolne.

Radna Małgorzata Wielopolska nawiązując do przedstawionych przez Starostę 
zastrzeżeń do protokołu z kontroli powiedziała, że odniosła wrażenie braku woli współpracy 
i naprawy.

Przewodniczący Rady zgłosił, aby na następną sesję została przygotowana 
i przedstawiona informacja nt. realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

Starosta odpowiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem radnej Małgorzaty 
Wielopolskiej w tej kwestii. Dodał, że gro punktów zostało już poprawionych 
i wprowadzonych.

Ad. 11
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę, mianowicie w pkt. 1 

przedstawionej informacji powinna być data podpisania aneksu 23 grudnia 2016 r.

Ad. 12
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 31 Sprawozdania: „Dokonano wstępnej 

analizy możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania szkół i placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki”.

Radna Aneta Bartnicka -  Członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że na poprzedniej 
sesji przedstawiała informacje w zakresie powyższej analizy -  czego ona dotyczyła i jakie 
były założenia. Dodała, że materiał w przedmiotowej kwestii prześle radnemu drogą 
elektroniczną.

15) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 15.
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Przewodniczący Rady stwierdził, iż jest to bardzo dobra koncepcja, aby przekazać ten 
materiał Panu radnemu i innym zainteresowanym radnym.

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 43 Sprawozdania dot. pisma Prezesa 
Zarządu PCZ Sp. z o.o. w sprawie umorzenia odsetek w wysokości 130.040,74 zł od kwoty 
zadłużenia wobec Powiatu Otwockiego z tytułu czynszu dzierżawnego. Zapytał czy Komisja 
Budżetowa, o której opinię wystąpiono zajmowała się już sprawą?

Przewodniczący Komisji Budżetowej Zdzisław Zych odpowiedział, że Komisja się 
jeszcze tą sprawą nie zajmowała.

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 51 i 77 Sprawozdania.
Radny Roman Zdunik -  członek Zarządu Powiatu odpowiedział, że jest to ta sama 

impreza, został doprecyzowany wniosek.
Radny Dariusz Sokół zapytał o pkt 73 Sprawozdania: „Wyrażono zainteresowanie 

nabyciem samochodu marki Toyota Corolla”.
Starosta odpowiedział, że samochody Starostwa mają już po 10 lat, Opel Astra, który 

miał 17 lat został wycofany z obiegu. Zarząd rozważa możliwość nabycia Toyoty Corolla 
w postaci leasingu dla Starostwa.

Radny Krzysztof Szczegielniak kontynuując zadane przez radnego Dariusza Sokoła 
pytanie dot. pkt. 73 Sprawozdania zapytał, czy Starostwo potrzebuje aż 4 samochody mając 
dwóch kierowców.

Starosta odpowiedział, że już kiedyś dyskutował na ten temat z radnym Krzysztofem 
Szczegielniakiem. Dodał, że Powiat Otwocki to blisko 123 tys. mieszkańców.

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 29 Sprawozdania dot. ogłoszenia 
konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy 
ul. Pułaskiego 7. Radny zapytał czy Zarząd podjął świadomą decyzję o ogłoszeniu konkursu 
wiedząc o tym, że poprzedniego konkursu sprzed roku nie rozstrzygnął. Ogłosił nowy 
konkurs, bez zamykania poprzedniego.

Starosta odpowiedział, że Zarząd już wielokrotnie stwierdził, że poprzedni konkurs 
został rozstrzygnięty, został powołany Dyrektor na okres 1 roku. Zarząd świadomie podjął 
decyzję, aby przeprowadzić konkurs.

Ad. 13
Radna Grażyna Olszewska nawiązując do remontu chodnika w ul. Częstochowskiej 

w Karczewie zaapelowała o podjęcie decyzji i udzielenie odpowiedzi Gminie Karczew na 
wniosek w tej kwestii. Poprosiła o podjęcie tematu podczas Zarządu Powiatu.

Radny Mateusz Rojek poprosił o przekazanie głosu Pani Barbarze Olpińskiej -  radnej, 
Przewodniczącej Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Otwocka.

Pani Barbara Olpińska powiedziała, że w załączniku do Uchwały Budżetowej na 2017 
rok Rady Miasta Otwocka -  wydatki inwestycyjne poz. 11 -  przewidziana jest pomoc 
rzeczowa dla Powiatu na projekt i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
w ulicy Batorego przy ul. Olszowej w Otwocku. Rada Miasta zabezpieczyła na ten cel kwotę 
w wysokości 88 tys. zł. Radna poinformowała, że wnosi o likwidację przejścia dla pieszych 
zlokalizowanego wcześniej w ul. Batorego i wyznaczenie nowego -  vis-à-vis placu zabaw 
przedszkola. W związku z powyższym radna poprosiła o ujęcie ww. prac.

Przewodniczący Rady poinformował, iż wniosek w sprawie budowy sygnalizacji 
świetlnej -  wzbudzanej złożył w dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego mieszkaniec 
Otwocka -  Pan ; (w załączeniu). Przewodniczący zaznaczył, że powyższy
wniosek zostanie skierowany do właściwych komórek.

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o dalsze działania i starania po podjęciu 7 
lutego 2017 r. przez Radę Powiatu stanowiska Nr 4/2017 w sprawie poselskiego projektu 
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że na bieżąco otrzymuje stanowiska innych 
samorządów w tej sprawie, które następnie przekazuje radnym. Referendum w Legionowie 
było pierwszym referendum i pokazało jaki jest stosunek mieszkańców do zaproponowanej 
zmiany. Dodał, że projekt poselski jest procedowany w Sejmie, nie został wycofany. Dodał, 
że wpłynęło pismo Burmistrza Karczewa z propozycj ą odbycia spotkania celem ustalenia 
dalszego postępowania.

Radny Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż najpierw powinno się zapytać mieszkańców 
o zdanie, a dopiero później podjąć stanowisko.

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy w Polsat News Przewodniczący Rady 
wypowiadał się jako Przewodniczący Rady, czy jako Dariusz Grajda.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wypowiadał się jako Przewodniczący Rady. 
Następnie przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia maj ątkowego wraz z 
kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 
poprzedni i jego ewentualną korektą, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 
kwietnia br.

Sesję opuścił radny Piotr Mateusz Kudlicki -  w sesji bierze udział 20 radnych.

Ad. 14
Protokoły z XXI i XXII sesji zostały przyjęte jednomyślnie, w obecności 20 radnych.

Ad. 15
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1800 Przewodniczący Rady 

Dariusz Grajda zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Otwocku.

Protokółowała: Przewodniczył:

Honorata Tarnowska Dariusz Grajda
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