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PROTOKÓŁ Nr II/18 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku  
odbytej w dniu 6 grudnia 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 Piotr Kudlicki o godzinie 14
00

 otworzył obrady 

II 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 19 radnych, co wobec 

składu Rady wynoszącego 22 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych uchwał.   

 Następnie Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 

2) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

3) w sprawie powołania Komisji Budżetowej; 

4) w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Zasobu; 

5) w sprawie powołania Komisji Środowiska; 

6) w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; 

7) w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa; 

8) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania polecenia 

wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady;   

9) w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich; 

10) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego; 

11) w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

4. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli celowości zawierania umów przez Powiat 

Otwocki w latach 2015 – 2016 na przykładzie wybranych jednostek. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami. 

6. Informacje Przewodniczącego Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 Przewodniczący Rady zaproponował, aby Komisję Gospodarki i Zasobu połączyć  
z Komisją Środowiska. Następnie zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na 

wykreśleniu pkt 5 w ust. 3. 

  

 Na sesję przybył radny: Robert Kosiński – obecnych 20 radnych.  
 

W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 

głosowaniu zgłoszony wniosek.  
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Głosowanie: „za” – 18 osób, „przeciw” – 2 osoby.  

Wniosek został przyjęty. 

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 

2) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

3) w sprawie powołania Komisji Budżetowej; 

4) w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Zasobu; 

5) w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; 

6) w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa; 

7) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania polecenia 

wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady;   

8) w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich; 

9) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego; 

10) w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

4. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli celowości zawierania umów przez Powiat 

Otwocki w latach 2015 – 2016 na przykładzie wybranych jednostek. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami. 

6. Informacje Przewodniczącego Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Ad. 3 

1) Przewodniczący Rady poprosił, aby radni podczas przerwy zgłaszali do Kierownika 

Biura Rady akcesy do pracy w Komisji Rewizyjnej. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 14.11.  

Wznowienie obrad o godz. 14.14.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że akcesy do pracy w Komisji Rewizyjnej 

zgłosili: 

 

1. Kinga Błaszczyk  

2. Roman Srebnicki 

3. Krzysztof Szczegielniak  

4. Zbigniew Szczepaniak 

5. Bogumiła Więckowska 

6. Paweł Zawada 

 

 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji.  

 Radny Grzegorz Michalczyk - Członek Zarządu, zaproponował kandydaturę radnego 

Krzysztofa Szczegielniaka.  
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 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Krzysztof Szczegielniak wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

 Radny Krzysztof Szczegielniak wyraził zgodę.  
 Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydaturę 
radnego Krzysztofa Szczegielniaka na Przewodniczącego Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób. 

 

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. skład Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 6/II/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 

2) Przewodniczący Rady poprosił, aby radni podczas przerwy zgłaszali do Kierownika 

Biura Rady akcesy do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 14.22.  

Wznowienie obrad o godz. 14.25.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że akcesy do pracy w Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji zgłosili: 

 

1. Piotr Kudlicki 

2. Jacek Czarnowski 

3. Marcin Olpiński  

4. Paweł Zawada 

 

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. skład Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób.  
 
 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji.  

 Radny Roman Srebnicki zaproponował kandydaturę radnego Marcina Olpińskiego.  

 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Marcin Olpiński wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

 Radny Marcin Olpiński wyraził zgodę.  
 Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydaturę 
radnego Marcina Olpińskiego na Przewodniczącego Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 19 osób, „przeciw - 1 osoba.  
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 Przewodniczący Rady poinformował, że podczas głosowania składu Komisji 

głosowanie w przypadku jego osoby było nieważne. Ponieważ z mocy prawa nie może być on 

członkiem tej Komisji. W związku z czym zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić akces 

do pracy w Komisji. 

 Radna Kinga Błaszczyk zgłosiła akces do pracy w Komisji. 

 Przewodniczący Rady w związku z powyższym przedstawił skład Komisji po zmianie:  

 

1. Kinga Błaszczyk 

2. Jacek Czarnowski 

3. Marcin Olpiński  

4. Paweł Zawada 

 

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. skład Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 7/II/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 

3) Przewodniczący Rady poprosił, aby radni podczas przerwy zgłaszali do Kierownika 

Biura Rady akcesy do pracy w Komisji Budżetowej. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 14.30.  

Wznowienie obrad o godz. 14.33.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że akcesy do pracy w Komisji Budżetowej 

zgłosili: 

 

1. Aneta Bartnicka  

2. Janusz Goliński  

3. Dariusz Grajda  

4. Grażyna Kilbach 

5. Jolanta Koczorowska 

6. Robert Kosiński  

7. Stanisław Kruszewski 

8. Grzegorz Michalczyk 

9. Grażyna Olszewska 

10. Krzysztof Olszewski 

11. Mirosław Pszonka  

12. Bogumiła Więckowska 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. skład Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób. 
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 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji.  

 Radny Roman Srebnicki zaproponował kandydaturę radnego Roberta Kosińskiego.  

 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Robert Kosiński wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

 Radny Robert Kosiński wyraził zgodę.  
 Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydaturę 
radnego Roberta Kosińskiego na Przewodniczącego Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 8/II/18 w sprawie powołania Komisji Budżetowej, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 

4) Przewodniczący Rady w związku z wcześniejszą propozycją zgłosił poprawkę 
polegająca na zmianie nazwy Komisji na: Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

oraz zmianie zakresu zadań Komisji polegającą na rozszerzeniu zakres zadań Komisji 

o zakres zaproponowany przy Komisji Środowiska. Następnie poddał głosowaniu ww. 

poprawkę  
 

Głosowanie: „za” – 16 osób, „przeciw” - 4 osoby.  

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby radni podczas przerwy zgłaszali do Kierownika 

Biura Rady akcesy do pracy w Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 14.38.  

Wznowienie obrad o godz. 14.42.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że akcesy do pracy w Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska zgłosili: 

 

1. Paweł Ajdacki 

2. Dariusz Grajda  

3. Stanisław Kruszewski 

4. Piotr Kudlicki 

5. Krzysztof Olszewski 

6. Mirosław Pszonka  

7. Roman Srebnicki 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. skład Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób.  
 

 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji. Zaproponował kandydaturę radnego Romana Srebnickiego  

i zapytał czy radny wyraża zgodę na kandydowanie?  
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 Radny Roman Srebnicki wyraził zgodę.  
 Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydaturę 
radnego Romana Srebnickiego na Przewodniczącego Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 19 osób, „przeciw” – 1 osoba.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 9/II/18 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

5) Przewodniczący Rady poprosił, aby radni podczas przerwy zgłaszali do Kierownika 

Biura Rady akcesy do pracy w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 14.45.  

Wznowienie obrad o godz. 14.48.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że akcesy do pracy w Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu zgłosili: 

 

1. Paweł Ajdacki 

2. Aneta Bartnicka  

3. Jacek Czarnowski 

4. Janusz Goliński  

5. Grażyna Kilbach 

6. Jolanta Koczorowska 

7. Jarosław Kopaczewski  

8. Robert Kosiński 

9. Grzegorz Michalczyk 

10. Marcin Olpiński  

11. Grażyna Olszewska 

12. Krzysztof Szczegielniak 

13. Zbigniew Szczepaniak 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. skład Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób.  
 

 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji.  

 Radna Grażyna Olszewska zaproponowała kandydaturę radnego Jarosława 

Kopaczewskiego.  

 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Jarosław Kopaczewski wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

 Radny Jarosław Kopaczewski wyraził zgodę.  
 Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydaturę 
radnego Jarosława Kopaczewskiego na Przewodniczącego Komisji. 
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Głosowanie: „za” – 19 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 10/II/18 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady poprosił, aby radni podczas przerwy zgłaszali do Kierownika 

Biura Rady akcesy do pracy w Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 14.52.  

Wznowienie obrad o godz. 14.56.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że akcesy do pracy w Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Bezpieczeństwa zgłosili: 

 

1. Kinga Błaszczyk  

2. Jacek Czarnowski 

3. Janusz Goliński  

4. Grażyna Kilbach 

5. Jolanta Koczorowska 

6. Jarosław Kopaczewski 

7. Robert Kosiński 

8. Grzegorz Michalczyk 

9. Marcin Olpiński  

10. Krzysztof Olszewski 

11. Mirosław Pszonka  

12. Roman Srebnicki 

13. Krzysztof Szczegielniak 

14. Paweł Zawada 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. skład Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób.  
 

 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji.  

 Radna Grażyna Kilbach zaproponowała kandydaturę radnej Kingi Błaszczyk.  

 Przewodniczący Rady zapytał, czy radna Kinga Błaszczyk wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

 Radna Kinga Błaszczyk wyraził zgodę.  
 Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydaturę 
radnej Kingi Błaszczyk na Przewodniczącą Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 19 osób, „przeciw” - 1 osoba.  

 

 W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedmiotowego projektu uchwały. 
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 11/II/18 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

 Przewodniczący Rady w związku z przybyciem na sesje radnego elekta Dariusza 

Kołodziejczyka, zgłosił wniosek, o zmianę porządku obrad polegającą na złożeniu 

ślubowania przez radnego. 

 
Głosowanie: „za” – 20 osób.  

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk złożył ślubowanie. Następnie Przewodniczący 

Powiatowej Komisji Wyborczej w Otwocku Pani Honorata Tarnowska wręczyła 

zaświadczenie o dokonaniu wyboru na radnego VI kadencji Rady Powiatu w Otwocku  

2018 – 2023.  

 

Na sesji obecnych 21 radnych. 

 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 12/II/18 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania 
polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę Otwockiego o zgłoszenie kandydatury na 

delegata Powiatu Otwockiego do Związków Powiatów Polskich.  

 Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski zaproponował kandydaturę Pana Grzegorza 

Michalczyka – Członka Zarządu.  

 Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Grzegorz Michalczyk wyraża zgodę?  

 Radny Grzegorz Michalczyk wyraził zgodę.  
Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydaturę Pana 

Grzegorza Michalczyka na delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich. 

 

Głosowanie: „za” – 21 osób. 

 

 Przewodniczący Rady w związku z powyższym poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 13/II/18 w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związków Powiatów 
Polskich, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 9. 
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Starosta Otwocki opuścił obrady na czas przeprowadzenia głosowania w sprawie ww. 

projektu uchwały. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 14/II/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 Starosta powrócił na salę. 
 

10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 10. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 15/II/18 w sprawie zmian uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego pakowanie oraz wysokości kosztów  
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady w związku ze złożeniem ślubowania przez radnego Dariusza 

Kołodziejczyka oraz zgłoszonych przez niego akcesów do pracy do poszczególnych komisji 

zgłosił wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad zmiany w uchwałach przyjętych 

podczas dzisiejszych obrad. Mianowicie zmiany w uchwałach:     

− Nr 11/II/18 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa; 

− Nr 6/II/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 

− Nr 8/II/18 w sprawie powołania Komisji Budżetowej. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał głosowaniu zgłoszony 

wniosek.  

 

Głosowanie: „za” – 21 osób.  

Wniosek został przyjęty. 

 

11) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  
Nr 11/II/18 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 16/II/18 zmieniającą uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 

12) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  
Nr 6/II/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 17/II/18 zmieniającą uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

Sesję opuściła radna Bogumiła Więckowska – obecnych 20 radnych. 

 

13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  
Nr 8/II/18 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

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 17/II/18 zmieniającą uchwałę Nr 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Budżetowej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 4 
 Bez uwag 

 

Ad. 5 
Starosta Cezary Łukaszewski oraz Wicestarosta Krzysztof Kłósek przedstawili 

informacje w kwestii wykonanych prac oraz podjętych działań od momentu objęcia 

stanowisk.  

Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do pkt 13 Sprawozdania, zapytał czy 

radni otrzymają program oraz informacje o ustosunkowaniu się do treści „Programu 

naprawczego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” przez Prezesa PCZ Sp. z o.o. Ewę 
Wojciechowską oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. Andrzeja Mazka?  

Starosta odpowiedział, iż otrzymał deklarację, że w dniu jutrzejszym program oraz 

informacje mają zostać przekazane Zarządowi Powiatu. Zostaną one również przekazane 

Państwu Radnym.   

 

Ad. 6 
Przewodniczący Rady przedstawił informację nt.: 

− klubów radnych; 

− korespondencji kierowanej do Rady Powiatu w Otwocku i Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Otwocku; 

− projektów uchwał kierowanych do Rady Powiatu; 

− spraw bieżących. 

Przypomniał również Przewodniczącym Komisji o konieczności sporządzenia planów pracy 

komisji na 2019 rok. Poprosił również, aby komisje rozpoczęły prace nad budżetem Powiatu 

na 2019 rok. Poinformował radnych o wyznaczeniu terminów sesji Rady Powiatu  

w Otwocku, mianowicie w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16
00

. Przypomniał 

również o konieczności składania oświadczeń majątkowych przez radnych do dnia 20 grudnia 

br., poza Panem Dariuszem Kołodziejczykiem, dla którego termin mija 5 stycznia 2019 r. 
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Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy skargi, o których wspomniał 

Przewodniczący Rady zostaną przekazywane do wszystkich radnych czy jednak będą 
przekazywane do merytorycznej komisji i jej członków. 

Przewodniczący zaproponował, aby radni, którzy nie chcą otrzymywać skarg do 

wiadomości zgłosili taką uwagę do Biura Rady Powiatu. 

 

Ad. 7 
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał Panią Prezes PCZ Sp. z o.o. o pomieszczenia 

przy ul. Armii Krajowej w Otwocku, w której dawniej funkcjonowała apteka, czy będzie 

kontynuowała koncepcję poprzedniej Pani Prezes w utworzeniu w tym miejscu komercyjnej 

apteki, którą Spółka ma prowadzić czy też te pomieszczenia zostaną wynajęte? Jeśli tak to, 

kiedy zostaną wszczęte odpowiednie procedury? 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ewa Wojciechowska udzieliła 

odpowiedzi na powyższe pytanie radnego.   

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o informację o kosztorysie inwestorskim, który 

przedstawia koszt dostosowania obecnej kuchni do wymogów sanitarnych. Poprosił również  
o informację, dlaczego podjęto decyzję o rezygnacji z własnej kuchni szpitalnej i przejściu na 

catering. 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ewa Wojciechowska udzieliła 

odpowiedzi na powyższe pytanie radnego.   

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o informację, jaki jest koszt dostosowania 

kuchni do wymogów sanepidu. Zauważył, że Pani Prezes dopuszcza możliwość wymiany 

pracowników sprzątających z pracownikami kuchni. Podkreślił, że na takie rozwiązanie nie 

pozwalają przepisy fitosanitarne. Zapytał również gdzie firma cateringowa będzie porcjować 
posiłki, z chwilą likwidacji kuchni. 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ewa Wojciechowska udzieliła 

odpowiedzi na powyższe pytanie radnego.   

Przewodniczący Rady poprosił, aby informację o zakresie robót oraz  

o kosztorysie robót dostosowania kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., do 

wymogów sanepidu w formie elektronicznej do Biura Rady Powiatu, która zostanie 

przekazana radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi.   

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o informację, Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku, czy istnieje możliwość wydłużenia sekwencji świateł dla pojazdów 

poruszających się ul. Poniatowskiego na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z ul. Filipowicza?  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek oraz 

Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek udzielili odpowiedzi na powyższe pytanie radnego.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, w jaki sposób jest ewidencjonowane drewno 

pozyskane podczas wycinki drzew z pasa ruchu drogowego podczas wykonywania inwestycji. 

Poprosił również o informację, w jaki sposób jest ono składowane i na jakich zasadach to 

drewno pozyskane przez ZDP jest zbywane.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek udzielił 

odpowiedzi na powyższe pytanie radnego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Kilbach poprosił Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku o przedstawienie informacji w kwestii przygotowania do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek udzielił 

odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał czy Pan Wicestarosta posiada tytuł licencjata, 

magistra, jeśli tak to, z jakiej uczelni? 
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Wicestarosta odpowiedział, że posiada tytuł licencjata na kierunku Film i Multimedia 

z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dodał, iż studiował również Inżynierię Środowiska na 

Politechnice Warszawskiej.  

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał czy Wicestarosta ukończył studia Inżynierii 

Środowiska? 

Wicestarosta odpowiedział, że nie ukończył tych studiów, ponieważ przerwał je na 

rzecz drugich studiów.   

 

Ad. 8   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 16

40
 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady II sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 
 

 

  


