PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/18
z sesji Rady Powiatu w Otwocku
odbytej w dniu 28 czerwca 2018 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 1630 otworzył obrady
XXXVIII 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 15 radnych, co wobec składu
Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Ad. 2
Porządek obrad zaproponowany przez wnioskodawcę sesji przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie 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.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
przez Powiat Otwocki w 2018 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych
rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.
7. Zakończenie obrad.
Ad. 3
Przewodniczący Rady przedstawił projekt 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.
Na sesję przybył radny Jarosław Wiązowski – obecnych 16 radnych.
Radny Artur Brodowski w związku z podjętą przez Radę Miasta Otwocka uchwałą
o pomocy finansowej dla Powiatu w sprawie współfinansowania nakładki na ul. Przewoskiej
w Otwocku zauważył, że w niniejszym projekcie uchwały w tabeli Nr 2a brakuje tego
zadania. W związku z czym zapytał, w jakim trybie będzie realizowane ww. zadanie?
Starosta odpowiedział, że to zadanie jest umieszczone w pozycji 57 tabeli Nr 2a do
niniejszej uchwały. Dodał, że na to zadanie Starostwo zabezpieczyło 20 tys. zł.
Radny Jacek Czarnowski poinformował, iż ubolewa nad tym, że przebudowa drogi na
ul. Samorządowej i Czaplickiego, nad którą radni od dawna się pochylają jest nadal
odkładana, pomimo zaciągniętego kredytu.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył, że ciąg ulic, o którym wspomniał radny
znajduje się w załączniku inwestycyjnym niniejszej uchwały i to zadanie zostanie
zrealizowane przy współpracy z Miastem w zmniejszonym zakresie.
Starosta poinformował, że zostanie ogłoszony przetarg w nieco ograniczonym
zakresie, lecz ostatecznie może okazać się, że zabezpieczone na zadanie środki mogą
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wystarczyć na wykonanie całej inwestycji.
Radny Artur Brodowski zauważył, że zgodnie z zapisem w załączniku inwestycyjnym
przedmiotowego projektu uchwały należałoby rozumieć, że chodzi o ciąg dróg pomiędzy
ul. Warszawską a Żeromskiego. Natomiast, jeśli ma zostać ograniczony zakres to poprosił
o informację, który odcinek będzie faktycznie wykonany.
Starosta odpowiedział, że na dzień dzisiejszy drogi mogą zostać zrobione zgodnie
z obecnym zapisem. Natomiast jest propozycja z Miasta, aby z tej inwestycji wyłączyć rondo
na ul. Samorządowej, Reymonta, Czaplickiego w Otwocku (koszt około 2 mln zł).
Radny Artur Brodowski zapytał, o zakres, na jaki zostanie ogłoszony przetarg.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek wyjaśnił, że
kwota w wysokości 3 mln 828 tys. 817 zł powinna wystarczyć na inwestycję w ulicy
Samorządowej i Czaplickiego z pominięciem ronda, który na dzień dzisiejszy firma
BUDIMEKX S.A. robi jako tymczasowe, lecz ostatecznie okaże się to po przetargu.
Radny Jacek Czarnowski zapytał, jaki zakres robót został przewidziany w tym ciągu
ulic poza nakładką asfaltową np. chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że brane jest pod uwagę
wszystko to, co jest zawarte w dokumentacji.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 15 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 277/XXXVIII/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. 4
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031, z późn. zm.
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 się” – podjęła uchwałę Nr 278/XXXVIII/18 w sprawie zmian
w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031,
z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2018 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 12 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 279/XXXVIII/18 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2018 roku, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie gromadzenia dochodów
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na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność
oświatową.
Radny Artur Brodowski przypomniał, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Powiatu w Otwocku podczas ostatniego posiedzenia pochylała się nad problemem dot.
przyjętej zmiany do uchwały Nr 267/XXXVI/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 maja
2018 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe
jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową oraz poprosiła o opinię prawną w tej
kwestii (wyciąg Nr 37 z projektu protokołu Nr 45/18 z posiedzenia ww. Komisji w dniu
26 czerwca 2018 r.). Komisja otrzymała opinię prawną na pytanie, którego nie zadawała.
Stwierdził, że jego zdaniem przyjęta uchwała daje dyrektorom placówek dwie możliwości.
Mianowicie obsługiwać wycieczkę przez konto Rady Rodziców bądź przez wydzielony
rachunek.
Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu zauważyła, że posiedzenie Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu wyraźnie zakończyło się wnioskiem o sporządzenie opinii prawnej
czy obecnie obowiązująca uchwała narzuca obowiązek gromadzenia wpłat rodziców na
wycieczki na wydzielonym rachunku. Kancelaria prawna wypowiedziała się, że obecny zapis
jest obligatoryjny i nie pozwala na inną interpretację.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał, w jaki sposób będzie można zbierać środki na
wycieczki szkolne, kto może zbierać te środki oraz jak to będzie wyglądało w praktyce, jeżeli
uchwała zostanie uchwalona bez zmian, według projektu.
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka wyjaśniła, że
proponowane zapisy powodują, że opłaty za wycieczki będą mogły być zbierane dwutorowo
tzn. przez konto Rady Rodziców i ewentualnie na konto wydzielonego rachunku. Taka
alternatywa powoduje, że znikną problemy przy kosztownych wycieczkach, na które środki są
zbierane przez wiele miesięcy oraz nie będzie zagrożenia, że należy je zwrócić z dniem
31 grudnia na konto Powiatu tylko będą mogły być gromadzone przez rodziców.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył, że zgodnie z obowiązującym prawem
organizatorem wycieczek szkolnych mogą być dwa podmioty: placówka oświatowa oraz
podmiot gospodarczy niebędący placówką oświatową posiadający licencję. Rada Rodziców
nie jest organizatorem wycieczki w związku z czym nie może przelewać środków za usługi,
które składają się na wycieczkę. Poprosił o podanie, jakie jeszcze istnieją metody
organizowania wycieczek oraz gromadzenia i rozliczania środków.
Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, że w kwestii organizacji wycieczek
szkolnych obowiązuje nowe rozporządzenie, w którym zniknął zapis mówiący
o finansowaniu. W uzasadnieniu wspomnianego rozporządzenia znalazło się, że pominięty
zapis dot. finansowania wycieczek ze źródeł pozabudżetowych nie zmienia dotychczasowej
sytuacji w zakresie finansowania wycieczek krajoznawczych i turystycznych. Wycieczki
mogą być wspierane przez Radę Szkoły lub Radę Rodziców ze zgromadzonych funduszy
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Powyższe rozwiązanie nie powoduje
skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły
i placówki. Pani Dyrektor dodała, że pismo, z którym wystąpiła do Zarządu dot. prośby
o stworzenie i przygotowanie procedur przyjmowania wpłat za wycieczki oraz o wyrażenie
zgody na zwiększenie zatrudnienia o jeden etat dla osoby, która miałaby realizować to
zadanie.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 16 radnych – 15 głosami „za” (1 osoba nie
głosowała) – podjęła uchwałę Nr 280/XXXVIII/18 w sprawie gromadzenia dochodów na
wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące
działalność oświatową, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 7
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1725 Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Otwocku.
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Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Dariusz Grajda

