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PROTOKÓŁ Nr VI/19 
 

z sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 3 kwietnia 2019 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 15
30

 otworzył obrady 

VI sesji – nadzwyczajnej 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.   

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wnioskowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Informacja Zarządu Powiatu o sprawie budowy przeprawy przez linię kolejową  
w Celestynowie. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 

Celestynów. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 2 kwietnia br. do Biura Rady Powiatu 

wpłynęło pismo Przewodniczącego Zarządu Powiatu z prośbą o uzupełnienie proponowanego 

porządku obrad o następujące punkty: 

1. Przedstawienie stanowiska Nr 1/2019 Wójta i Rady Gminy Celestynów z dnia 29 

marca 2019 r. w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Celestynów drogi powiatowej nr 

2718 W (ul. Jankowskiego) w zamian za drogę gminną nr 270142W ul. Św. 

Kazimierza. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Celestynów 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - 

Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do 

dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju). 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2031, z późn. zm.    

 

Na sesję przybyli: radny Krzysztof Szczegielniak oraz radny Jacek Czarnowski - 

obecnych 19 radnych. 

 

Przewodniczący Rady w związku z powyższym poprosił wnioskodawców o wyrażenie 

zgody na zmianę porządku obrad polegającej na wyłączeniu z proponowanego porządku 

obrad pkt. 3 i wprowadzeniu, jako pkt. 3 i 4 – rozpatrzenie projektów uchwał 

zaproponowanych przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w piśmie z dnia 2 kwietnia br. 

Radni: Robert Kosiński, Kinga Błaszczyk, Jarosław Kopaczewski, Piotr Kudlicki, 

Marcin Olpiński, Paweł Zawada, Krzysztof Szczegielniak, Dariusz Kołodziejczyk, jako 

wnioskodawcy zwołania sesji nadzwyczajnej wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.  

Radny Dariusz Grajda poprosił o opinię prawną czy taka formuła dokonywania 
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zmiany w porządku obrad na sesji nadzwyczajnej jest dopuszczalna. 

Adwokat Łukasz Banaszek odpowiedział, że procedura zmiany porządku obrad  

w przypadku sesji nadzwyczajnej jest uregulowana w art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Procedura jest taka sama jak przy zwykłej sesji, czyli wymagana jest 

bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady, ponadto wymagana jest zgoda 

wnioskodawców.  

 

Na sesję przybyła radna Aneta Bartnica - obecnych 20 radnych. 

 

Radny Dariusz Grajda zauważył, że w zaproponowanym projekcie uchwały w sprawie 

powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 
powiatową Nr 2718W - Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. 

Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju) znalazł się odcinek drogi, o który 

Wójt Gminy Celestynów podczas ostatniej sesji nie wnioskował. Podkreślił, że ten odcinek 

drogi od ul. Reguckiej do ul. Jankowskiego nie jest potrzebny do realizacji zadania budowy 

tunelu. W związku z powyższym zwrócił się do wnioskodawców o skorygowanie projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił minutę przerwy technicznej.  

 

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

głosowaniu ww. wniosek o zmianę porządku obrad.  

 

Głosowanie: „za” – 17 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

Wniosek uzyskał bezwzględną większości głosów. 

 

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Informacja Zarządu Powiatu o sprawie budowy przeprawy przez linię kolejową  
w Celestynowie. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Celestynów 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - 

Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do 

dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju). 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2031, z późn. zm.    

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 2 
Wicestarosta Otwocki, jako Przewodniczący Grupy Konsultacyjnej do koordynacji 

działań związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w gminie 

Celestynów ustosunkował się do uwagi radnego Dariusza Grajdę nt. propozycji zakresu 

przekazania drogi. Wyjaśnił, że Gmina Celestynów nie musi się godzić na przejęcie całego 

odcinka drogi natomiast uporządkowałoby to w sposób znaczący podział dróg oraz ciągi, 

które obecnie istnieją. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu Wiesława Miłkowskiego  

o przedstawienie informacji w kwestii środków przeznaczonych w projekcie zmieniającym 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na realizację zadania budowy tunelu – 

w wysokości 2,5 mln zł oraz przedstawienie analizy sytuacji finansowej Powiatu Otwockiego.  
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Na sesję przybyła radna Grażyna Olszewska - obecnych 21 radnych. 

 

Wójt Gminy Celestynów podczas wystąpienia odniósł się do propozycji Zarządu  

o przekazaniu wskazanego w projekcie uchwały ciągu ulic od ul. Reguckiej do  

ul. Jankowskiego oraz poinformował o podjętym przez Radę Gminy Celestynów stanowiska 

w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Celestynów drogi powiatowej nr 2718W  

(ul. Jankowskiego) w zamian za drogę gminną nr 270142W ul. Św. Kazimierza. Przedstawił 

również sytuację finansową Gminy Celestynów.  

Zastępca Wójta Gminy Celestynów Piotr Rosłoniec zaznaczył, że podczas ostatniej 

sesji Rady Powiatu zabrakło odczytania stanowiska opracowanego przez grupę konsultacyjną.    
 Przewodniczący Rady poinformował, że radni Powiatu otrzymali stanowisko 

opracowane przez Grupę Konsultacyjną w materiałach na sesję.  
Radny Dariusz Grajda poprosił, aby Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił 

stanowisko Zarządu w przedmiotowej sprawie. 

 Rady Dariusz Kołodziejczyk poparł prośbę radnego Dariusza Grajdy oraz dodał, że 

nic nie stoi na przeszkodzie odczytania ustaleń poczynionych przez Grupę Konsultacyjną.  
Starosta Otwocki oraz Wicestarosta Otwocki, jako Przewodniczący Grupy 

Konsultacyjnej ustosunkowali się do powyższych próśb. 

Radny Dariusz Grajda zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu nie był inicjatorem zwołania 

sesji nadzwyczajnej a grupa radnych? Zapytał również, dlaczego nie został przygotowany 

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej np. na rok 2020 dla Gminy 

Celestynów?  

Przewodniczący Rady oraz Starosta Otwocki udzielili odpowiedzi na powyższe 

pytania.  

 

Ad. 3 
 W dyskusji nt. projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Celestynów 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - Celestynów (od 

dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W (ul. 

Obrońców Pokoju) zabrali głos: radny Dariusz Grajda, Wójt Gminy Celestynów, radny 

Dariusz Kołodziejczyk, Wicestarosta Otwocki. 

Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek o kontynuowanie dyskusji. 

Przewodniczący Rady podał głosowaniu powyższy wniosek radnego.  
 

Głosowanie: „za” – 1 osoba, „przeciw” – 18 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

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

 

 Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek o wykreślenie odcinka od ul. Reguckiej do  

ul. Jankowskiego z projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady podał głosowaniu powyższy wniosek radnego.  
 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 16 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

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

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 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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Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 19 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 40/VI/19 w sprawie powierzenia Gminie 
Celestynów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - 
Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. 
pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju), która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 4 
Radny Dariusz Grajda poprosił o uzasadnienie przez Zarząd Powiatu, dlaczego do 

projektu uchwały została wprowadzona kwota 2,5 mln zł, a nie 5,5 mln zł – zgodnie  

z wnioskiem Gminy Celestynów? 

Starosta Otwocki udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie radnego. 

W dyskusji nt. przerwania obrad Rady Powiatu wzięli udział: radny Dariusz Grajda, 

Przewodniczący Rady, radny Dariusz Kołodziejczyk. 

 Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek o zwiększenie dofinansowania z 2,5 mln zł do 

5,5 mln zł, źródło finansowania: zaciągnięcie większego kredytu.   

Przewodniczący Rady podał głosowaniu powyższy wniosek radnego.  
 
Głosowanie: „za” – 1 osoba, „przeciw” – 17 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

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

przyjęty. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 21 radnych – 19 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 41/VI/19 w sprawie zmian w uchwale  
Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2031, z późn. zm., która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 5   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 17

05
 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady VI sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku. 

  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 
 


