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PROTOKÓŁ Nr XXVII/17 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 28 września 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 1700 otworzył obrady 
XXVII 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 16 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 dyplomu uznania dla Pani Eweliny Pszczółkowskiej.  
4. Uhonorowanie Pani Bogny Hupy.  
5. Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie 

reorganizacji nadzoru budowlanego. 
6. 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego na usuwanie 
skutków nawałnicy; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie 
skutków nawałnicy; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na usuwanie 
skutków nawałnicy; 

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w 2018 r.;  

7) w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi                       
i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu;  

8) w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                  
30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                   
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

9) w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku; 

10) w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie 
zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2727W, 2705W, 2706W, 2708W, 
2709W, zlokalizowanych na terenie Gminy Wiązowna w zakresie budowy ścieżek 
i ciągów pieszo-rowerowych; 
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11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/9 o pow. 0,3000 ha                    
z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku; 

12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych 
numerami 73/10, 73/13 oraz 73/5, obręb 8, w Otwocku; 

13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/11 o pow. 0,2844 ha        
z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku; 

14) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych 
numerami 73/12 oraz 73/14, obręb 8, w Otwocku; 

15) w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 
17/19; 

16) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10; 

17) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

18) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku  
przy ul. Majowej 17/19; 

19) w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy                          
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej                 
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19; 

20) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4                       
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy                          
ul. Literackiej 8; 

21) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3                        
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej                  
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19; 

22) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7; 

23) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy                     
ul. Konopnickiej 3; 

24) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą 
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. 

7. Plan pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego w roku 2017.  
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2017 r. 
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
10. Zapytania i oświadczenia radnych. 
11. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji. 
12. Zakończenie obrad. 

    
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do ww. porządku obrad. 
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał dlaczego w porządku obrad nie został 

uwzględniony punkt dot. wręczenia nagród najlepszym maturzystom oraz uczniom, którzy 
osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych w Powiecie Otwockim                                 
w 2017 roku. 

Przewodniczący odpowiedział, że nie było takiego wniosku. Następnie oddał głos 
Panu Staroście.  
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Starosta Otwocki Mirosław Pszonka odpowiedział, że wręczenie ww. nagród 
planowane jest podczas sesji w październiku br. 
 
Ad. 3 
 Przewodniczący Rady Dariusz Grajda, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka oraz 
Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski dokonali uroczystego wręczenia dyplomu uznania 
od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dla Pani Eweliny 
Pszczółkowskiej, w podziękowaniu za upowszechnianie nurtu emocjonalnego wychowania 
oraz pracę na rzecz dzieci realizowaną w duchu Pedagogiki Serca.  
 
Ad. 4 

Przewodniczący Rady Dariusz Grajda, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka oraz 
Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski w dowód uznania za zaangażowanie w rozwój 
hodowli bydła mięsnego uhonorowali Panią Bognę Hupę okolicznościową plakietą. 
 
Ad. 5 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał projektodawców stanowiska z czego wynika 
skierowana do radnych propozycja? Poprosił o wskazanie dokumentów, w których zapisano   
„projektowane zmiany w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego”. 
 Przewodniczący poprosił o odpowiedź Pana Sekretarza. 
 Sekretarz Powiatu Zbigniew Rak odpowiedział, że w szeregu projektowanych aktów 
prawnych pojawiały się różnego rodzaju zamierzenia m.in. dotyczyły one organizacji 
administracji architektoniczno-budowlanej. Obecnie nie ma takiego aktu prawnego, który 
zawierałby ww. zmiany, znajduje się to na etapie projektowania.    

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy inne samorządy podjęły już uchwały lub 
stanowiska ww. kwestii? 

Sekretarz zauważył, iż radni byli odbiorcami stanowisk kierowanych do Rady Powiatu 
w Otwocku.  

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o inne propozycje w sprawie zmian w prawie. 
Czy Rada Powiatu będzie podejmowała stanowiska w przypadku każdych projektowanych 
zmian? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że każdy radny może zgłosić projekt stanowiska 
do właściwej komisji celem procedowania i jeśli Rada Powiatu zdecyduje, najpierw                         
w pracach komisji, a następnie podczas sesji, to takie stanowisko będzie przyjęte.  

W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, która 
komisja procedowała nad ww. projektem stanowiska? 

Przewodniczący odpowiedział, że Zarząd Powiatu przygotował projekt stanowiska. 
Nie był on procedowany przez żadną z komisji. Następnie Przewodniczący zarządził 
głosowanie.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 11 głosami „za” przy 4 głosach 
„wstrzymujących” (1 osoba nie głosowała) – podjęła stanowisko Nr 7/2017 w sprawie 
projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego. 
 
Ad. 6 

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o autopoprawce Zarządu Powiatu do 
przedmiotowego projektu uchwały. 
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Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o rozdział 80120 – przeniesienie planu 
wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 
w związku ze zmianami organizacyjnymi od nowego roku szkolnego. Radny dodał, że ww. 
kwestia wiąże się z wyrażeniem przez Zarząd Powiatu zgody na utworzenie dodatkowej klasy 
w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku ze wskazaniem, że środki finansowe na realizację 
przedsięwzięcia będą pochodziły z oszczędności po realizacji inwestycji – remontu sali 
gimnastycznej w placówce. Oszczędności z remontu to ok. 27 tys. zł, a przesunięcie dotyczy 
wyższej kwoty, mianowicie 46 tys. zł. Radny powiedział, iż podczas posiedzenia Komisji 
pytał czy utworzenie dodatkowej klasy będzie wiązało się ze skutkami finansowymi. 
Odpowiedź była negatywna, ale jak się dzisiaj okazuje skutki finansowe są. Radny zwrócił 
uwagę, iż w jednej ze szkół Powiatu Otwockiego jest 5 klas „nieobłożonych”, w których 
mogłoby być więcej uczniów bez dodatkowych kosztów. Dodał, że wydatek przyszłoroczny 
na tą klasę to ponad 130 tys. zł plus pochodne. W związku z czym zapytał czy jest to dobra 
decyzja, na którą stać Powiat skoro były miejsca w innej placówce? 

Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu Powiatu odpowiadając na powyższe 
pytanie powiedziała, że podczas Komisji radny nie pytał o środki finansowe, natomiast pytał 
o dodatkowe zatrudnienie/etaty. Poinformowała, że do Liceum Ogólnokształcącego Nr III  
im. J. Słowackiego w Otwocku chciało przyjść aż tylu uczniów, w związku z czym Zarząd 
Powiatu chcąc zatrzymać ich w Powiecie podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej klasy. 
Dodała, że o wyborze szkoły decydują rodzice i uczniowie.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu zgłaszał, że sama polityka rekrutacja w placówkach Powiatu 
Otwockiego jest trochę chybiona. Wszystkie szkoły powinny mieć szansę równoległego                        
i takiego samego naboru.   

Radna Grażyna Olszewska zapytała o rozdział 60014 odnosząc się do zdjętej kwoty 
300 tys. zł z budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie                           
i ul. Kraszewskiego w Otwocku. Radna zapytała czy zdjęte środki nie powinny zostać 
przeznaczone na realizację zadań w gminach: Karczew i Otwock? Następnie zapytała czym 
kierował się Zarząd Powiatu przeznaczając kwotę 150 tys. zł (pochodzącą ze zdjętych 
środków) na modernizację drogi powiatowej Kępa Gliniecka - Otwock Wielki – Otwock            
Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki. Zdaniem radnej droga                             
w Sobiekursku jest w znacznie gorszym stanie technicznym. 

Starosta odpowiedział, że droga w Glinkach jest w gorszym stanie technicznym niż 
droga w Sobiekursku. Natomiast jeszcze w tym roku Zarząd postara się znacząco poprawić 
stan techniczny drogi w Sobiekursku, bez środków budżetowych. Jeśli chodzi o ww. kwotę, 
mianowicie 300 tys. zł to zarówno Gmina Otwock, jak i Gmina Karczew otrzymały środki 
zewnętrzne, w związku z czym Zarząd podjął decyzję o rozdysponowaniu ww. kwoty. 
Starosta dodał, że być może dzięki takiemu działaniu w przyszłym roku na Karczew zostanie 
przeznaczonych więcej środków.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 14 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 197/XXVII/17 w sprawie zmian w uchwale                   
Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm., która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 



5 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 15 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 198/XXVII/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 i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 199/XXVII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego na 
usuwanie skutków nawałnicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 200/XXVII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na 
usuwanie skutków nawałnicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 201/XXVII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na 
usuwanie skutków nawałnicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie 
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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 202/XXVII/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
obiektów pływających w 2018 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 203/XXVII/17 w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8. 
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 204/XXVII/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady Powiatu                              
w Otwocku z dnia 30 marca 2017 r. 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 Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 205/XXVII/17 w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. 
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 10. 
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie 
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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 206/XXVII/17 w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania                       
w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2727W, 2705W, 2706W, 
2708W, 2709W, zlokalizowanych na terenie Gminy Wiązowna w zakresie budowy 
ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
11) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 11. 

 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób „wstrzymała się” – 1 osoba. 
Zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Otwockiego (uchwała Nr 297/XXXIX/14 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r.) o pozytywnej opinii zadecydował głos 
Przewodniczącego Komisji. 
 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o stację transformatorową, która 
zlokalizowana jest przy granicy działki.  

Starosta odpowiedział, że jeśli zostanie ogłoszony przetarg, to będzie informacja, że 
na działce znajduję się stacja trafo.  

Radny Grzegorz Michalczyk oświadczył, iż w jego przekonaniu aktualnie nie ma 
potrzeby sprzedaży ww. działek, ponieważ: 

1) Zarząd Powiatu nie ma planu co do przyszłości funkcjonowania Urzędu Starostwa                       
i nie wiadomo, czy te działki nie będą potrzebne przy ewentualnej rozbudowie; 

2) działki podzielone są na 4 działki o powierzchni 3 tys. metrów – w przekonaniu 
radnego jest to ograniczenie dostępu do przetargu większej liczby osób; podział 
działek na mniejsze pozwoliłby na większą dostępność i udział osób, które nie są tak 
zasobne finansowo, jak te które byłyby zainteresowane kupnem działek o powierzchni 
3 tys. metrów; udział większej liczby osób mógłby przyczynić się do osiągnięcia 
wyższej ceny sprzedaży.  

Według radnego Zarząd Powiatu przygotowując ww. działki do sprzedaży: „świadczy o tym, 
że nie ma w ogóle polityki funkcjonowania i zbywania własności”.   
 Starosta nie zgodził się z przywołanymi przez radnego Michalczyka argumentami. 
Powiedział, że rozbudowa Starostwa nie ma nic wspólnego z tymi działkami, ponieważ 
Powiat otrzymał w formie darowizny działkę ewidencyjną nr 74/8, na której byłaby 
zlokalizowana ww. inwestycja. Podział działek na mniejsze nie przyniósłby spodziewanego 
efektu w postaci wyższej ceny sprzedaży, jako przykład Starosta podał sprzedaż 
nieruchomości przy Bibliotece. Starosta zaznaczył, że Zarząd Powiatu ma wizję oraz plany 
jak realizować dochody Powiatu, a tym samym zadania Powiatu. 
 Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że według niego są to jedne                                           
z najatrakcyjniejszych działek, które znajdują się w zasobie Powiatu.   

Radny Artur Brodowski stwierdził, iż propozycja podziału działek na mniejsze nie ma 
sensu.  

Radny Janusz Goliński zapytał o plan sprzedaży nieruchomości w roku 2017 oraz jak 
wygląda jego realizacja.  

Przewodniczący Rady poprosił Zarząd Powiatu o przygotowanie informacji w tej 
kwestii na następną sesję przekazując stosowny materiał, z którym będą mogły zapoznać się 
komisje. Następnie poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 11 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 207/XXVII/17                       
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
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Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/9 o pow. 0,3000 ha z obr. 8 przy                      
ul. Wąskiej w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

12) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 12. 
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków negatywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

Radny Grzegorz Michalczyk oświadczył, iż w jego przekonaniu aktualnie nie ma 
potrzeby sprzedaży ww. działek, ponieważ: 

1) Zarząd Powiatu nie ma planu co do przyszłości funkcjonowania Urzędu Starostwa                       
i nie wiadomo, czy te działki nie będą potrzebne przy ewentualnej rozbudowie; 

2) działki podzielone są na 4 działki o powierzchni 3 tys. metrów – w przekonaniu 
radnego jest to ograniczenie dostępu do przetargu większej liczby osób; podział 
działek na mniejsze pozwoliłby na większą dostępność i udział osób, które nie są tak 
zasobne finansowo, jak te które byłyby zainteresowane kupnem działek o powierzchni 
3 tys. metrów; udział większej liczby osób mógłby przyczynić się do osiągnięcia 
wyższej ceny sprzedaży.  

Według radnego Zarząd Powiatu przygotowując ww. działki do sprzedaży: „świadczy o tym, 
że nie ma w ogóle polityki funkcjonowania i zbywania własności”. Stwierdził, iż są to jedne                                  
z najatrakcyjniejszych działek, które znajdują się w zasobie Powiatu.   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 11 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 208/XXVII/17                        
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 73/10, 
73/13 oraz 73/5, obręb 8, w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 13. 
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób „wstrzymała się” – 1 osoba. 
Zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Otwockiego (uchwała Nr 297/XXXIX/14 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r.) o pozytywnej opinii zadecydował głos 
Przewodniczącego Komisji. 
 

Radny Grzegorz Michalczyk oświadczył, iż w jego przekonaniu aktualnie nie ma 
potrzeby sprzedaży ww. działek, ponieważ: 

1) Zarząd Powiatu nie ma planu co do przyszłości funkcjonowania Urzędu Starostwa                       
i nie wiadomo, czy te działki nie będą potrzebne przy ewentualnej rozbudowie; 

2) działki podzielone są na 4 działki o powierzchni 3 tys. metrów – w przekonaniu 
radnego jest to ograniczenie dostępu do przetargu większej liczby osób; podział 
działek na mniejsze pozwoliłby na większą dostępność i udział osób, które nie są tak 
zasobne finansowo, jak te które byłyby zainteresowane kupnem działek o powierzchni 
3 tys. metrów; udział większej liczby osób mógłby przyczynić się do osiągnięcia 
wyższej ceny sprzedaży.  

Według radnego Zarząd Powiatu przygotowując ww. działki do sprzedaży: „świadczy o tym, 
że nie ma w ogóle polityki funkcjonowania i zbywania własności”. Stwierdził, iż są to jedne                                  
z najatrakcyjniejszych działek, które znajdują się w zasobie Powiatu.   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 11 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 209/XXVII/17                           
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/11 o pow. 0,2844 ha z obr. 8 przy                            
ul. Wąskiej w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

14) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 14. 
 
Komisja Budżetowa i w Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób „wstrzymała się” – 1 osoba. 
Zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Otwockiego (uchwała Nr 297/XXXIX/14 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r.) o pozytywnej opinii zadecydował głos 
Przewodniczącego Komisji. 
 

Radny Grzegorz Michalczyk oświadczył, iż w jego przekonaniu aktualnie nie ma 
potrzeby sprzedaży ww. działek, ponieważ: 

1) Zarząd Powiatu nie ma planu co do przyszłości funkcjonowania Urzędu Starostwa                       
i nie wiadomo, czy te działki nie będą potrzebne przy ewentualnej rozbudowie; 

2) działki podzielone są na 4 działki o powierzchni 3 tys. metrów – w przekonaniu 
radnego jest to ograniczenie dostępu do przetargu większej liczby osób; podział 
działek na mniejsze pozwoliłby na większą dostępność i udział osób, które nie są tak 
zasobne finansowo, jak te które byłyby zainteresowane kupnem działek o powierzchni 
3 tys. metrów; udział większej liczby osób mógłby przyczynić się do osiągnięcia 
wyższej ceny sprzedaży.  

Według radnego Zarząd Powiatu przygotowując ww. działki do sprzedaży: „świadczy o tym, 
że nie ma w ogóle polityki funkcjonowania i zbywania własności”. Stwierdził, iż są to jedne                                       
z najatrakcyjniejszych działek, które znajdują się w zasobie Powiatu.   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 11 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr 210/XXVII/17                        
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 73/12 oraz 
73/14, obręb 8, w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

15) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 15. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 211/XXVII/17 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 1 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 
17/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

16) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 16. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 212/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4                       
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
17) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 17. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 213/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2                         
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 
8, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

18) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 18. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 214/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1                        
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej                              
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
19) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 19. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 215/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 
Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej                 
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
20) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 20. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 216/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy                          
ul. Literackiej 8, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
21) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 21. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 217/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej                  
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
22) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 22. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 218/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2                     
w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
23) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 23. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 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 16 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę                
Nr 219/XXVII/17 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1                     
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 
przy ul. Konopnickiej 3, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
24) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 24. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę na niezgodność między projektem 
uchwały a Statutem, który będzie musiał zostać przyjęty w przypadku podjęcia 
przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił, iż w projekcie uchwały napisane jest, że Powiat nie ponosi 
opłat, natomiast zgodnie ze Statutem każdy członek, z wyjątkiem członka honorowego, musi 
regularnie opłacać składki. Zgodnie z § 1 ww. projektu uchwały wyraża się zgodę na 
przystąpienie Powiatu na prawach członka wspierającego. Radny dodał, że sprawę zgłaszał 
podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Zgodnie z uzyskaną informacją,                   
to porozumienie ma określać zwolnienie z opłat, ale Statut oraz uchwała na tę chwilę są                      
w sprzeczności.    

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 15 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 220/XXVII/17 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Szkolny Związek Sportowy Warszawy                        
i Województwa Mazowieckiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 

Bez uwag. 

 
Ad. 8 

Bez uwag.  

 
Ad. 9 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 62, 66 i 79 Sprawozdania.  
 Starosta odpowiadając na pierwsze pytanie dot. skierowania pisemnego wystąpienia 
do Prezesa PCZ Sp. z o.o. o przedstawienie propozycji korekty zapisu specyfikacji 
modernizacji Oddziału Wewnętrznego do kwoty 3 zł lub wskazania źródła pozyskania 
brakujących środków finansowych w wysokości 800 tys. zł, poinformował, iż udało się 
skorygować zakres prac oraz zakupów do kwoty 3 mln zł. Obecnie jest już rozstrzygnięty 
przetarg na kwotę 2 mln 980 tys. zł, jutro nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. 
Korzystając z okazji, Starosta zaprosił radnych do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Odnośnie 
pytania dot. zapoznania się z wynikami pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, 
powodowanego używaniem łodzi silnikowych na Jeziorze Rokola Otwock Wielki, Starosta 
poinformował, iż pomiary zostały wykonane w czerwcu br., wartość ich stanowiła 
odpowiednio: 34,4 dB i 33,8 dB. Są one poniżej dopuszczalnego poziomu hałasu                                 
w przedmiotowym rejonie, który wynosi 55 dB. Zatem poziom hałasu nie jest przekraczany. 
Natomiast jeśli chodzi o Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE) – jest to zakup zbiorowy 
na energię elektryczną.   
 Sesję opuścili radni: Janusz Goliński j Kazimierz Ciorga. Obecnych 14 radnych. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt. 106, 112 i 125 Sprawozdania. 
Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację zadania 

pn.: „Budowa ul. Zielnej” w Otwocku. Materiały przekazało Miasto Otwock. Odnośnie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie Stowarzyszeniu ÓSEMKA TAXI gruntu przy 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościelnej w Otwocku, Starosta poinformował, iż 
wystąpienie Stowarzyszenia dot. pasa drogowego i jest związane z pracami, jakie będą 
prowadzone przez PKP PLK S.A.   

Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu w kwestii dot. braku zgody na przyznanie 
dotacji na dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju od 
września do grudnia 2017 r. w Niezwyczajnej Szkole. Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
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Specjalna z oddziałami przedszkolnymi, poinformowała, że Powiat nie dysponuje 
dodatkowymi środkami finansowymi w budżecie na 2017 r. z przeznaczeniem na ww. cel. 
Natomiast zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja z budżetu Powiatu dla ww. Placówki 
będzie przekazywana od 1 stycznia 2018 r. Zapewniła, że każdy rodzic, który zgłosił się do 
Powiatu z zapytaniem w przedmiotowej kwestii otrzymał odpowiedź. 

Sesję opuścił radny Krzysztof Boczarski. Obecnych 13 radnych. 
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 83, 84, 108 i 110 Sprawozdania. 
Wicestarosta odpowiadając na pytanie dot. wyrażenia zgody na przyjęcie działania 

(przygotowanie katalogu detalu architektonicznego stylu Świdermajer) do realizacji jako 
wydarzenie własne Powiatu Otwockiego, którego Powiat będzie głównym organizatorem, 
poinformował, że będzie ono finałem prac zorganizowanych w ramach współpracy                                
z Politechniką Warszawską. Wytypowana została już lista budynków w stylu „świdermajer”             
z terenu powiatu otwockiego. W tym roku planowana jest realizacja I etatu – pilotażowego, 
przyjadą studenci, którzy zrobią inwentaryzację, stworzą rysunki o wartości artystycznej                     
z rysem historycznym, każdy budynek zostanie opracowany na 4 planszach. W przyszłym 
roku planowane jest wykonanie większej liczby budynków z listy i zakończenie prac 
opracowaniem, z którego mogliby korzystać m.in. architekci. Odnośnie wydarzenia „Świder 
Skim Fest 2017” – jest to cykl zawodów na desce surfingowej na rzece Świder. Są to zawody 
ogólnopolskie.  

Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz został zobowiązany przez 
Przewodniczącego Rady do przekazania radnym szczegółowych informacji w zakresie                         
pkt. 108 Sprawozdania, o który zapytał radny Krzysztof Szczegielniak. 

Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu zabrał głos w kwestii pytania dot. wyrażenia 
zgody na zmianę liczby cyklu koncertów pn. „Klasyka na leżakach” i „Perły kameralistyki” 
oraz na zmianę miejsca koncertu pn. „Otwocki Piknik Muzyczny” (pkt 110 Sprawozdania). 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o pkt 87 Sprawozdania. 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 

odpowiedział, że sprawa jest już dawno załatwiona. Jeżeli były zgłaszane uwagi –                               
to nieistotne.   

Radna Grażyna Olszewska zapytała o pkt 121 Sprawozdania dot. chodników                          
w miejscowościach Janów, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec. 

Starosta odpowiedział, że jeśli ktoś daje pieniądze, to powinien określić co chce, żeby 
za te pieniądze było zrobione. Dodał, że wykonanie zadań w tym roku nie będzie możliwe ze 
względu na zaawansowanie innych prac inwestycyjnych.  

Radny Jarosław Wiązowski nawiązując do pkt. 69 Sprawozdania zapytał o remont                   
ul. Przewoskiej w Otwocku. Czy będą wykonane dodatkowo parkingi i chodniki? 

Starosta odpowiedział, że Zarząd wystosował kolejne pismo, monit, do Miasta 
Otwocka, ponieważ zgodnie z porozumieniem Miasto miało wykonać następujące prace: 
krawężniki, chodniki, wjazdy i obrzeża. Po stronie Powiatu jest położenie nawierzchni, ale ze 
względu na brak wykonania ww. zakresu prac przez Miasto, Powiat jest wstrzymany z pracą.  

Sesję opuściła radna Agnieszka Łątka. Obecnych 12 radnych. 
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 93 i 116 Sprawozdania. 
Odnośnie pkt. 93 Sprawozdania, o który zapytał radny Krzysztof Szczegielniak –  

Przewodniczący Rady poinformował, iż wyjaśni sprawę poinformowania radnych o chęci do 
uczestnictwa w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w dniach 23-26 sierpnia 2017 r.  

Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu poinformowała, że zwiększono dla 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku dotację podmiotową za 2017 r. ze względu na 
fakt, iż zabrakło środków na płace. Nowy Dyrektor jest od czerwca, a nie jak to było 
zakładane, że będzie od września. Poza tym zgodnie z sugestią Komisji Edukacji, Kultury                         
i Sportu został utworzony nowy etat instruktora.   
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Ad. 10 
 Radna Grażyna Olszewska zapytała o ul. Częstochowską w Karczewie.  
 Starosta powiedział, że już podczas dzisiejszej sesji informował, że Zarząd Dróg 
Powiatowych w Otwocku nie ma mocy przerobowej na dodatkowe zadania. Jeśli chodzi                          
o ul. Częstochowską – jest już po przetargu i we wtorek „wchodzi” na ww. drogę.    
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o stan zobowiązań PCZ Spółka z o.o. na dzień       
31 grudnia 2016 r., stan należności na dzień 31 grudnia 2016 r. (w tym oddzielnie za 
nadwykonania), przychody na 31 grudnia 2016 r., wydatki na 31 grudnia 2016 r. – 
sprawozdanie finansowe za 2016 rok i nadwykonania za okres od 1 stycznia 2017 r.                               
do 30 czerwca 2017 r.   
  Wicestarosta odpowiedział, że jutro skupi się nad powyższymi informacjami, aby 
zostały one skierowane do radnych.  

Radny Grzegorz Michalczyk odnosząc się do podjętej uchwały w sprawie zmian                            
w budżecie, poinformował, że wśród zadań remontowych znalazła się droga do Siennicy,                 
o naprawę której apelował radny. Cieszy również radnego chodnik w jego miejscowościach.  
 Przewodniczący Rady zapytał czy radny Grzegorz Michalczyk głosował „za” 
zmianami w budżecie? 
 Radny Grzegorz Michalczyk odpowiedział, że głosował „za” zmianami w budżecie.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pieniądze przesunięte na wydatki osobowe 
związane z korektą i redakcją tekstów.  
 Wicestarosta odpowiedział, że jest to redakcja i korekta wydawnictw, które Powiat 
wydaje w ramach promocji, praca zlecana na zewnątrz.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o budowę galerii przy ul. Kupieckiej                           
w Otwocku, w związku z doniesieniami prasowymi.  

Wicestarosta odpowiedział, że ok. dwa tygodnie temu zostało wydane pozwolenie na 
budowę. Poprzednio brakowało istotnego elementu, którym jest analiza oddziaływania na 
środowisko. Dopóki inwestor nie przedłożył tego dokumentu, Starostwo nie mogło wydać 
decyzji, postepowanie zostało zawieszone do chwili uzyskania przez inwestora decyzji 
środowiskowej. Dawniej inwestor musiał dołączyć dokumenty potwierdzające własność, 
obecnie inwestor składa oświadczenie. 

Radna Grażyna Olszewska zapytała czy Przewodniczący Rady widzi jakieś problemy 
w funkcjonowaniu Rady, jako całości, czy poszczególnych komisji? Radna zapytała nad czym 
obecnie pracuje Komisja Statutowa i czy szykowane są jakieś poważniejsze zmiany                                
w Statucie? 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż ww. pytania radna powinna skierować do 
Przewodniczącego Komisji Statutowej.  

Radny Artur Brodowski – Przewodniczący Komisji Statutowej odpowiedział, że 
Komisja Statutowa pracuje nad zmianami w Statucie.  

Radna Grażyna Olszewska poprosiła o sprawozdanie ww. Komisji oraz informację                    
nt. planowanych zmian w Statucie.  

Przewodniczący Komisji Statutowej zaprosił radną Olszewską do wzięcia udziału                     
w posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż sprawozdania są składane przez Komisję                        
w określonym terminie.  

W wyniku dyskusji radna Grażyna Olszewska zgłosiła wniosek formalny                                  
o przygotowanie krótkiej informacji nad czym pracuje Komisja Statutowa i jakie są 
planowane zmiany w Statucie.    

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. wniosek. 
Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 6 osób, wstrzymały się – 3 osoby. Wniosek upadł.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału                     
w posiedzeniu Komisji. 
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Przewodniczący Rady poprosił o udostępnienie protokołów z Komisji Statutowej.  
Starosta odczytał podziękowania Wojewody Mazowieckiego za pomoc w likwidacji 

miejscowego zagrożenia powstałego w wyniku odnalezienia materiałów niebezpiecznych                  
w postaci metalowych pojemników z ulatniającym się gazem oraz amunicji na terenie 
centralnej składnicy uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji w miejscowości Stara Wieś.  

 
Ad. 11 

Protokoły z XXV i XXVI sesji zostały przyjęte przy dwóch głosach 
„wstrzymujących”, w obecności 12 radnych.  
 
Ad. 10 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1910 Przewodniczący Rady 
Dariusz Grajda zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

        Protokółowała:                                                                                        Przewodniczył: 
 
   Honorata Tarnowska          Dariusz Grajda 


