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PROTOKÓŁ Nr XXV/17 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku  
odbytej w dniu 22 czerwca 2017 r.  

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego  
w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

  

 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu 

Powiatu Otwockiego Przewodniczący Rady Dariusz Grajda o godzinie 16
00

 otworzył obrady 

XXV 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 
Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczniów placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

4. Wręczenie nagród dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych                                     

za udział w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych                                            

i Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok: 

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2016 rok, 

b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego za 2016 

rok, 

c) przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji o stanie mienia Powiatu 

Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, 

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu w Otwocku sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2016 rok, 

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu 

Powiatu za 2016 rok, 

f) dyskusja, 

g) głosowanie projektu uchwały; 

2) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2016 rok: 

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2016 rok, 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia absolutorium 
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dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2016 rok, 

c) dyskusja, 

d) głosowanie projektu uchwały; 

3) w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        

22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok,                         

z późn. zm.; 

4) w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                      

22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2017 – 2031, z późn. zm.; 

5) w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz                        

ul. Świderska na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta 

Karczewa w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Otwocki 

niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, 

położonych  w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki ew. nr 78/34 o pow. 0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 0,0386 ha,                    

nr 322/5 o pow. 0,0312 ha, nr 78/30 o pow. 0,0032 ha z obr. Izabela gm. 

Wiązowna; 

7) w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej                                  

w Otwocku za 2016 rok.  

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.  

 

Ad. 3 
  Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka, Wiceprzewodnicząca Rady Barbara 

Markowska oraz Przewodniczący Rady Dariusz Grajda wręczyli dyplomy oraz nagrody 

najlepszym uczniom placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

 

1. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

 

Dyplomy oraz nagrody Rady Powiatu w Otwocku otrzymali: 

 

− Jakub Adrian Zgagacz – uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego Nr I                                            

im. K. I. Gałczyńskiego 

− Aleksandra Ciborowska – uczennica klasy I Technikum Nr 1 w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

− Sylwia Skoczek – uczennica klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

− Artur Żmudzin – ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza 

Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 

− Agnieszka Łukasiak – uczennica klasy III Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2                  

im. Marii Skłodowskiej-Curie 
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− Paulina Korzeniewska – uczennica klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2                     

w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 

 

Gratulacje od Rady Powiatu otrzymali również:  

 

− Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku Pani 

Joanna Michalczyk    

− Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica                    

w Otwocku Pani Apolonia Żołądek 

− Dyrektor Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku Pani Monika 

Chudek 

− Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku Pan Robert Pielak 

 

 

2. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczniów szkół i placówek 

szkolnictwa specjalnego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

 

Dyplomy oraz nagrody Rady Powiatu w Otwocku otrzymali: 

 
− Patrycja Łukasiewicz – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

− Monika Bielawska – uczennica klasy III Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                           

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

− Daniel Molski – uczeń klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

− Wiktoria Kieszek – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” 

− Michał Rokicki – uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii „Jędruś” 

− Jakub Wedelsted – uczeń klasy III Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 

− Magdalena Obrycka – uczennica klasy II Technikum w Specjalnym Ośrodku                         

Szkolno-Wychowawczym Nr 2   

 

 

Gratulacje od Rady Powiatu otrzymali również:  

 

− Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku Pani Eliza Trzcińska-Przybysz 

− Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Pan Cezary 

Łukaszewski  

− Dyrektor Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku Pan Jacek 

Urbaniak 

− Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku Pan Paweł 

Uścinowicz   

 

 

 Na sesję przybyli radni: Agnieszka Łątka, Dariusz Sokół. Obecnych 20 radnych. 
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Ad. 4  
 Starosta Otwocki Mirosław Pszonka, Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka, 

Członek Zarządu Roman Zdunik oraz Przewodniczący Rady Dariusz Grajda wręczyli 

nagrody dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za udział                                 

w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych                                       

i Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017. 

 
SZKOŁY PODSTAWOWE 

I miejsce:  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie 

II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie 

III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku 

 

GIMNAZJA 

I miejsce: Gimnazjum Publiczne im. Józefa Czumy w Celestynowie 

II miejsce: Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Osiecku 

III miejsce: Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

I miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica                       

w Otwocku 

II miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 

III miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego 

 

 

Następnie dokonano uroczystego wręczenia roweru Agacie Gardzielewskiej – 

wychowance Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej                                  

w Otwocku za wyjątkowe sukcesy sportowe w dziedzinie lekkoatletyki. 

 

Na sesję przybył radny Janusz Goliński. Obecnych 21 radnych. 

 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali przekazane przez Zarząd 

Powiatu w Otwocku dokumenty, mianowicie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego za 2016 rok, sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz informację o stanie 

mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Markowska odczytała uchwałę Nr Wa.174.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 

roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok. 

Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię w ww. kwestii. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Szostak poinformował, że Komisja 

Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 30 maja br. podjęła pozytywną opinię o wykonaniu 

budżetu Powiatu za rok 2016. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Pomimo wezwania Przewodniczącego do 

rozpoczęcia dyskusji nie zgłoszono żadnych głosów. W związku z powyższym 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 15 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” i przy 5 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 187/XXV/17              
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania              
z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady Przedstawił projekt uchwały Nr 2. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2016 rok. 

Komisja Rewizyjna, w obecności 7 członków Komisji, przegłosowała ww. wniosek                       

w następujący sposób: za – 4 głosy, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr Wa.233.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego za 2016 rok. 

Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię w ww. kwestii. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, iż wczoraj miał okazję uczestniczyć                   

w sesji Rady Miejskiej w Karczewie, podczas której jeden z gminnych radnych 

(samorządowiec od blisko 30 lat) powiedział, że dochody i wydatki we wniosku 

absolutoryjnym to nie wszystko. Dodał, że Komisja Rewizyjna swój niepokój związany                                       

z funkcjonowaniem PCZ Spółka z o.o. uwzględniła we wniosku absolutoryjnym. W opinii 

radnego Zarząd Powiatu nie ma pomysłu na ten Powiat. Powiedział, że „jest to tak naprawdę, 
w mojej ocenie, bieżące administrowanie i to jeszcze w sposób uznaniowy naszą jednostką 
samorządu terytorialnego”. Dlatego radny podczas posiedzenia Komisji głosował „przeciw”                   

udzieleniu absolutorium i dzisiaj również będzie głosował „przeciw”.  

Radna Małgorzata Wielopolska zapytała o niewykorzystane środki przeznaczone na 

budowę mostu, kwestia dotyczy 450 tys. zł na wykup gruntów. Zapytała czy nie można było 

tych środków przesunąć na realizację innych zadań inwestycyjnych, skoro było wiadomo, że 

nie zostaną one skonsumowane w tym roku, jeśli chodzi o budowę mostu.  

Starosta odpowiedział, że zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem zostały wydane 

decyzje administracyjne o wypłacie odszkodowania. W związku z powyższym dopóki nie 

stały się one ostateczne nie można było zrealizować wypłat. Dokumentacja i mapy 

podziałowe wymagały określonego czasu, nie z winy Powiatu. Przesunięcie środków na inne 

zadania drogowe nie dałoby możliwości realizacji inwestycji w ubiegłym roku, ze względu na 

opóźnienia i zbyt krótki termin wymagany do ich wykonania.  

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił                    

o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 14 głosami „za”, przy 7 głosach 
„przeciw”– podjęła uchwałę Nr 188/XXV/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Zarządu Powiatu w Otwocku za 2016 rok, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 4 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  
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  Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał Zarząd Powiatu dlaczego zrezygnowano                     

z inwestycji pt. skrzyżowanie na ulicy: Karczewskiej i Batorego, przesuwając z niej                         

725 tys. zł. Dlaczego zmniejszono o 110 tys. zł środki przeznaczone na wykonanie ul. Armii 

Krajowej w Otwocku? Dlaczego zdjęto środki z przebudowy mostu w Warszawicach?   

  Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Batorego w Otwocku, to podczas 

Zarządu Powiatu było omawiane pismo Przewodniczącego Komisji Rady Miasta Otwocka, 

który wnioskował o przeznaczenie środków z inwestycji na dofinansowanie doświetlenia 

przejść dla pieszych. Starosta zaznaczył, że nie jest to zadanie Powiatu. Dodał, że przyjmując 

do budżetu kwotę 800 tys. zł były prowadzone z Miastem rozmowy, że na realizację zadania 

potrzebna jest kwota 1 mln 600 tys. zł. Ponieważ Otwock nie zabezpieczył  w budżecie takich 

środków, Zarząd stanął na stanowisku, że zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji, 

której koszt to 75 tys. zł i być może temat zostanie ponownie podjęty w latach 2018-2019. 

Starosta powiedział, że ulica Żeromskiego w Otwocku wymaga natychmiastowego remontu 

(jest to droga wyjazdowa do drogi krajowej Nr 17), w związku z czym zgodnie z opinią 
Zarządu Powiatu oraz Komisji Budżetowej należało przesunąć środki, aby ww. drogę 
doprowadzić do właściwego stanu. Natomiast jeżeli chodzi o przesunięcie środków 

przeznaczonych na remont ulicy Armii Krajowej, to były pieniądze na odcinek od ulicy 

Tadeusza do Narutowicza. Przy przygotowywaniu budżetu Powiat ustalał z Miastem Otwock, 

że Powiat przeznaczy na to zadanie kwotę 150 tys. zł, a Miasto 250 tys. zł, aby zakończyć 
inwestycję prowadzoną od Pogorzeli do Otwocka. Ponownie w budżecie Miasta Otwocka nie 

znalazły się środki na ustalony wspólnie z Powiatem cel. Przy tej okazji Starosta 

poinformował, że Powiat zakwalifikował się na dotację, dzięki której budżet Powiatu zostanie 

powiększony o blisko 1 mln zł na realizację inwestycji od Pogorzeli do ulicy Tadeusza                    

w Otwocku. Ewentualnie jeśli Otwock zdobędzie się na refleksję i dołączy się do inwestycji 

w postaci dofinansowania, to jest szansa, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca, 

mianowicie do ulicy Narutowicza w Otwocku. Natomiast kwota 20 tys. zł zostanie 

przeznaczona na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Odnośnie mostu w Warszawicach 

Starosta poinformował, że Powiat otrzymał już 7 mln zł z Ministerstwa Rozwoju, w związku 

z powyższym nie było szans na otrzymanie kolejnej dotacji dla tej małej inwestycji. Wspólnie 

z radnym Zdzisławem Zychem zostało ustalone, że w przyszłym roku Zarząd zaproponuje 

Radzie, aby Powiat ze środków w wysokości 450 tys. zł spróbował zrealizować 
przedmiotową inwestycję ubiegając się przy okazji o środki zewnętrzne. Kwota 200 tys. zł, 

jaką zabezpieczył w tym roku Powiat jest niewystarczająca na samodzielne wykonanie 

remontu ww. mostu.  

  Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o prognozy rozmów Powiatu z Miastem 

Otwock w temacie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Batorego, Matejki i Karczewskiej                    

w Otwocku. Radny dodał, że jest to newralgiczne miejsce w Otwocku.  

  Starosta odpowiedział, że Powiat prowadzi rozmowy w tej kwestii, natomiast 

odnośnie priorytetowości tej inwestycji, to Miasto stoi na innym stanowisku, a chociażby 

proponując Powiatowi, na piśmie, żeby środki zapewnione na rondo przeznaczyć na 

doświetlenie miejsc dla pieszych. Zdaniem Starosty temat budowy ronda w tym rejonie jest 

bardzo ważny i dlatego przed przyjęciem projektu budżetu Powiatu na rok 2018 Zarząd 

będzie jeszcze rozmawiał w tej sprawie z Miastem. 

  Radny Artur Brodowski podkreślił, iż rondo na skrzyżowaniu ulic: Batorego, Matejki         

i Karczewskiej w Otwocku jest bardzo ważnym rondem, tak samo jak rondo na skrzyżowaniu 

ulic: Reymonta i Żeromskiego w Otwocku. Następnie przypomniał, iż radni podnosili 

również kwestię „wyciszenia” łuków przy ulicach: Samorządowej i Reymonta oraz 

Przewoskiej i Szkolnej. Radny dodał, iż okazało się, że Miasto uznało, że najważniejszą 
inwestycją jeśli chodzi o rondo jest skrzyżowanie ulic: Andriollego i Pułaskiego w Otwocku.  

  Radny Janusz Goliński – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny                                         
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i Bezpieczeństwa poinformował, że podnoszone problemy będą przedmiotem obrad 

najbliższego posiedzenia Komisji. 

  Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, iż zdejmując 725 tys. zł z budowy ronda na 

skrzyżowaniu ulic: Karczewskiej i Batorego, na ulicę Żeromskiego przesunięto niecałe                                       

600 tys. zł, czyli 100 tys. zł zostało przypisane nowym inwestycjom, które pojawiły się                               
w załączniku inwestycyjnym, mianowicie chodnikom w Kątach i Sufczynie (po 30 tys. zł). 

Radny zapytał czy coś wydarzyło się w tych dwóch miejscowościach, że musiały zostać 
przesunięte środki w trakcie roku budżetowego? Poprosił o komentarz w tej sprawie.  

  Starosta powtórzył, iż kwota 75 tys. zł pozostaje na aktualizację dokumentacji budowy 

ronda na skrzyżowaniu ulic: Karczewskiej i Batorego. Natomiast 725 tys. zł zostało 

przeznaczone w całości na realizację inwestycji w ulicy Żeromskiego w Otwocku. Jeżeli 

dobrze pójdzie, to nawierzchnia w ulicy Żeromskiego zostanie ułożona nieomalże od 

początku. Środki przeznaczone pierwotnie na budowę mostu w Warszawicach zostały 

podzielone na zadania w: Kątach (30 tys. zł), Sufczynie (30 tys. zł), Karczewie                    

(ul. Częstochowska: 60 tys. zł, ul. Mickiewicza: 30 tys. zł). Starosta odpowiedział, że jeżeli 

chodzi o Kąty i Sufczyn, to wydarzyło się to samo co w Karczewie – pojawiły się dodatkowe 

środki w wysokości po 40 tys. zł na każde z zadań. Zarząd Powiatu podjął decyzję                                  
o dołożeniu środków (po 30 tys. zł), aby zadania zostały wykonane w szerszym zakresie.  

  Radny Jacek Czarnowski zapytał o remont ścieżki rowerowej przy okazji remontu 

ulicy Żeromskiego w Otwocku.  

  Starosta odpowiedział, że ścieżka rowerowa nie jest przewidziana do remontu. Środki 

w całości zostaną przeznaczone na ułożenie nakładki asfaltowej w drodze.  

  Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę na poz. 43 i 44 tabeli 2a do 

przedmiotowego projektu uchwały. W przypadku inwestycji polegających na budowie 

chodników w Kątach i Sufczynie widnieją kwoty po 30 tys. zł, jako środki własne Powiatu na 

ich realizację. Nie ma innych środków – zewnętrznych, o których wspominał powyżej 

Starosta.  

  Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że z relacji Wójta 

Gminy Kołbiel wie, że Gmina przyjęła po 40 tys. zł na ww. zadania oraz dodatkowe 40 tys. zł 

na zadanie w Chrośnie. Widocznie Gmina jeszcze nie przekazała do Powiatu w sposób 

formalny zmian, aby Powiat mógł podpisać z nią porozumienie. Środki zostały przekazane na 

tę chwilę intencyjnie.  

  Starosta powiedział, że Wójt Gminy Kołbiel wystosował do Powiatu pismo z ww. 

deklaracją.   
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, 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 189/XXV/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. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 4 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

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

przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 190/XXV/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. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 4 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 191/XXV/17 w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania                  
w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz 
ul. Świderska na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta Karczewa               
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 4 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 192/XXV/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat 
Otwocki niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, 
położonych w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów, 
jako działki ew. nr 78/34 o pow. 0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 0,0386 ha, nr 322/5 o pow. 
0,0312 ha, nr 78/30 o pow. 0,0032 ha z obr. Izabela gm. Wiązowna, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 

 
  Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił akces do pracy w Komisji Budżetowej                           

i Rozwoju Gospodarczego. 

  Radny Jacek Czarnowski wyraził niepokój związany z organizacją posiedzeń tak 

licznej Komisji (19 członków). 

  Przewodniczący Rady zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego ww. Komisji 

objął radny Zdzisław Zych.  

  Radny Zdzisław Zych wyraził zgodę na pełnienie ww. funkcji. 
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W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił                    

o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz z ww. zmianą w składzie 

osobowym Komisji. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 14 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciw” i przy 5 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 193/XXV/17                   
w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 

Radny Jacek Czarnowski zapytał ile osób obecnie zatrudnionych jest w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej i na ilu etatach? 

Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła informację zgodnie 

ze sprawozdaniem. Dodała, że liczba etatów, w stosunku do stanu, kiedy Dyrektorem była 

Pani Ewa Koc, została powiększona o jeden etat.  
 
Ad. 7 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 8 Sprawozdania, mianowicie na ile lat 

zostało powierzone Pani Ewie Barbarze Musiejko stanowisko Dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku?  

Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że na 5 lat.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 24 Sprawozdania, czy można wyrazić 
zgodę na zwiększenie środków na promocję dwóch zadań, w przypadku, jak to zostało ujęte 

w Sprawozdaniu, niemożliwości określenia wydatków? 

Sesję opuścił radny Dariusz Grajda. Obecnych 20 radnych. Prowadzenie obrad 

Przewodniczący Rady powierzył Wiceprzewodniczącej Rady.  

Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu odpowiedział, że tak duże 

wydarzenie jak „Dzień Dziecka” 3 czerwca br. Powiat organizował po raz pierwszy. Niektóre 

decyzje musiały zapadać bardzo szybko i dlatego była prośba, aby w ramach posiadanych 

środków można było zwiększyć wydatki związane z realizacją zadania.  

Radny Krzysztof Szczegielniak odniósł się do pkt. 17 Sprawozdania. Zapytał ile 

olimpiad kreatywności odbywa się w ciągu roku? Według radnego olimpiada powinna być 
tylko jedna. Przypomniał, że w tym roku Powiat przekazał już środki, zresztą słusznie, 

wspierając finansowo wyjazd uczennic z Zespołu Szkół w Osiecku na Olimpiadę 
Kreatywności Destination Imagination w Stanach Zjednoczonych. Natomiast                                   

w przedstawionym Sprawozdaniu można przeczytać, że Zarząd wyraził zgodę na wsparcie 

wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie na Olimpiadę Kreatywności 

Destination Imagination (DI) – Oczyma Wyobraźni w Pekinie.   

Wicestarosta odpowiedział, że z tego co się orientuje, to kwalifikacje są jedne, ale 

odbywają się dwa finały: w okresie letnim w Stanach Zjednoczonych oraz w okresie 

zimowym w Chinach. Zarząd stanął na stanowisku, że należy dofinansować obie szkoły 

przyjmując takie działanie już jako zasadę. Dofinansowanie stanowiło kwotę w wysokości 

1000 zł na wyjazd jednego dziecka (ok. 6 tys. zł na drużynę). 
Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała wypracowanie procedur, które określałyby 

zasady wspierania uczniów wszystkich szkół powiatu otwockiego, którzy chcieliby 

skorzystać z wyjazdów dofinansowywanych z budżetu Powiatu.  

Wicestarosta odpowiedział, że ww. wniosek Wiceprzewodniczącej jest godny tego, 

aby się nad nim pochylić.  
Wiceprzewodnicząca Rady dodała, że również organizacje pozarządowe mają swój 

czas na to, aby złożyć wnioski do budżetu. Dodała, że może warto rozważyć propozycję 
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przeznaczenia określonej puli środków na tego typu inicjatywy. Jeśli środki nie zostaną 
wydane, można je wówczas przeznaczyć na inny cel.  

Radny Jacek Czarnowski zaproponował ustalenie proporcji procentowych w stosunku 

do kosztów wyjazdu również dla innych przedsięwzięć. Następnie zapytał o pkt 32 

Sprawozdania, mianowicie której z gmin dotyczy zgłoszony wniosek. 

Starosta odpowiedział, że wniosek w sprawie pozbawienia ul. Chlubnej na odcinku od 

ul. Modlińskiej do ul. Zawiślańskiej kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem 

jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia ul. Chlubnej na odcinku od ul. 

Zawiślańskiej do ul. Piwoniowej kategorii drogi powiatowej, w związku z wyłączeniem jej                  

z użytkowania, dotyczy gminy warszawskiej.   

Radny Jacek Czarnowski przypomniał, że już wielokrotnie zwracał się z prośbą 
poprawy stanu przejścia dla pieszych w ulicy Wawerskiej w Otwocku, na wysokości  

budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi. 

Starosta powiedział, że jednym z warunków podwyższenia bezpieczeństwa na drogach 

powinno być właściwe oświetlenie ulic, co leży w gestii gmin, w tym przypadku Miasta 

Otwocka. Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych kończy uzupełnianie oznakowania pionowego        

i poziomego przejść dla pieszych. Gdzie jest to możliwe zmieniana jest dokumentacja                          

w kierunku nowoczesnej sygnalizacji świetlnej.  

Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby w ww. przejściu dla pieszych została 

wybudowana „szykana” lub azyl dla pieszych, co wymusi mniejszą prędkość pojazdów,                    

a pieszy będzie miał możliwość skrycia się.  
  Radny Janusz Goliński – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny                                         

i Bezpieczeństwa poinformował, że podnoszony problem będzie przedmiotem obrad 

najbliższego posiedzenia Komisji. 

  Radny Dariusz Sokół jako były Przewodniczący Komisji podziękował za współpracę 
członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego. Następnie zapytał o pkt 24 Sprawozdania dot. 

Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego 27-28 kwietnia 2017 r. 

  Starosta przedstawił ogólne informacji dot. organizacji Konwentu Powiatów 

Województwa Mazowieckiego. Dodał, że Powiat Otwocki reprezentowali: Starota Mirosław 

Pszonka, Wicestarosta Paweł Rupniewski, Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka, 

Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik. Zaproszenie do uczestnictwa w Konwencie 

otrzymała również Wiceprzewodnicząca Rady.  

  Radna Małgorzata Wielopolska zapytała o pkt 27 Sprawozdania dot. wniosku Prezesa 

PCZ Sp. z o. o. w sprawie wymogów funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii PCZ Sp. z o.o. 

Wicestarosta odpowiedział, że Pani Prezes wystąpiła do Zarządu z prośbą                           
o wsparcie finansowe zakupu sprzętu niezbędnego, wymaganego przepisami, do dalszego 

funkcjonowania ww. Oddziału. Termin wprowadzenia przepisów upływa z końcem roku 

2019, w związku z czym Zarząd podjął decyzję o uwzględnieniu ww. wniosku przy 

konstruowaniu projektu budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2018. Wicestarosta dodał, że 

być może uda się zakupić sprzęt z dofinansowania, które w różnej wysokości deklarują 
włodarze gmin z terenu powiatu otwockiego.  

  Radna Bogumiła Więckowska zapytała: „w tym roku jakie gminy i ile dołożyły do 

PCZ”? 

  Wicestarosta odpowiedział, że równolegle odbywa się sesja w Józefowie, Rada ma 

podjąć uchwałę zmieniającą budżet, w której znajdą się określone środki na zakup sprzętu dla 

PCZ. Propozycja wystosowana do Miasta Józefowa dotyczyła dofinansowania kwotą                               
ok. 200 tys. zł (zakup sprzętu za 188 tys. zł). Obecnie dofinansowanie z Józefowa ma być na 

poziomie 20 tys. zł. Być może jest to pierwszy etap. Poza tym jest informacja, że na 

najbliższej sesji Rada Gminy Wiązowna ma podjąć decyzję o zakupie sprzętu dla Oddziału 
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Chirurgii na łączną kwotę blisko 100 tys. zł. Prowadzone są również rozmowy z Gminą 
Osieck.   

  Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy Pani Prezes PCZ Spółka z o.o. wystąpiła 

do gmin o umorzenie podatku od nieruchomości? Czy gminy podjęły decyzje o ewentualnych 

umorzeniach? Jeśli chodzi o Otwock, to byłaby to pokaźna suma.  

  Wicestarosta odpowiedział, że Pani Prezes wystąpiła o umorzenie podatku od 

nieruchomości zarówno do Otwocka, jak i Józefowa. Z informacji, które posiada Wicestarosta 

wynika, że obie gminy umorzyły ww. opłaty. 

  Radna Grażyna Olszewska zapytała o pkt 34 Sprawozdania dot. możliwości nabycia 

przez powiat działek przy nieruchomości Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. 

  Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu Powiatu poinformowała, że obecnie Zarząd 

Powiatu prowadzi w tym temacie czynności rozpoznawcze podjęte w związku z pismem, 

które wystosował Wiceprezydent Miasta Otwocka.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 28 Sprawozdania dot. wyrażenia zgody 

na dofinansowanie wystawy „Sztuka Indonezji”. Radny zapytał na co została przeznaczona 

kwota 2.100 zł, jeśli była to wystawa oraz ile osób w niej uczestniczyło? 

Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu odpowiedział, że „Sztukę 
Indonezji” wystawiła galeria zlokalizowana w Wiązownie, która jest profesjonalną galerią 
mieszczącą się w garażu. Jest to wystawa otwarta, liczba osób, które wzięły w niej udział 

będzie wynikała zapewne z księgi. W ciągu roku tych wystaw jest kilka, Powiat 

dofinansowuje jedną.  
 
Ad. 8 
 Radny Jarosław Wiązowski oświadczył, że głosował „przeciw” udzieleniu 

absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016, ze względu na sytuację finansową PCZ Spółka 

z o.o. Zgodnie z zapewnieniami Spółka miała się zbilansować, jest inaczej. Zdaniem radnego 

jest bardzo słaby nadzór nad tą Spółką. Następnie zapytał o konflikt w Przychodni przy                    

ul. Armii Krajowej w Otwocku. 

 Wicestarosta odpowiedział, że 27 czerwca br. odbędzie się Zgromadzenie 

Wspólników. Podczas spotkania będzie omawiany bilans za rok 2016 oraz stan finansów. 

Zdaniem Wicestarosty zarówno sytuacja finansowa, jak i medyczna Spółki poprawiają się. 
Jeśli chodzi o konflikt w Przychodni, to Wicestarosta nie posiada na ten temat informacji. 

Przy okazji zapyta o niego Dyrektora ds. medycznych PCZ Spółka z o.o.  

 Radny Mateusz Rojek oświadczył, iż również głosował „przeciw” udzieleniu 

absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016. Jeśli chodzi o połączenie komisji, to powołanie 

Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego nie rozwiązało problemu. Zdaniem radnego 

nie da się pracować przy tak licznym składzie osobowym ww. Komisji.  

 Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że Przewodniczący Rady uczestniczy                      

w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę na e-maile, które w ostatnim czasie 

kieruje Przewodniczący Rady do wiadomości radnych. Adresatem pism Przewodniczącego 

jest Zarząd Powiatu, w treści których znajduje się polecenie odpowiedzi nadawcom, którzy 

przecież zwracali się z problemem do Przewodniczącego, czyli do Rady Powiatu. Radny 

zaapelował, aby Przewodniczący Rady postępował zgodnie ze swoimi kompetencjami, bez 

zlecania Zarządowi zadań poza zakresem obowiązków. Następnie zapytał o obłożenie                      

w komercyjnym oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz kiedy rozpocznie się budowa drogi 

na odcinku Celestynów-Pogorzel? 

 Wicestarosta odpowiedział, że z informacji przekazanych przez Panią Prezes PCZ 

Spółka z o.o. wynika, że na 20 łóżek – zajętych jest 14. Jest to dość zadawalające obłożenie. 
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Zaapelował o cierpliwość, ponieważ ten zakres usług jest pożądany na terenie powiatu 

otwockiego i z miesiąca na miesiąc Oddział będzie przynosił coraz większe zyski.  

 Starosta poinformował, że najbliższy termin, o którym można mówić                                
w kontekście przebudowy drogi od Pogorzeli w kierunku Otwocka, to po 15 lipca br.  

 Radny Jarosław Wiązowski zapytał o remont ulicy Przewoskiej w Otwocku przy 

współudziale Miasta Otwocka. Zadanie miało zostać zrealizowane w ubiegłym roku. 

 Starosta odpowiedział, że nie będzie wracał do rozmów prowadzonych z Miastem 

Otwockiem w roku ubiegłym, tylko odniesie się do bieżących decyzji. Miasto zaproponowało 

198 tys. zł, a Powiat dołoży 20 tys. zł. Szansa powodzenia realizacji zadania jest uzależniona 

od wykonania przez Miasto w jak najszybszym czasie ciągu pieszo-rowerowego (obrzeża, 

chodnik, krawężnik). Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odpowiedzi Miasta.  

 Radna Grażyna Olszewska poprosiła o przybliżony termin realizacji przedsięwzięcia 

w Karczewie przy ul. Częstochowskiej.  

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 

odpowiedział, że najpierw musi odbyć się przetarg.   

 Radny Artur Brodowski, w kontekście remontu ulicy Przewoskiej w Otwocku                             

i prowadzonych w tej kwestii rozmów z Miastem, zauważył, iż warto byłoby również 
podnieść temat parkingów. Na odcinku przylegającym do ogrodzenia Szkoły Podstawowej         

Nr 1 można byłoby wybudować zatokę dla samochodów osobowych do parkowania 

równoległego.  

Starosta, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował radnym za udzielenie 

absolutorium. Podziękował również wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych 

Powiatu Otwockiego oraz pracownikom za wkład pracy.  

 

Sesję opuściła radna Agnieszka Łątka. Obecnych 19 radnych. 

 
Ad. 9 
 Protokół z XXIV sesji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 19 radnych. 

 
Ad. 10 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 18

15
 Wiceprzewodnicząca 

Rady Barbara Markowska zamknęła obrady XXV sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

 
        Protokółowała:                                                                             Przewodniczył: 

 

   Honorata Tarnowska                            Dariusz Grajda 


