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PROTOKÓŁ Nr III/18 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 20 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 16
00

 otworzył obrady 

III 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 23 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 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.; 

2) 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.; 

3) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018; 

4) w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 

2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61 

na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

4. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Powiatu w Otwocku w roku 2019. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami. 

6. Informacje Przewodniczącego Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 2 
Starosta zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 

3 dwóch projektów uchwał mianowicie: w sprawie przekazania skargi oraz w sprawie  

w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Następnie 

poprosił o wycofanie z ww. porządku obrad, z pkt 3, projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą 
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do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z uwagi na rekomendacje 

komisji oraz decyzję Zarządu o dalszych pracach nad ww. programem.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wyłączenie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

 

Głosowanie: „za” – 17 osób, „przeciw” – 2 osoby.  

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu włączenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przekazania skargi. 

 

Głosowanie: „za” – 17 osób, „przeciw” – 2 osoby.  

Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu włączenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 

rok. 

 

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

Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad. 

 

 Na sesję przybyli radni: Jacek Czarnowski, Paweł Ajdacki, Marcin Olpiński – 

obecnych 22 radnych. 

 

Prządek obrad po zmianach przedstawia 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 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.; 

2) 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.; 

3) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018; 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61 

na rzecz PGE Dystrybucja S.A.; 

6) w sprawie przekazania skargi; 
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7) w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2019 rok. 

4. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Powiatu w Otwocku w roku 2019. 

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 przedstawił projekt uchwały Nr 1. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

  

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 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 22 radnych – przy jednym głosie przeciw – 
podjęła uchwałę Nr 19/III/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.  
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 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 22 radnych – przy 2 głosach wstrzymujących się 
– podjęła uchwałę Nr 20/III/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.  
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

 Starosta zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu 

do projektu uchwały zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej  

Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku” na kwotę 818.616 zł, z uwagi na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne realizacji tego zadania w roku bieżącym. 

 Radna Aneta Bartnicka w kwestii zadania pn. „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół  

Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej” poprosiła Starostę, aby wpłynąć na 

termin realizacji tego zadania, ponieważ istnieje ryzyko, iż rozpoczęcie prac pod koniec 

marca br. spowoduje, iż szkoła nie będzie przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego. 

 Radny Dariusz Grajda zapytał czy zgłoszona autopoprawka jest związana z artykułem, 

który ukazał się w Linii Otwockiej? 

 Starosta odpowiedział, że nie czytał Linii Otwockiej. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy 

miejsca, w którym nie można było położyć nakładki asfaltowej, ponieważ zmieniły się 
warunki pogodowe i z tego powodu roboty zostały wstrzymane. 

 Radny Mirosław Pszonka poprosił, aby Starosta sprecyzował, o które miejsce chodzi, 

ponieważ prawdopodobnie chodzi o skrzyżowanie ul. Konarskiego z Samorządową  
i jest to problem tych dwóch ulic, a żadne prace nie są prowadzone w ul. Konarskiego.  

 Wicestarosta odpowiedział, że w ul. Samorządowej do wysokości ul. Konarskiego 

została położona warstwa podbudowy, aby zapewnić bezpieczny dojazd do szpitala. 

  

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.  
  

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 21/III/18 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2018, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 11 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 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 22/III/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 23/III/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61 na 
rzecz PGE Dystrybucja S.A., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

Na sesję przybył radny: Krzysztof Szczegielniak – obecnych 23 radnych. 

 
6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w obecności 4 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o informację czy w ocenie kancelarii 

adwokackiej w chwili udzielenia odpowiedzi i stwierdzenia, iż jest to wniosek  

o udostępnienie informacji publicznej, sprawą powinien zajmować się wyłącznie Wojewódzki 

Sąd Administracyjny czy też Starosta w zakresie odpowiedzialności pracowników nie jest 

tutaj właściwym podmiotem do rozpatrzenia tej skargi. 

Odpowiedzi udzielił obecny na sesji Adwokat Łukasz Banaszek. 

  

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

  
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – przy 3 głosach  
wstrzymujących się – podjęła uchwałę Nr 24/III/18 w sprawie przekazania skargi, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
  

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 
 Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wątpliwości w kwestii poprawnego 

sformułowania § 6 ust. 1 pkt 11 w związku z czym zgłosił wniosek, aby otrzymał on 

brzmienie: „przyznawanie nagród i wyróżnień dla Organizacji oraz ich przedstawicieli za 

osiągnięcia na rzecz Powiatu i jego mieszkańców”. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o informację czy ww. zmiana jest 

dopuszczalna prawnie. 

Adwokat Łukasz Banaszek poinformował, że udzieli pisemnej odpowiedzi jeśli będzie 

taka wola, ponieważ na tę chwilę nie jest przygotowany z opinią. 
 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. wniosek radnego.  

 

Głosowanie: „za” – 1 osoba, „przeciw” – 21 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty.  
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Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – przy 2 głosach  
wstrzymujących się – podjęła uchwałę Nr 25/III/18 w sprawie Programu współpracy 
Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2019., która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

Ad. 4 
 Bez uwag 

 

Ad. 5 
 Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt 14 Sprawozdania dot. przyznania dodatku 

motywacyjnego dla pracownika pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. 

 Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Starosta. 

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o przedstawienie informacji nt. pkt 18 

Sprawozdania w kwestii sprawozdania finansowego PCZ Sp. z o.o. za I półrocze 2018 r. oraz 

pkt. 19 Sprawozdania w kwestii zestawień przychodów i kosztów, należności oraz 

zobowiązań Spółki. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk w kwestii uzupełnienia pytania radnego poprosił  

o przedstawienie informacji czy podczas zapoznawania się z ww. materiałami Pani Prezes 

PCZ Sp. z o.o. przedłożyła informację nt. realizacji kontraktu zawartego przez PCZ z NFZ,  

z podziałem na poszczególne obszary tj. Oddział Chirurgiczny? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Starosta oraz Wicestarosta. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy Pani Prezes przedstawiła kosztorys 

inwestorski na remont kuchni szpitalnej? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Starosta oraz Wicestarosta.  

Przewodniczący Rady poprosił o przesłanie informacji, w wersji elektronicznej na 

adres e-mail biura rady, w zakresie o który występował radny Dariusz Kołodziejczyk, chodzi 

o kosztorys inwestorski na remont kuchni szpitalnej. Ww. informacja zostanie udostępniona 

wszystkim radnym.  

Wicestarosta poinformował, że właśnie przesłał pożądaną informację do biura rady. 

Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie wyciągiem do Zarządu Powiatu 

poniższych elementów wypowiedzi radnego Dariusza Kołodziejczyka celem realizacji, 

mianowicie wezwanie na piśmie Prezesa PCZ Spółka z o.o. do wyjaśnień: 
− dlaczego Pani Prezes wprowadza w błąd radnych, chodzi o weryfikację informacji 

przedstawionej przez Prezesa PCZ Spółka z o.o. podczas ubiegłej sesji w kwestii 

wykonanego kosztorysu inwestorskiego, z którego wynikają ogromne kwoty remontu 

kuchni, 

− na jakiej podstawie został przygotowany przetarg – Pani Prezes informowała, że nie 

ma pieniędzy na remont, modernizację kuchni, natomiast z dzisiejszej informacji 

wynika, że nie wykonała żadnego kosztorysu, a więc nie wie jaka jest kwota remontu. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił również o skierowanie odpowiedniego pisma do Rady 

Nadzorczej PCZ Spółka z o.o. o zajęcie się postępowaniem Prezesa.  

 Radny Jarosław Kopaczewski zapytał o proporcjonalną obsługę zadłużenia  

w stosunku do ogólnej kwoty zadłużenia PCZ Spółka z o.o. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Starosta. 
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 Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie i udzielenie odpowiedzi radnemu 

Jarosławowi Kopaczewskiemu na pytanie w kwestii proporcji obsługi zadłużenia w stosunku 

do ogólnej kwoty zadłużenia PCZ Spółka z o.o.   

 

Ad. 6 
Przewodniczący Rady przedstawił informację nt.: 

− terminu złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych, 

− spotkania dot. spraw organizacyjnych z przewodniczącymi komisji Rady Powiatu 

wraz z wiceprzewodniczącymi Rady zaplanowanego na dzień 7 stycznia 2019 r.  

o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku przy  

ul. Górnej 13, 

− poprosił również, aby wszelką korespondencję dla radnych drogą e-mail kierować 
do Biura Rady Powiatu za wyjątkiem zawiadomień i zaproszeń grzecznościowych,  

− materiałów promocyjnych dla radnych w postaci kalendarzy, które po sesji zostaną 
rozdane radnym. 

 

Ad. 7 
 Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby w trakcie sesji na ekranie były wyświetlane 

treści omawianych uchwał oraz aby zakupić nowy system nagłośnienia bądź kilka 

dodatkowych mikrofonów. Radny poprosił o informację, dlaczego remontowane ulice 

Narutowicza i Poniatowskiego w Otwocku mają pofalowaną nawierzchnię, która sprawia 

wrażenie jakby się po niej płynęło. Zapytał, co spowodowało, że drogi są w takim stanie oraz 

czy zostanie to naprawione? 

  Przewodniczący Rady poinformował, iż uwagi dot. organizacji obrad rady zostaną 
omówione podczas spotkania w dniu 7 stycznia 2019 r.  

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek udzielił 

odpowiedzi w kwestii nawierzchni w ulicy Narutowicza i Poniatowskiego w Otwocku. 

 Wicestarosta zapytał czy firma wykonująca nakładkę informowała Zarząd Dróg 

Powiatowych o tym, że wchodzi w pas drogowy pozostający we własności Powiatu 

Otwockiego? Jeśli tak to, kto był odpowiedzialny za nadzór inwestorski ze strony ZDP oraz 

dlaczego zostały źle oznakowane studnie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji? 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku odpowiedział, że firma Budimex 

poinformowała, że wchodzi i będzie układała nawierzchnię. Z ramienia ZDP nadzór 

prowadził upoważniony pracownik Pan Marek Dąbrowski – Zastępca Dyrektora jednostki. 

Dyrektor w kwestii „błędnego” oznakowania studni poinformował, iż jest to nieprawda, 

studnie zostały dokładnie oznaczone i opisane. Wyjaśnił, że ZDP zawsze współpracował  

z OPWiK na zasadzie, że każdą studnię ZDP zaznaczał i opisywał. Dodał, że nigdy nie było 

problemu, aby odtworzyć urządzenia po położeniu warstwy wyrównawczej. Natomiast 

wpusty uliczne, które były oznaczone są w tej chwili regulowane i podnoszone. Opóźnienie 

było spowodowane oczekiwaniem na zamówienie wpustów ulicznych.   

 Radna Bogumiła Więckowska poprosiła o informację w kwestii kompetencji Zarządu 

Powiatu. 

 Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Starosta. 

Radny Marcin Olpiński zapytał czy normą jest, że ciecze z oczyszczalni OPWiK 

spływają do Wisły?   

 Przewodniczący Rady zaproponował, aby radni zobowiązali Zarząd do zasięgnięcia 

i wymiany informacji z Miastem Otwockiem, z prośbą o zbadanie sprawy zgłoszonej przez 

radnego Marcina Olpińskiego w zakresie stanu wód zrzutowych po oczyszczeniu z OPWiK 
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kierowanych do odbiornika – rozlewiska rzeki Jagodzianki, znajdującego się przed wiślanym 

wałem przeciwpowodziowym. Czy są one badane na bieżąco, jeżeli jest taka potrzeba –  

to należałoby przeprowadzić takie badania interwencyjnie.   

 Radna Aneta Bartnicka poprosiła o przesłanie radnym drogą elektroniczną podział 

kompetencji w Zarządzie. 

 Radny Dariusz Grajda poprosił o udzielenie informacji w kwestii artykułu dot. 

remontowanej ulicy Samorządowej w Otwocku, który ukazał się w Linii Otwockiej.  

 Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z właściwością sprawy pytania 

radnego zostaną przesłane do redakcji z prośbą udzielenia odpowiedzi radnemu. 

  Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy Zarząd Dróg Powiatowych przewiduje 

jeszcze w tym roku bądź na początku przyszłego prace konserwacyjne w przypadku 

odwodnienia ul. Poniatowskiego (przy PMDK), ul. Staszica i ul. Wawerskiej w Otwocku? 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, o pilne zajęcie się sprawą wstrzymania  

wypłat dla pracowników PCZ Sp. z o.o. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

świadczeń świątecznych? 

 Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Wicestarosta. 

 Radny Zbigniew Szczepaniak poruszył kwestię dofinansowania Powiatu do 

porozumienia, które zawierane jest przez Miasto Otwock ZTM  w Warszawie.  
 Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie wyciągiem do Zarządu Powiatu prośby 

radnego Zbigniewa Szczepaniaka, aby przy pracach nad korektą budżetu Zarząd wziął pod 

uwagę wysokość dofinansowania Powiatu do porozumienia, które co roku zawierane jest 

przez Miasto Otwock z ZTM w Warszawie.  

 Radny Dariusz Grajda zgłosił propozycję do Zarządu Powiatu, aby rozważył podjęcie 

wspólnych działań z Miastem Otwockiem dot. odwodnienia miasta. 

 Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie wyciągiem do Zarządu Powiatu prośby 

radnego Dariusza Grajdy, aby Zarząd rozważył podjęcie wspólnych działań z Miastem 

Otwockiem w celu opracowania koncepcji odwodnienia, czy odbudowania kanalizacji 

deszczowej w Mieście.  

  

Ad. 8   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 18

07
 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady III sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

  

 

Protokółowała: 

 

Honorata Tarnowska     Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 
 

 

  


