PROTOKÓŁ Nr XXIV/17
z sesji Rady Powiatu w Otwocku
odbytej w dniu 25 maja 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
XXIV 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 18 radnych, co wobec składu
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Ad. 2
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2017
roku;
4) w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie
zarządzania drogą powiatową Nr 2759W ul. Narutowicza na odcinku
od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa oraz drogą powiatową Nr 2763W ul.
Majowa na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Kołłątaja;
5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym użytkownikiem lokalu
mieszkalnego o pow. 36 m2 w budynku usytuowanym na działce ew. nr 73/7
w obr. 8 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego;
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu
czterech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Komunardów 10 w Otwocku
wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność Powiatu Otwockiego – na
rzecz dotychczasowych najemców;
7) w sprawie rozpatrzenia skargi.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2016 rok”.
Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na
lata 2013-2017” za okres od 13 marca 2015 r. do 12 marca 2017 r.
Sprawozdanie z petycji – roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
w 2016 roku.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Zapytania i oświadczenia radnych.
Przyjęcie protokołu Nr XXIII z poprzedniej sesji.
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10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do ww. porządku obrad.
Radny Mateusz Rojek zgłosił wniosek, aby minutą ciszy uczcić pamięć ofiar
zamachów terrorystycznych w Manchesterze.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił radnych o powstanie.
Radni minutą ciszy uczcili pamięć ofiar zamachów terrorystycznych w Manchesterze.
Na sesję przybyła radna Agnieszka Łątka. W sesji bierze udział 19 radnych.
Ad. 3
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Na sesję przybył radny Jarosław Wiązowski. W sesji bierze udział 20 radnych.
Radny Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę na propozycję zwiększenia planu
wydatków o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”
Dodał, że zgodnie z porządkiem ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa, Prezes PCZ Spółka z o.o. miała przedstawić informacje nt. sytuacji
finansowej Spółki. Członkowie Komisji nie dowiedzieli się w zasadzie niczego, ponieważ
zgodnie z wypowiedzią Pani Prezes, sprawozdanie finansowe Spółki badane jest jeszcze
przez biegłego rewidenta. W związku z czym radny zapytał, czy Zarząd
Powiatu=Zgromadzenie Wspólników otrzymał dokumenty od Zarządu Spółki tj.: bilans wraz
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i badaniem biegłego rewidenta?
Starosta Otwocki Mirosław Pszonka odpowiedział, że Zarząd Powiatu posiada
sprawozdanie finansowe za rok 2016 – strata wynosi 2 mln 504 tys. zł, w tym 1 mln 240 tys.
zł to amortyzacja, w związku z czym strata za rok 2016 stanowi de facto 1 mln 200 tys. zł.
Jest to lepszy wynik od tego z ubiegłego roku i stąd decyzja Zarządu o rozpoczęciu remontu
ww. Oddziału.
Radny Grzegorz Michalczyk poprosił o przedstawienie informacji nt. środków
pozyskanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na realizację inwestycji drogowej pn.
„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa
odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz
z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat
otwocki”.
Starosta odpowiedział, że Powiat Otwocki w 2017 roku uzyskał kwotę 6.926.500 zł
dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na realizację
ww. inwestycji drogowej. Dodał, że istnieje szansa otrzymania dofinansowania w roku
przyszłym. Starosta powiedział, że łączna wartość zadania na 2017 rok wynosi 15.226.500 zł.
Rozpisano przetarg, który ogłoszono w Unii Europejskiej.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Zarząd Powiatu.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – 15 głosami „za” przy 5 głosach
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 182/XXIV/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.
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2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Na sesję przybył radny Dariusz Sokół. W sesji bierze udział 21 radnych.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 17 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 183/XXIV/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 Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o przedstawienie celu zaciągnięcia kredytu.
Starosta odpowiedział, że kwota 1.500.000 zł zostanie przeznaczona na modernizację
Oddziału Wewnętrznego w PCZ Sp. z o.o.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki stwierdził, że z wypowiedzi Starosty wynika, iż rzecz
dotyczy inwestycji własnej Powiatu Otwockiego na majątku własnym, który jest w formie
użytkowania PCZ Spółka z o.o. – czyli na konkretny cel. Radny dodał, że zabrakło takiego
opisu w uzasadnieniu do projektu uchwały. W związku z czym zaproponował, aby
w uzasadnieniu zostało wpisane zdanie na zabezpieczenie jakiej inwestycji Powiatu ten kredyt
ma zostać przeznaczony.
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski dodał, że kwota 1.047.592 zł zostanie
przeznaczona na budowę ul. Jana Pawła II w Otwocku wraz z przeprawą mostową przez
rzekę Świder.
Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż zgodnie z § 1 ww. projektu uchwały
Rada wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.700.000 zł na
pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały
Budżetowej – Rada uchwaliła nadwyżkę budżetową w wysokości blisko 1 mln zł. W związku
z czym dlaczego wpisuje się w projekcie: „na pokrycie planowanego deficytu”, jeśli miała
być nadwyżka? Radny poparł przedmówcę w kwestii rozszerzenia uzasadnienia
o wskazanie celu przeznaczenia kredytu, mianowicie na modernizację Oddziału
Wewnętrznego w PCZ Sp. z o.o.
Skarbnik odpowiedział, że w Uchwale Budżetowej po zmianach – deficyt budżetowy
wynosi 2.547.592 zł. W związku z czym proponuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości
5.700.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych powiatu w kwocie 2.547.592 zł
(1.500.000 zł na modernizację Oddziału Wewnętrznego w PCZ Sp. z o.o. i 1.047.592 zł na
budowę ul. Jana Pawła II w Otwocku wraz z przeprawą mostową przez rzekę Świder) oraz na
spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.152.408 zł.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu zgłoszoną do uzasadnienia.
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 15 głosami „za” przy 1 głosie
„przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 184/XXIV/17 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2017 roku, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Radny Grzegorz Michalczyk poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju
Gospodarczego w kwestii powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma opinii ww. Komisji, natomiast jest
opinia Komisji Budżetowej j.w.
Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż przede wszystkim opinię nt.
przedmiotowego projektu uchwały powinna wydać Komisja Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady zaproponował odłożenie dyskusji w kwestii braku
Przewodniczącego ww. Komisji do spraw różnych. Następnie poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 16 głosami „za” przy 5 głosach
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 185/XXIV/17 w sprawie powierzenia Miastu
Otwock prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2759W
ul. Narutowicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa oraz drogą
powiatową Nr 2763W ul. Majowa na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Kołłątaja, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
−
−
−
−
−

Radny Artur Brodowski zgłosił następujące uwagi do ww. projektu uchwały:
dlaczego do tego projektu nie jest stosowana ustawa o ochronie praw lokatorów,
od kiedy użytkownik tego lokalu zamieszkuje w lokalu,
czy użytkownik lokalu wszedł w najem na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie
praw lokatorów,
dlaczego w projekcie zaproponowany jest zapis, że jest on użytkownikiem, a nie
najemcą,
dlaczego została zawarta umowa na lokal mieszkalny na 3 lata – ustawa o ochronie
praw lokatorów określa sposób zawierania przez j.s.t. umów najmu lokali
mieszkalnych.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Otwocku Monika Pokrywczyńska powiedziała, że jeżeli chodzi o umowę najmu, to
zastosowanie będzie miał art. 33 ustawy o ochronie praw lokatorów. Dodała, że nie był to
zwykły lokal mieszkalny, tylko lokal zakładowy, zatem zastosowania nie będzie miał art. 30.
Starosta poinformował o opinii prawnej dot. przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił o przesłanie ww. opinii e-mailem do Biura
Rady i radnych.
W wyniku dyskusji radny Piotr Mateusz Kudlicki wniósł o odrzucenie ww. projektu
uchwały celem przygotowania go w taki sposób, żeby nie budził wątpliwości i skierowanie do
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Komisji Rozwoju Gospodarczego. Powiedział, że projekt nie nadaje się do „konsumpcji” już
jako uchwała.
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek o zdjęcie przedstawionego
projektu uchwały i przesunięcie na czerwcową sesję, jeśli będą gotowe materiały.
Głosowanie: za – 16 osób, przeciw – 5 osób. Wniosek został przyjęty.
Sesję opuścił radny Krzysztof Boczarski – obecnych 20 radnych.
6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Radna Bogumiła Więckowska zwróciła uwagę, iż ww. projekt uchwały powinna
zaopiniować Komisja Rozwoju Gospodarczego. Dodała, że wizja lokalna w tym przypadku
wiele wyjaśniłaby radnym.
Głos zabrał radny Artur Brodowski przywołując zapis art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
W wyniku dyskusji Starosta wniósł o zdjęcie ww. projektu uchwały z porządku sesji.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy mówców.
Starosta wycofał ww. wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku sesji.
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu przedstawiony projekt uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – 9 głosami „za” przy 10 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” – nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu czterech lokali mieszkalnych w budynku
przy ul. Komunardów 10 w Otwocku wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność
Powiatu Otwockiego – na rzecz dotychczasowych najemców.
W związku z rezygnacją Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
z funkcji Przewodniczącego Komisji, a następnie podjęciem przez Radę podczas ubiegłej
sesji uchwały w ww. sprawie, Przewodniczący Rady poprosił, aby po przerwie, którą ogłosi,
radni wskazali kandydata na ww. stanowisko.
7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.
Komisja Rewizyjna w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy Starosta zgadza się z tym projektem
uchwały?
Starosta odpowiedział, że zgadza się.
Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, iż był przeciwny ww. projektowi
uchwały. Wyjaśnił, iż w dokumentach sprawy jest bardzo precyzyjnie zacytowane pismo
Skarżącego, który skarży jedynie bezczynność Starosty. Natomiast w drugim piśmie do
Wojewody, Skarżący skarży decyzję Starosty. Wojewoda nie przekazał Radzie tej kwestii do
rozpatrzenia, a jedynie sprawę dot. rozpatrzenia skargi na bezczynność. Z punktu widzenia
radnego skarga na bezczynność Starosty jest bezzasadna, ponieważ Pan Starosta dwa
tygodnie po piśmie Skarżącego wydał decyzję powołując się w niej na pismo Skarżącego (nie
było bezczynności).
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – 17 głosami „za” przy 2 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 186/XXIV/17 w sprawie
rozpatrzenia skargi, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy.
Po przerwie, na sesję powrócił radny Krzysztof Boczarski, natomiast sesję opuścili
radni: Agnieszka Łątka i Roman Zdunik – obecnych 19 radnych.
Ad. 4
Bez uwag.
Ad. 5
Bez uwag.
Ad. 6
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o informację nt. sposobu załatwienia petycji
dot. wprowadzenia 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. Przypomniał,
iż Rada Powiatu podjęła uchwałę określając, iż „wyraża wolę podjęcia prac”.
Starosta odpowiedział, że Zarząd nie podjął działań mających na celu ustalenie
poziomu hałasu na jeziorze Rokola. Dodał, że petycja jest w trakcie realizacji, Rada nie
określiła terminu załatwienia sprawy.
Rada Powiatu przyjęła przez aklamację sprawozdanie z petycji – roczną zbiorczą informację
o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku.
Ad. 7
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 64, 69 i 73 Sprawozdania.
Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o pkt 69, to Otwocki Klub Sportowy
„START” wystąpił o dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł/rok pokrycia kosztów renowacji
głównej płyty boiska – lądowiska dla helikopterów. Zarząd uznał, iż takimi środkami nie
dysponuje i dlatego wyraził wolę udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz OKS przy udziale
Zarządu Dróg Powiatowych tj. koszenie, wałowanie płyty boiska.
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka udzielając odpowiedzi na pytanie dot.
pkt. 73 Sprawozdania poinformowała, że wydarzenie pn. „Wieczór uwielbienia”, które
odbywa się w Gliniance jest uroczystością cykliczną cieszącą się zainteresowaniem.
Radna Bogumiła Więckowska zapytała o budżetowanie tej uroczystości, w związku
z decyzją Zarządu o przyznaniu dofinansowania w kwocie 10 tys. zł.
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka zobowiązała się uszczegółowić informację
na temat „Wieczoru Uwielbienia”. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dot.
skierowania kolejnej prośby do Prezesa Zarządu Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej
w sprawie określenia możliwości, terminu i kosztów przyłączenia Zespołu Szkół Nr 2
w Otwocku do sieci Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Otwocku. Poinformowała,
że w ZS Nr 2 jest kotłownia, która znajduje się w budynku mieszkalnym. Obsługuje ona
zarówno Policję, Wspólnotę Mieszkańców, jak i Szkołę. Uznano, że będąc w porozumieniu
z Komendą Stołeczną Policji i Wspólnotą Mieszkańców należałoby się oddzielić, aby każda
z ww. stron miała swoją kotłownię. W trakcie rozmów z Prezesem Otwockiego Zakładu
Energetyki Cieplnej pojawiła się propozycja, że być może zamiast budowania kotłowni
korzystniejsze będzie podłączenie się do ciepłowni miejskiej. Sprawa znajduje się na
wstępnym etapie.
Radna Grażyna Olszewska wróciła do kwestii remontu chodnika w ul.
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Częstochowskiej w Karczewie.
Starosta odpowiedział, że wnioski dot. zadań inwestycyjnych oraz remontów
drogowych powinny zostać złożone w określonym terminie roku poprzedzającego rok
budżetowy, w którym następuje ich realizacja. Starosta powiedział, iż decyzja o remoncie
chodnika uzależniona jest wyłącznie od środków, których Zarząd musi poszukać. Dodał, że
jest dobrej myśli, że zadanie jeszcze w tym roku zostanie wykonane.
Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o pkt 39 Sprawozdania.
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka udzieliła odpowiedzi w kwestii powołania
Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku informując, iż Dyrektorem została
Pani Anna Bielicka. Powołanie kandydata na ww. stanowisko, zgodnie z decyzją Zarządu
Powiatu, będzie na okres 7 lat.
Sesję opuścił radny Mateusz Rojek – obecnych 18 radnych.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 42 i 61 Sprawozdania, mianowicie
z czego wynika różnica w kwotach?
Starosta odpowiedział, że kwotą 3 tys. zł zostały wsparte finansowo ochotnicze straże
pożarne, które obchodzą 95-lecie lub 100-lecie, natomiast kwota 2 tys. zł została przyznana za
jubileusz 90-lecia.
Radna Małgorzata Wielopolska zapytała o pkt 40 Sprawozdania, mianowicie kto
wygrał konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2017 roku i co zawierała oferta?
Starosta odpowiedział, że konkurs wygrało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Oddział Otwocki, które mieści się w Kępie Nadbrzeskiej i będzie wykonywało zadania
związane z ratownictwem wodnym na terenie powiatu otwockiego (głównie patrolowanie
Wisły).
Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o kwestię wykupu nieruchomości, jeśli chodzi
o realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku
i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na
odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na
terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki”.
Starosta odpowiedział, że dokumentacja znajduje się u Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku. Radny, który chciałby zapoznać się z projektem może zwrócić się
do Dyrektora z prośbą o wgląd do dokumentów.
Ad. 8
Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego. Dodał, że w przypadku braku zgłoszenia kandydata na tę
funkcję, Przewodniczący poprosi, aby został przygotowany materiał dot. połączenia dwóch
komisji.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił Przewodniczącego Rady, aby nie oczekiwał
od wszystkich 23 radnych decyzji o zgłoszeniu się na Przewodniczącego ww. Komisji.
Przypomniał,
że
przy
wyborze
członków
Zarządu,
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczących komisji, koalicja rządząca nie pytała
pozostałych radnych o kandydowanie do pełnienia ww. funkcji. Radny zaproponował
ogłoszenie przerwy, aby koalicja rządząca mogła wybrać spośród siebie kandydata na
ww. stanowisko. Dodał, że radni oczekują rozwiązania dla zaistniałej sytuacji, mianowicie
braku Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaproponował, aby był „podwójny” Przewodniczący
Komisji. Poddał rozważeniu możliwość pełnienia przez radnego Zdzisława Zycha podwójnej
funkcji Przewodniczącego, mianowicie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju
Gospodarczego. Radny Kudlicki przypomniał, że został wybrany na Wiceprzewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, w związku z czym zadeklarował daleko idącą wolę
współpracy tj. przejęcie dużego ciężaru merytorycznego i organizatorskiego prac Komisji
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Rozwoju Gospodarczego. Zwrócił również uwagę na korzystny aspekt finansowy tej sytuacji,
ponieważ nie kumulowałyby się zwyżki diet z tytułu pełnienia „podwójnej” funkcji
Przewodniczącego Komisji.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Rak powiedział, że realizacja pomysłu radnego
Kudlickiego wymaga uprzedniej zmiany Statutu Powiatu Otwockiego. Zgodnie z § 30 ust. 5
ww. Statutu: „Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych,
a przewodniczącym tylko jednej.”
Radny Artur Brodowski zaproponował, aby Rada co miesiąc wybierała spośród
członków Komisji Rozwoju Gospodarczego „rotacyjnego” Przewodniczącego.
Radny Krzysztof Szczegielniak przywołał zapis art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie
powiatowym, mianowicie, że pracę Rady organizuje Przewodniczący. W związku z czym,
jako radny oczekuje od Przewodniczącego rozwiązania dla zaistniałej sytuacji.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wykonuje przywołany powyżej obowiązek
i próbuje zorganizować pracę Rady. Następnie powiedział, że w związku z brakiem
kandydata na Przewodniczącego ww. Komisji pozostają do rozważenia dwa rozwiązania,
mianowicie połączenie dwóch komisji, ewentualnie wybór „rotacyjnego” Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego. Dodał, że na następną sesję zostaną przygotowane dwa
alternatywne rozwiązania, które sam zaproponuje.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zwrócił uwagę na wyrwę w ulicy Staszica w Otwocku
(okolice ronda Sybiraków, przy przejściu dla pieszych) oraz zagłębienia przy studzienkach
kanalizacyjnych po renowacji dróg „asfaltowym dywanikiem”. Pokrywa studzienki powinna
zostać „zgrana” z nawierzchnią”. Radny dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie jest to własność
i właściwość rzeczowa Zarządu Dróg Powiatowych, tylko operatora sieci wodnokanalizacyjnej. Poprosił o interwencję.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby ZDP nie zapomniał o strzałkach
kierunkowych przy oznakowaniu poziomym dróg powiatowych.
Radna Małgorzata Wielopolska nawiązała do ostatniego posiedzenia Komisji
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa podczas, którego Starosta miał omówić wizję
funkcjonowania i działania Szpitala w Otwocku. Radna poprosiła o opracowanie takiej
informacji na najbliższe posiedzenie ww. Komisji. Następnie poprosiła, aby Zarząd
spróbował pochylić się nad oceną jakości funkcjonowania PCZ Spółka z o.o.
Radny Grzegorz Michalczyk przywołał zapis § 45 umowy Spółki (PCZ).
Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, iż Prokuratura wystąpiła o przekazanie
protokołów Komisji Zdrowia, następnie zapytał czego dotyczy to postępowanie
prokuratorskie.
Ad. 9
Protokół z XXIII sesji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 18 radnych.
Ad. 10
Starosta zaprosił radnych do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu
wyremontowanego przez Fundację Polsat Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Centrum
Zdrowia w Otwocku, które odbędzie się 1 czerwca 2017 r. oraz Rodzinnym Pikniku z okazji
Dnia Dziecka, który odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w Parku Miejskim w Otwocku
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1910 Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda zamknął obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Otwocku.
Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Grajda
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