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PROTOKÓŁ Nr I/18 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku  
odbytej w dniu 20 listopada 2018 r.  

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

 

 Radny elekt Stanisław Kruszewski poprosił o powstanie wszystkich zebranych  

i wprowadzenie sztandaru Powiatu Otwockiego przez Poczet Sztandarowy, następnie po 

hymnie państwowym na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym otworzył 

pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu w Otwocku, jako najstarszy wiekiem radny 

obecny na sesji. Dziękując za powierzenie tak zaszczytnej funkcji zapewnił, iż dołoży 

wszelkich starań, aby sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.  

Pan Stanisław Kruszewski powitał serdecznie przybyłych gości, włodarzy gmin, 

przewodniczących rad, mieszkańców powiatu otwockiego, dyrektorów podległych jednostek, 

przedstawicieli służb, inspekcji i straży.  

Następnie poprosił, aby każdy radny odrębnie, po wywołaniu podszedł do mównicy  

i odczytał rotę ślubowania. Dodał, iż każdy radny, który sobie tego życzy może, po 

wypowiedzeniu ostatnich słów ślubowania dodać słowa „tak mi dopomóż Bóg”. 

W następnej kolejności każdy radny, odrębnie złożył ślubowanie.  

Następnie radny senior poprosił Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej  

w Otwocku Panią Honoratę Tarnowską o wręczenie zaświadczeń o dokonaniu wyboru na 

radnych VI kadencji Rady Powiatu w Otwocku 2018 - 2023. 

Radny Stanisław Kruszewski poinformował, że ustawowy skład rady wynosi 23 

radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum niezbędne do 

prowadzenia obrad Rady Powiatu w Otwocku i umożliwia przeprowadzenie ważnych 

wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.  

Radny senior Stanisław Kruszewski poprosił o powstanie wszystkich zebranych  

i wyprowadzenie sztandaru Powiatu Otwockiego przez Poczet Sztandarowy. 

Następnie poprosił radnych o przystąpienie do ustalenia porządku obrad I sesji Rady 

Powiatu w Otwocku. W związku z czym przedstawił poniższy porządek posiedzenia 

przygotowany przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Panią Kingę Hulak. Dodał, że 

radni otrzymali go wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.   

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.   

3. Wybór komisji skrutacyjnej.   

4. Wybór Przewodniczącego Rady.   

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.   

6. Wybór Starosty Powiatu.   

7. Wybór Wicestarosty Powiatu.   

8. Wybór Członków Zarządu Powiatu.  

9. Sprawy różne.   

10. Zakończenie obrad.   

 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek, aby w pkt 5 ww. porządku obrad 

wyraz „Wiceprzewodniczącego” zastąpić wyrazem „Wiceprzewodniczących”, ponieważ 

zgodnie z § 4 Statutu Powiatu Otwockiego Rada Powiatu wybiera dwóch 

Wiceprzewodniczących Rady. 
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W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad radny senior poddał 

głosowaniu ww. wniosek.  

 

Głosowanie: „za” – 19 osób, „przeciw” – 3 osoby.  

Wniosek został przyjęty. 

 

Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.   

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.   

3. Wybór komisji skrutacyjnej.   

4. Wybór Przewodniczącego Rady.   

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.   

6. Wybór Starosty Powiatu.   

7. Wybór Wicestarosty Powiatu.   

8. Wybór Członków Zarządu Powiatu.  

9. Sprawy różne.   

10. Zakończenie obrad.   

 

Ad. 3 
 Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji 

Skrutacyjnej. 

Radny Jacek Czarnowski zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Koczorowskiej.  

Radny senior zapytał, czy radna Jolanta Koczorowska wyraża zgodę na członkostwo 

w Komisji Skrutacyjnej? 

Radna wyraziła zgodę. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił kandydaturę radnego Pawła Zawady. 

Radny senior zapytał, czy radny Paweł Zawada wyraża zgodę na członkostwo  

w Komisji Skrutacyjnej? 

Rady wyraził zgodę.  

Radna Grażyna Olszewska zgłosiła kandydaturę radnej Kingi Błaszczyk. 

Radny senior zapytał, czy radna Kinga Błaszczyk wyraża zgodę na członkostwo 

w Komisji Skrutacyjnej? 

Radna wyraziła zgodę. 

Następnie radny senior postawił pod głosowanie wniosek o powołanie Komisji 

Skrutacyjnej w składzie: Jolanta Koczorowska, Paweł Zawada i Kinga Błaszczyk.  

 

Głosowanie: „za” – 22 osoby.  

Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 

            Radny senior poprosił, aby wybrani radni zajęli miejsca przy stole przygotowanym dla 

Komisji Skrutacyjnej oraz dokonali wyboru przewodniczącego komisji, a następnie 

poinformowali o ukonstytuowaniu się Komisji.  

 Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, iż Komisja Skrutacyjna się ukonstytuowała 

oraz że została przewodniczącą Komisji, a członkami komisji zostali: radna Jolanta 

Koczorowska i radny Paweł Zawada. 

 

Ad. 4 
 Radny senior przedstawił projekt uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Otwocku i poprosił o zgłoszenie kandydatur. 
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 Radny Roman Srebnicki zgłosił kandydaturę radnego Piotra Mateusza Kudlickiego.  

Radny senior zapytał radnego Piotra Mateusza Kudlickiego, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie? 

Radny wyraził zgodę. 

Wobec braku innych kandydatur radny senior poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  

w Otwocku. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga Błaszczyk poinformowała, iż radnym 

zostaną rozdane karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Następnie poinformowała 

radnych o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, 

które otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła, aby dokonując wyboru radni 

przy nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie dwiema przecinającymi się liniami. 

Więcej skreśleń lub niedokonanie żadnego skreślenia czyni głos nieważnym. Zaprosiła do 

głosowania.  

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła, aby radni kolejno,  

w porządku alfabetycznym, podchodzili do urny w celu oddania głosu. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga 

Błaszczyk odczytała protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja 

Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania                - 22 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu        - 22 

− głosów nieważnych oddano                           - 0 

− głosów ważnych oddano                                - 22 

 

Kandydat Piotr Mateusz Kudlicki otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 14 

przeciw: 8 

wstrzymujących się: 0 

 

Przewodniczącym Rady Powiatu w Otwocku został wybrany 

radny Piotr Mateusz Kudlicki. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych podjęła uchwałę Nr 1/I/18 Rady 
Powiatu w Otwocku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 5 

Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki przedstawił projekt uchwały Nr 2  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Otwocku i poprosił o zgłoszenie 

kandydatur. 

Radny Grzegorz Michalczyk zgłosił kandydaturę radnej Grażyny Kilbach i radnej 

Grażyny Olszewskiej. 

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki 

zapytał czy radna Grażyna Kilbach oraz radna Grażyna Olszewska wyrażają zgodę na 

kandydowanie? 

Radna Grażyna Kilbach wyraziła zgodę. 

Radna Grażyna Olszewska wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  
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w Otwocku i ogłosił 5 minutową przerwę. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 17.30.  

Wznowienie obrad o godz. 17.35. 

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga Błaszczyk poinformowała, 

iż radnym zostaną rozdane karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Następnie 

poinformowała radnych o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni 

głosują na kartach, które otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła, aby 

dokonując wyboru radni przy nazwiskach kandydatów postawili jedno skreślenie dwiema 

przecinającymi się liniami. Więcej skreśleń lub niedokonanie żadnego skreślenia czyni głos 

nieważnym. Zaprosiła do głosowania.  

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła, aby radni kolejno,  

w porządku alfabetycznym, podchodzili do urny w celu oddania głosu. 

Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki ogłosił przerwę. 

  

Ogłoszenie przerwy o godz. 17.40.  

Wznowienie obrad o godz. 17.48. 

 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga 

Błaszczyk odczytała protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja 

Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania               - 22 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu        - 22 

− głosów nieważnych oddano                           - 0 

− głosów ważnych oddano                                - 22 

 

Kandydat Nr 1 – Grażyna Kilbach – otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 14 

przeciw: 8 

wstrzymujących się: 0 

 

Kandydat Nr 2 – Grażyna Olszewska – otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 14 

przeciw: 8 

wstrzymujących się: 0 

 

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Otwocku zostały wybrane 

radna Grażyna Kilbach oraz radna Grażyna Olszewska. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych podjęła uchwałę Nr 2/I/18 Rady 
Powiatu w Otwocku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  
w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 6 
Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki przedstawił projekt uchwały Nr 3  

w sprawie wyboru Starosty Otwockiego i poprosił o zgłoszenie kandydatur. 

 Radny Stanisław Kruszewski zgłosił kandydaturę Pana Cezarego Łukaszewskiego – 

radnego Rady Miasta Józefowa, Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa, znanego 



 

 

 

 

5 

 

wychowawcę i nauczyciela, Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”  

w Józefowie, doświadczonego pracownika samorządowego oraz działacza społecznego, na 

stanowisko Starosty Otwockiego. 

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Cezary 

Łukaszewski, obecny na Sali, wyraża zgodę na kandydowanie? 

Pan Cezary Łukaszewski wyraził zgodę. 

Rady Dariusz Grajda zaproponował wniosek, aby Pan Cezary Łukaszewski 

przedstawił swoją kandydaturę oraz zaprezentował swój plan działania dla Powiatu 

Otwockiego na najbliższe 5 lat.  

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki przekazał głos Panu Cezaremu 

Łukaszewskiemu. 

Pan Cezary Łukaszewski podczas wystąpienia poinformował, iż w chwili objęcia 

funkcji Starosty Otwockiego skupi się nad rozwiązaniem problemów istniejących na terenie 

powiatu otwockiego.  

Rany Dariusz Grajda zgłosił wniosek do porządku obrad, aby uwzględnić w nim 

możliwości zadawania pytań kandydatowi na stanowisko Starosty Otwockiego. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 18.10.  

Wznowienie obrad o godz. 18.20. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek radnego Dariusza Grajdy.  

 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.  

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

 

 Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Starosty Otwockiego.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga Błaszczyk poinformowała, iż radnym 

zostaną rozdane karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Następnie poinformowała 

radnych o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, 

które otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła, aby dokonując wyboru radni 

przy nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie dwiema przecinającymi się liniami. 

Więcej skreśleń lub niedokonanie żadnego skreślenia czyni głos nieważnym. Zaprosiła do 

głosowania.  

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła, aby radni kolejno  

w porządku alfabetycznym, podchodzili do urny w celu oddania głosu. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga 

Błaszczyk odczytała protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja 

Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania                - 22 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu        - 22 

− głosów nieważnych oddano                           - 1 

− głosów ważnych oddano                                - 21 

 

Kandydat Cezary Łukaszewski otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 13 

przeciw: 8 
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wstrzymujących się: 0 

Starostą Otwockim został wybrany 

Pan Cezary Łukaszewski. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych podjęła uchwałę Nr 3/I/18 Rady 
Powiatu w Otwocku w sprawie wyboru Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 

Ad. 7 
Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki przedstawił projekt uchwały Nr 4  

w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego i poprosił Starostę Otwockiego Cezarego 

Łukaszewskiego o wskazanie kandydata na Wicestarostę Otwockiego. 

Starosta Otwocki zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Kłóska – radnego Rady Miasta 

Otwocka – Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Inwentaryzacyjnej kadencji 2014 - 2018, doświadczonego samorządowca oraz 

działacza społecznego na stanowisko Wicestarosty Otwockiego. 

Radna Aneta Bartnicka poprosiła, aby Pan Krzysztof Kłósek przedstawił się radnym 

oraz wszystkim zebranym i poprosiła o informację o wykształceniu kandydata. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Pana 

Krzysztofa Kłóska. 

Pan Krzysztof Kłósek podczas wystąpienia poinformował, iż w chwili objęcia funkcji 

Wicestarosty Otwockiego będzie do samego końca pracował na rzecz Powiatu Otwockiego, 

aby zmienić to, czego wymagają mieszkańcy powiatu. 

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Krzysztof 

Kłósek wyraża zgodę na kandydowanie? 

Pan Krzysztof Kłósek wyraził zgodę. 

 Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga Błaszczyk poinformowała, iż radnym 

zostaną rozdane karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Następnie poinformowała 

radnych o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, 

które otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła, aby dokonując wyboru radni 

przy nazwisku kandydata postawili jedno skreślenie dwiema przecinającymi się liniami. 

Więcej skreśleń lub niedokonanie żadnego skreślenia czyni głos nieważnym. Zaprosiła do 

głosowania.  

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła, aby radni kolejno,  

w porządku alfabetycznym, podchodzili do urny w celu oddania głosu. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga 

Błaszczyk odczytała protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja 

Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania                - 22 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu        - 22 

− głosów nieważnych oddano                           - 0 

− głosów ważnych oddano                                - 22 

 

Kandydat Krzysztof Kłósek otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 13 

przeciw: 9 

wstrzymujących się: 0 
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Wicestarostą Otwockim został wybrany 

Pan Krzysztof Kłósek. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych podjęła uchwałę Nr 4/I/18 Rady 
Powiatu w Otwocku w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 18.55.  

Wznowienie obrad o godz. 19.10. 

 

Ad. 8 
Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki przedstawił projekt uchwały Nr 5  

w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Otwocku i poprosił Starostę Otwockiego 

Cezarego Łukaszewskiego o wskazanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu. 

Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski na członków Zarządu Powiatu zgłosił 

kandydatury radnych: 

− Stanisława Kruszewskiego, 

− Grzegorza Michalczyka, 

− Krzysztofa Olszewskiego. 

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał czy ww. radni 

wyrażają zgodę na kandydowanie? 

Radny Stanisław Kruszewski wyraził zgodę.   

Radny Grzegorz Michalczyk wyraził zgodę.   

Radny Krzysztof Olszewski wyraził zgodę.   

Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego. 

Przewodniczący Rady Piotr Mateusz Kudlicki w związku z przygotowywaniem kart 

do głosowania przez Komisję Skrutacyjną poprosił Kierownika Biura Rady Powiatu Panią 

Honoratę Tarnowską o przedstawienie informacji o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych przez radnych Rady Powiatu w Otwocku.  

Kierownik Biura Rady Powiatu Honorata Tarnowska poinformowała o ww. 

obowiązku składnia oświadczenia majątkowego.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga Błaszczyk poinformowała, iż radnym 

zostaną rozdane karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Następnie poinformowała 

radnych o sposobie głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, 

które otrzymali od członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła, aby dokonując wyboru radni 

przy nazwiskach kandydatów postawili jedno skreślenie dwiema przecinającymi się liniami. 

Więcej skreśleń lub niedokonanie żadnego skreślenia czyni głos nieważnym. Zaprosiła do 

głosowania.  

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła, aby radni kolejno  

w porządku alfabetycznym, podchodzili do urny w celu oddania głosu. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kinga 

Błaszczyk odczytała protokół Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja 

Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania               - 22 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu        - 22 

− głosów nieważnych oddano                           - 0 
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− głosów ważnych oddano                                - 22 

 

Kandydat Nr 1 – Stanisław Kruszewski – otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 13 

przeciw: 9 

wstrzymujących się: 0 

 

Kandydat Nr 2 – Grzegorz Michalczyk – otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 14 

przeciw: 8 

wstrzymujących się: 0 

 

Kandydat Nr 3 – Krzysztof Olszewski – otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 13 

przeciw: 9 

wstrzymujących się: 0 

 

Członkami Zarządu Powiatu w Otwocku zostali wybrani radni: 
Stanisław Kruszewski, Grzegorz Michalczyk i Krzysztof Olszewski. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych podjęła uchwałę Nr 5/I/18 Rady 
Powiatu w Otwocku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Otwocku, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 9 
 Bez uwag. 

 
Ad. 10  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 19
32

 Przewodniczący Rady 

Piotr Mateusz Kudlicki zamknął obrady I sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Piotr Mateusz Kudlicki 

 
 


