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PROTOKÓŁ Nr XXXVI/18 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku  
odbytej w dniu 29 maja 2018 r.  

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku  
przy ul. Poniatowskiego 10 

 

Przewodniczący Rady przed otwarciem sesji poprosił wszystkich zebranych o krótką 

modlitwę oraz uczczenie pamięci chwilą ciszy Pani Jolanty Wyszomirskiej wieloletniego 

kierownika Biura Rady Powiatu w Otwocku.  

 

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 

XXXVI 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 17 radnych, co wobec składu 

Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.  
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących zarzutów 

naruszenia przepisów art. 25b ust. 1 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia                           

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich 

granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym; 

2) w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych 

okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 

3) w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                        

im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; 

4) w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury                        

im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10                                        

od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; 

5) w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach                          

przez powiatowe jednostki  budżetowe prowadzące działalność oświatową; 
6) w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka                    

ew. nr 94/5 o pow. 0,0430 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8. 

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                           

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok”. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2017 rok. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/18 z sesji. 

10. Zakończenie obrad. 
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Starosta zgłosił wniosek, aby do porządku obrad w pkt. 4 wprowadzić ppkt. 7 dot. 

projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. 

zm. Poinformował, że wniesienie tego projektu do porządku obrad jest podyktowane 

otrzymaniem przez Powiat dodatkowych środków finansowych na Powiatową Państwową 
Straż Pożarną oraz otrzymaniem kwoty blisko 150 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na 

remont boiska przy Zespole Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Otwocku.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek, aby w porządku obrad uwzględnić pkt 

dot. wyrażenia przez Radę Powiatu stanowiska w sprawie budowy i lokalizacji pomnika gen. 

Julian Filipowicza. Radny wyjaśnił, że inicjatorem budowy pomnika jest Rada Miasta 

Otwocka, która w kwietniu br. zwróciła się do Przewodniczącego Rady z prośbą o wyrażenie 

stanowiska w powyższej kwestii i w związku z upływem 30 dni prosi o zamieszczenie tego 

punktu w porządku obrad w celu wyrażenia przez Radę Powiatu stosownego stanowiska.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pismo w powyższej sprawie skierował do Zarządu 

Powiatu oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w celu podjęcia 

właściwych działań. Zauważył, że w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości 

zaproponował również budowę pomnika dla trzykrotnego premiera Polski – Wincentego 

Witosa i nadal nie otrzymał odpowiedzi. W związku z czym poprosił o udzielenie informacji 

ze strony Przewodniczącego Zarządu oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego  

w powyższej sprawie.  

Starosta zaproponował, aby pkt zgłoszony przez radnego został omówiony na 

następnej sesji Rady Powiatu, ponieważ Zarząd Powiatu pochylił się nad tym pismem  

i wystąpił do Dyrekcji Szkoły o opinię, która jest przedmiotem dyskusji na jutrzejszym 

posiedzeniu Zarządu. Dodał, że nie widzi potrzeby pośpiechu, ponieważ w bieżącym roku ma 

powstać jedynie koncepcja budowy pomnika oraz że to Zarząd powinien wpierw zająć 
stanowisko w tej kwestii uwzględniając opinię społeczności szkolnej. 

Radny Zdzisław Zych – Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju 

Gospodarczego poinformował, że Komisja również dyskutowała nad budową pomnika oraz 

nad jego lokalizacją. Wyjaśnił, że Komisja wyraziła swoją opinię poprzez głosowanie „za” 

budową pomnika oraz „za” wskazaną lokalizacją.  
Przewodniczący Rady poprosił o informację czy w związku z powyższymi 

wyjaśnieniami radny Piotr Mateusz Kudlicki podtrzymuje zgłoszony wniosek.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki poinformował, iż podtrzymuje swój wniosek. 

  

Następnie Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek Starosty o przyjęcie do 

porządku obrad w pkt 4 ppkt. 7: „w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 

rok, z późn. zm.”. 

Głosowanie: „za” - 17 osób (jednomyślnie) 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta. 

 

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek radnego Piotra Mateusza 

Kudlickiego o wprowadzenie do porządku obrad pkt dot. wyrażenia stanowiska Rady Powiatu 

w Otwocku w sprawie budowy pomnika gen. Julian Filipowicza i lokalizacji tego pomnika. 

Głosowanie: „za” - 4 osoby, „przeciw” - 8 osób, „wstrzymało się” - 5 osób. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty.  

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących zarzutów 

naruszenia przepisów art. 25b ust. 1 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia                           
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5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich 

granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym; 

2) w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych 

okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 

3) w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                        

im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; 

4) w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury                        

im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10                                  

od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; 

5) w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach                                                                 

przez powiatowe jednostki  budżetowe prowadzące działalność oświatową; 
6) w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 

nr 94/5 o pow. 0,0430 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w 

Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8; 

7) w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 

grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. 

zm. 

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                           

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok”. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2017 rok. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/18 z sesji. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Sekretarz Powiatu zgłosił, iż zmianie podlega publikacja w Dzienniku Ustaw ustawy  

o samorządzie powiatowym na: tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995. 

 

Ad. 3  
Przewodniczący Rady przestawił projekt stanowiska.  

 

Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

stanowiska. 
   

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu stanowiska. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła Stanowisko 
Nr 8/2018 Rady Powiatu w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących zarzutów 
naruszenia przepisów art. 25b ust. 1 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 

1) Przewodniczący Radny przedstawił projekt uchwały Nr 1. 
Na sesję przybył radny Mateusz Rojek – obecnych 18 radnych. 
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Komisja Statutowa w obecności 5 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały.  

 

 Radny Zdzisław Zych zauważył, że z pierwszej tabeli uzasadnienia niniejszego 

projektu uchwały wynika, że Gmina Kołbiel ma 2 mandaty, Gmina Osieck 1 mandat oraz 

Gmina Sobienie-Jeziory również 1 mandat, co razem daje 4 mandaty. Natomiast Gmina 

Wiązowna i Celestynów ma po 2 mandaty, czyli razem również 4 mandaty. Natomiast  

w drugiej tabeli suma mandatów dla gmin: Kołbiel, Osieck i Sobienie-Jeziory wynosi 3,  

a w Gminie Celestynów i Wiązowna 5. Radny dodał, że zapis w uzasadnieniu „Okręgiem 

wyborczym jest jedna gmina.” brzmi jakby ustawodawca sugerował, że każda gmina powinna 

mieć radnego, co zdaniem radnego byłoby sprawiedliwością społeczną, gdyż każda gmina 

miałaby swojego przedstawiciela w Powiecie. Zaznaczył, że liczba mandatów wynika z liczby 

mieszkańców mieszkających w danej gminie. Porównując liczbę mieszkańców w stosunku do 

2014 roku okazuje się, że powiat pozyskał niewielu mieszkańców. Natomiast w Gminie 

Wiązowna odnotowano, że w przeciągu 4 ostatnich lat przybyło blisko 1000 mieszkańców, co 

powoduje zmianę podziału mandatów w poszczególnych gminach. Radny zaznaczył, że jest 

przeciwny takiemu zapisowi i będzie głosować „przeciw” przedmiotowemu projektowi 

uchwały.   

 W wyniku dyskusji, która odbyła się podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji 

Statutowej w temacie przedmiotowego projektu uchwały, wnioskodawca – Zarząd Powiatu  

w trybie autopoprawki do uzasadnienia uwzględnił następujące zdanie: „W każdym okręgu 

wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych.”, przed zdaniem: „Okręgiem wyborczym jest 

jedna gmina.” oraz wprowadził symbol: „*” przy całkowitej liczbie mandatów: „1”  

w przypadku Gminy Osieck.   

  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – 16 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciw” – podjęła uchwałę Nr 263/XXXVI/18 w sprawie podziału Powiatu Otwockiego 
na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym  
i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.  
 

Sesję opuścił radny Jacek Czarnowski – obecnych 17 radnych. 

 

2) Przewodniczący Radny przestawił projekt uchwały Nr 2. 

 

Komisja Statutowa 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 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 264/XXXVI/18 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 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 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 265/XXXVI/18 w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 od 
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Na sesję wrócił radny Jacek Czarnowski - obecnych 18 radnych.  

 

 Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał czy istnieje możliwość, aby Rada Powiatu 

upoważniła Starostę bądź Zarząd Powiatu do wykonywania tych czynności z pełnomocnictwa 

Rady. 

 Radna Aneta Bartnicka – Członek Zarządu odpowiedział, że nie istniej taka 

możliwość, ponieważ jest to kompetencja Rady. Wyjaśniła, że ta kompetencja wynika  

z uchwały Nr 262/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, która został podjęta 

na ubiegłej sesji  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 266/XXXVI/18 w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 od 
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 

 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwały Nr 5 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 Radny Artur Brodowski zgłosił wniosek, aby w § 2 dodać pkt 14 w brzmieniu: „wpłat 

za udział w wycieczkach szkolnych.”, dzięki któremu na konto szkoły będą mogły wpływać 
wpłaty za udział w wycieczkach szkolnych; analogicznie będzie musiało to być wykazane po 

stronie wydatków, czyli w § 3 pkt 2 dodać lit. m w brzmieniu „pokrycie kosztów za udział  

w wycieczkach szkolnych.”. 
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 Radna Aneta Bartnicka zauważyła, że w powyższym projekcie uchwały raczej zostały 

wymienione wszystkie możliwe źródła i wycieczki szkolne nie mogą być tutaj wpisane, jako 

dochody własne. 

 Adwokat Łukasz Banaszek zauważył, że w pkt 8 § 2 jest pozycja dot. wpłat z tytułu 

organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich. 

Natomiast odnosząc się do podstawy podjęcia tej uchwały to w art. 223 ustawy o finansach 

publicznych nie jest wymieniony numeratywny katalog, jest jedynie stwierdzenie 

„pochodzące w szczególności (…)”, pozostałe punkty nie są doprecyzowane. 

 Radna Aneta Bartnicka zauważył, że we wspomnianym pkt. 8 § 2 nie chodzi  

o organizację wycieczek szkolnych, lecz o organizację wypoczynku „Lato w Mieście”  

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Zaznaczyła, że jej zdaniem taki 

zapis jest kontrowersyjny i trudny do realizacji dla szkół, i jest przeciwna tej propozycji.  

Na sesję przybył radny Krzysztof Boczarski – obecnych 19 radnych. 

 Skarbnik Powiatu poparł wniosek radnego Artura Brodowskiego, ponieważ zgodnie  

z wypowiedzią Adwokata nie został wyczerpany limit wpłat i w tym przypadku, jeśli chodzi  

o wycieczki nie ma przeszkód, żeby była transparentność wszystkich dochodów  

i wydatków. Dodał, że te dochody nie są przyjmowane do budżetu Powiatu i zaproponował, 

aby nie polemizować i zgodzić się ze zgłoszonym wnioskiem.   

 Radna Bogumiła Więckowska zauważyła, że uwzględnienie wniosku radnego Artura 

Brodowskiego pozwoli na gromadzenie na koncie środków z tytułu darowizn, dzięki którym 

możliwe będzie dofinansowanie wycieczek dla najbiedniejszych dzieci. 

Na sesję przybył radny Jarosław Wiązowski – obecnych 20 radnych. 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu propozycję poprawki radnego Artura 

Brodowskiego.  

Głosowanie: „za” 18 osób, „przeciw” 1 osoba, „wstrzymała się” 1 osoba. 

Poprawka została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z przyjętymi zmianami w § 2 i 3. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 267/XXXVI/18 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach 
przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 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 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 268/XXXVI/18 w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej, jako 
działka ew. nr 94/5 o pow. 0,0430 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 
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Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 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 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 269/XXXVI/18 w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu  
w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 
2018 rok, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 5 
 Bez uwag. 

 

Ad. 6 
Bez uwag. 

 

Ad. 7  
 Radna Grażyna Olszewska w nawiązaniu do wyciągu Nr 920 z projektu protokołu  

Nr 199/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24 maja 2018 r. poprosiła  

o informację, kiedy należy się spodziewać wyliczenia oszczędności z przetargu na realizację 
zadania budowy mostu na rzece Świder i kiedy planowane jest rozdysponowanie na 

poszczególne zadania inwestycyjne w gminach Powiatu? Poprosiła również o przygotowanie 

stosownej uchwały na następną sesję, aby Gmina Karczew mogła ruszyć z remontem 

chodnika w ul. Częstochowskiej. 

 Starosta odpowiedział, że oszczędności z tytułu realizacji zadania budowy mostu na 

rzece Świder zostały już wyliczone i jest to blisko 2 mln 400 tys. zł. Dodał, że na następnym 

posiedzeniu Zarządu zostaną zaproponowane propozycje podziału tych pieniędzy i na pewno 

propozycja podziału tych środków zostanie przedstawiona na najbliższej sesji.  

 Radny Artur Brodowski zapytał o pkt 39 Sprawozdania dot. wystąpienia do 

Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zwiększenie środków finansowych na prowadzenie 

Biura Paszportowego Starostwa Powiatowego w Otwocku. Poprosił o informację jakie środki 

Powiat wydaje na funkcjonowanie Biura Paszportowego, jakie otrzymujemy od Wojewody 

oraz ile rocznie osób składa wniosek o wydanie paszportu. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby szczegółową odpowiedź na to pytanie przekazać 
pisemnie. 

Starosta zgodził się z Przewodniczącym oraz dodał, iż prawdopodobnie ta sprawa 

sama się rozwiąże, ponieważ ze strony Wojewody została przedłożona nowa propozycja 

prowadzenia Biura Paszportowego w związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony 

danych osobowych (RODO) mianowicie, że za każdą pomyłkę popełnianą przez Biuro 

Paszportowe Starostwa Powiatowego będzie karał Starostwo kwotą 500 zł, a taka propozycja 

jest absolutnie nie do przyjęcia. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał czy Zarząd Powiatu posiada informacje  

nt. harmonogramu budowy poszczególnych przepraw przez tory kolejowe na terenie miasta 

Otwocka. W przypadku gdyby Zarząd nie posiadał takich informacji poprosił o wystąpienie 

o taki harmonogram i przedstawienie go radnym do najbliższej sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poparł powyższa prośbę radnego.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił również o aktualne informacje nt. budowy 

przeprawy mostowej przez rzekę Świder.   

 Starosta poinformował, że zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami 

Starostwo otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury dotacje, w wysokości blisko 9 mln 300 tys. 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Jana Pawła 
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II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej  

ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1 +708 wraz z obiektem przez rzekę Świder, 

na terenie gminy Otwock i Józefów. Został wyłoniony wykonawca – Warszawskie 

Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY, który był również wykonawcą tego zadania  

w pierwszym etapie. Wykonawca został wprowadzony już na teren budowy  

i prawdopodobnie od poniedziałku ruszą prace. Terminy przyjęte w umowie w okolicy  

15 września nie są raczej zagrożone  

 

Ad. 8  
 Bez uwag. 

 

Ad. 9 
 Protokół z XXXV sesji został przyjęty jednomyślnie w obecności 20 radnych. 

 

Ad. 10 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie

 
16

45 
Przewodniczący Rady 

Dariusz Grajda zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Dariusz Grajda 

 

 


