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PROTOKÓŁ Nr V/19 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 28 marca 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 16
00

 otworzył obrady 

V 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 21 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 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok,  

z późn. zm.; 

2) 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.; 

3) w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 

instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny; 

4) w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” 

finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego; 

5) w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; 

6) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,                                 

na które  zostaną przeznaczone środki PFRON; 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych; 

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

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

środowisko. 

4. Informacja Zarządu Powiatu oraz Zespołu konsultacyjnego w sprawie realizacji 

inwestycji tunelu w liniowej inwestycji PKP PLK na terenie Celestynowa. 

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2018. 
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6. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

7. Informacje Przewodniczącego Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Radny Dariusz Grajda zgłosił wnioski do porządku obrad: 

1) wniosek 1, aby pkt 4 „Informacja Zarządu Powiatu oraz Zespołu konsultacyjnego  

w sprawie realizacji inwestycji tunelu w liniowej inwestycji PKP PLK na terenie 

Celestynowa” omówić, jako pkt 3 a projekty uchwał procedować w pkt 4.  

2) wniosek 2 o wprowadzenie do zmienionego porządku obrad, w pkt 4, projektu 

uchwały w sprawie przekazania Gminie Celestynów prowadzenia zadania zarządzania 

drogą powiatową Nr 2718W (ul. Jankowskiego) w zakresie budowy skrzyżowania 

bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z 

budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu drogowo-

kolejowego kat. A w km. 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach 

projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami 

– etap III”.   
 

Na sesję przybył radny Grzegorz Michalczyk – obecnych 22 radnych. 

 

 Wicestarosta Otwocki poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie 

Grupy Konsultacyjnej, podczas którego Wójt Gminy Celestynów przedłożył propozycję 
uchwały, jaką powinna podjąć Rada Powiatu. Wicestarosta podkreślił, że formalnie projekt 

nie wpłynął, ponieważ żaden organ, który jest uprawniony do inicjatywy uchwałodawczej nie 

przedłożył zaproponowanego projektu uchwały. W związku z czym Wicestarosta poprosił 

mecenasa o analizę w jaki sposób Rada mogłaby procedować nad tym projektem oraz czy 

został on poprawnie skonstruowany.  

 Przewodniczący Rady odniósł się do ww. wniosku radnego w kwestii zmiany 

kolejności punktów obrad. Zauważył, że proponowana zmiana może doprowadzić do 

niepodjęcia przez Radę Powiatu uchwał z uwagi na zbyt długie procedowanie nad pkt. dot. 

bezkolizyjnego skrzyżowania w gminie Celestynów. Zauważył, że wszystkie projekty uchwał 

zaproponowane na dzisiejszą sesję były, tematem dyskusji podczas posiedzeń 
merytorycznych komisji i ten punkt nie powinien zając dużo czasu. 

 Radny Robert Kosiński poparł wypowiedź Przewodniczącego Rady. 

 Radny Dariusz Grajda zauważył, że zgłoszone przez niego wnioski są ze sobą 
komplementarne.  

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

głosowaniu pierwszy wniosek radnego Dariusza Grajdy. 

 
Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. 

 

Na sesję przybył radny Jarosław Kopaczewski – obecnych 23 radnych. 

  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do drugiego wniosku radnego.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, na jakiej podstawie Rada miałaby procedować 
projekt uchwały, który nie został przedłożony przez podmioty do tego uprawnione? 

Adwokat Marcin Bandura wyjaśnił, że nie można uznać tego dokumentu za zasadny, 

gdyż nie został on złożony z inicjatywy uchwałodawczej żadnego z podmiotów wskazanych 

w § 19 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego oraz nie przebył całej procedury wskazanej w tym 
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paragrafie. Dodał, że Wójt mógł wystąpić z taką inicjatywą, lecz powinien się zwrócić do 

Zarządu Powiatu i z chwilą, gdy Zarząd uznałby ten projekt za zasadny to, jako organ, który 

posiada inicjatywę uchwałodawczą mógłby wnieść ten projekt na sesję.  
W dyskusji dot. drugiego wniosku radnego Dariusza Grajdy o dołączenie projekt 

uchwały w sprawie przekazania Gminie Celestynów prowadzenia zadania zarządzania drogą 
powiatową Nr 2718W - ul. Jankowskiego wziął udział: radny Dariusz Grajda, 

Przewodniczący Rady, Wicestarosta Otwocki, radny Dariusz Kołodziejczyk oraz radny Jacek 

Czarnowski. 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek radnego jest 

niedopuszczalny oraz odmówił poddania go głosowaniu.  

Radny Dariusz Grajda, w związku z powyższym, w imieniu Klub Radnych Polskiego 

Stronnictwa Ludowego przy Radzie Powiatu w Otwocku poinformował, że zgłosił ten sam 

wniosek, który również zostanie złożony w formie pisemnej. Następnie zgłosił wniosek  

o ogłoszenie przerwy w obradach. 

 Przewodniczący Rady podał głosowaniu wniosek radnego o ogłoszenie przerwy  

w obradach.  

 
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 6 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.  

Wniosek został przyjęty  

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 16.27.  

Wznowienie obrad o godz. 16.35.  

 

W trakcie przerwy sesję opuściła radna Grażyna Kilbach – obecnych 22 radnych. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał wniosek od Klubu Radnych 

Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Powiatu w Otwocku z prośbą o dołączenie do 

porządku obrad załączonego projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Celestynów 

prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2718W (ul. Jankowskiego) w zakresie 

budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linia kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego  

w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację 
przejazdu drogowo-kolejowego kat. A w km. 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego 

w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych  

z drogami – etap III”. Następnie Przewodniczący poprosił mecenasa o przedstawienie drogi 

procedowania tego projektu uchwały (wniosek oraz projekt uchwały w załączeniu). 

 Adwokat Marcin Bandura poinformował, że w tym przypadku wniosek został 

wniesiony przez uprawniony podmiot i dalsza procedura przedstawia się następująco: 

Przewodniczący Rady kieruje niniejszy wniosek do Zarządu, który powinien wyrazić swoją 
opinię i przekazać niezwłocznie Radzie projekt uchwały nie później niż w terminie trzech 

miesięcy od daty otrzymania wniosku. Następnie projekt uchwały musi być zaopiniowany 

przez właściwą komisję Rady Powiatu. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na konieczność przekazania 

projektu uchwały do Zarządu Powiatu uznaje powyższy wniosek za niedopuszczalny  

i odmawia przeprowadzenia dalszego głosowania w powyższej sprawie.  

 Porządek obrad pozostaje bez zmian. 

 

Ad. 3 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
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Przewodniczący Rady poinformował o autopoprawce Zarządu do projektu Nr 1 i 2, 

którą radni otrzymali przed sesją. Dodał, że w dniu dzisiejszym niniejsza autopoprawka 

została zaopiniowana przez Komisję Budżetową. 
  Starosta Otwocki poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 

26 marca 2019 r. Komisja zgłosiła wniosek o sporządzenie autopoprawki polegającej na 

pozostawieniu w uchwale budżetowej spraw niezbędnych m.in. subwencji oświatowej oraz 

innych kwestii związanych z zakończeniem kwartału, wyłączając wszystkie inwestycje 

drogowe poprzez wyłączenie całego rozdz. 60014. 

 

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały  

w obecności 10 członków Komisji, wraz z autopoprawką. 
 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z autopoprawką.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 32/V/19 w sprawie zmian w uchwale Nr 
26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa 
Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  

 

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały  

w obecności 10 członków Komisji, wraz z autopoprawką. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 33/V/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. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 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 – 20 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 34/V/19 w sprawie 
dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego za 
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym 
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przechowywany jest pieniądz elektroniczny, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 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 – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 35/V/19 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” 
finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 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 – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 36/V/19 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 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 – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 37/V/19 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
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na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 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 – 21 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 38/V/19 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, 
walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością 
edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 
wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8.  

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 11 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 5 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 – 17 głosami „za” przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 39/V/19 w sprawie przyjęcia ,,Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 
roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

Ad. 4 
 Wicestarosta Otwocki, jako Przewodniczący Grupy Konsultacyjnej do koordynacji 

działań związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Gminie 

Celestynów, poinformował, iż w dniu dzisiejszym Grupa Konsultacyjna odbyła ostatnie 

spotkanie w sprawie przystąpienia do realizacji budowy przejazdu bezkolizyjnego w Gminie 

Celestynów w ul. Jankowskiego. Na spotkaniu Grupa podjęła stanowisko, w którym zostały 

podsumowane zalety i wady tego rozwiązania, które są proponowane w koncepcji. Dodał, że 

stanowisko zostało niezwłocznie przesłane do Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.  

(stanowisko w załączeniu.) 

 Skarbnik Powiatu, na prośbę Starosty Otwockiego, przedstawił sytuację finansową 
Powiatu, dodał, że Powiat jest w stanie pomóc w budowie tej inwestycji, lecz nie w kwocie,  
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o którą wnosi Gmina. Zasugerował ewentualną pomoc Powiatu w wysokości 2 mln zł na całą 
inwestycję, po 500 tys. zł rocznie. 

 Radny Dariusz Grajda poprosił o przedstawienie rekomendacji przez Grupę 
Konsultacyjną oraz Zarząd Powiatu dla tej inwestycji. 

 Radny Mirosław Pszonka nawiązał do pisma Wójta Gminy Celestynów w sprawie 

bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii Nr 7 Warszawa-Dorohusk w Celestynowie 

w wyniku, którego Powiat ze swojej strony zadeklarował wystąpienie o 50% środków, (jako 

udział) z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W związku z powyższym poprosił o informację 
czy Zarząd Powiatu wystąpił o środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa? 

 Wicestarosta udzielił odpowiedzi na pytanie radnego. 

 Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski podczas wystąpienia poinformował, że 

w kwestii budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii Nr 7 Warszawa-

Dorohusk w Celestynowie prowadził rozmowy z poprzednim oraz obecnym Starostą oraz od 

stycznia br. występował do Starosty o podjęcie odpowiednich działań mających na celu 

przygotowanie i opracowanie właściwego projektu uchwały. Zaznaczył, że PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. zaakceptowały koncepcję budowy tunelu, który zaproponowała Gmina 

Celestynów oraz wprowadziły go na listę podstawową w programie inwestycyjnym 

(kolejowym) pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami”. 

Dodał, że Gmina przeprowadziła konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy poparli 

lokalizację budowy tunelu. Gmina przeprowadziła również analizę możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na budowę tej inwestycji. Zaznaczył, że PKP PLK S.A. wyznaczyły 

ostateczny termin podjęcia decyzji na dzień 31 marca 2019 r. Poinformował, że w dniu 

jutrzejszym odbędzie sesja Rady Gminy Celestynów w przedmiotowym temacie.  

 Mieszkaniec Gminy Celestynów podczas wystąpienia poruszył kwestię pierwotnej 

koncepcji budowy wiaduktu i zaproponowanej lokalizacji oraz obecnej koncepcji budowy 

tunelu. 

 

Sesję opuścił radny Jacek Czarnowski – obecnych 21 radnych. 

 

 Wicestarosta Otwocki przypomniał, że w dniu 15 lutego br. został powołana Grupa 

Konsultacyjna do koordynacji działań związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu przez 

tory kolejowe w gminie Celestynów. W trakcie prac i po otrzymaniu całej dokumentacji od 

roku 2014 wynikł fakt, że ta propozycja inwestycyjna nie posiada pozytywnych uzgodnień  

z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z czym wniosek 

Grupy Konsultacyjnej był taki, aby Gmina Celestynów uzyskała pozytywną opinię 
Konserwatora Zabytków, ponieważ przedstawiona koncepcja przebiegała przez działkę, która 

jest pod ochroną. W związku z powyższym w dniu 21 marca br. Wójt Gminy Celestynów 

przedstawił pismo, w którym przedstawił nowy przebieg trasy przejazdu wraz z pozytywnymi 

uzgodnieniami od Konserwatora Zabytków oraz z pismem PKP PLK S.A. o przesunięciu 

terminu uzgodnienia umowy do dnia 31 marca 2019 r. Propozycja nowej lokalizacji 

otrzymała pozytywną opinię zarówno Konserwatora Zabytków oraz mieszkańców Gminy 

Celestynów.  

 

Sesję opuściła radna Aneta Bartnicka – obecnych 20 radnych. 

Na sesję wrócił radny Jacek Czarnowski – obecnych 21 radnych. 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił, aby mieszkaniec Gminy Celestynów, który 

przed chwilą zabrał głos, jako przedstawiciel grupy mieszkańców przeciwnych tej inwestycji, 

zadeklarował czy gdyby Rada Powiatu zdecydowała się na przekazanie środków na tą 
inwestycję to czy mieszkańcy będą protestować przeciwko budowie tunelu. 
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 Ww. osoba ustosunkowała się do pytania radnego. 

 

Na sesję wróciła radna: Aneta Bartnicka – obecnych 22 radnych. 

 

W dyskusji dot. budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii Nr 7 

Warszawa-Dorohusk w Celestynowie zabrał głos: mieszkańcy gminy Celestynów, radni  

Rady Powiatu Otwockiego, Przedstawiciel PKL Polskich Linii Kolejowych S.A., 

Wicestarosta Otwocki, Wójt Gminy Celestynów oraz Przewodniczący Rady Gminy 

Celestynów.  

Podczas dyskusji Wójt Gminy Celestynów zadeklarował przejęcie prowadzenia 

zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W, na której miałby powstać tunel.  

  

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 18.45.  

Wznowienie obrad o godz. 18.57. 

 

W trakcie przerwy sesję opuścili: radna Jolanta Koczorowska, radna Bogumiła 

Więckowska, radny Jarosław Kopaczewski – obecnych 19 radnych. 

 
 Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w sesji Rady Powiatu do 

wtorku, aby Zarząd Powiatu wspólnie z organem wykonawczym Gminy Celestynów uzgodnił 

sposób finansowania ww. inwestycji. Ponieważ liderem tego projektu jest Gmina Celestynów 

w porozumieniu z PKP PLK S.A. gdzie Gmina Celestynów ponosi 50 % kosztów tej 

inwestycji. Dodał, że rozumie to, że Gminie zależy na tym, aby koszty podzielić na Gminę  
i Powiat oraz to, że Gmina będzie występować z wnioskiem do Funduszu Dróg 

Samorządowych o finansowanie ww. inwestycji do 80 %.  

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zaproponował zakończenie dzisiejszej sesji  

i rozważenie zwołania sesji nadzwyczajnej w przyszłym tygodniu poświęconej tylko  

i wyłącznie temu punktowi. W tym czasie Zarząd Powiatu powinien zlecić Skarbnikowi 

Powiatu dokonanie analizy, jakie są realne możliwości dofinansowania tej inwestycji ze 

strony Starostwa. Radny poprosił, aby Wójt Gminy Celestynów wyjaśnił czy kwota wskazana 

w projekcie uchwały przygotowanym przez Gminę - 5 mln 450 tys. zł jest kwotą „sztywną”? 

Następnie poprosił przedstawiciela PKP PLK S.A. o wyjaśnienie czy w przypadku gdyby 

Powiat zobowiązał się do pokrycia połowy kosztów inwestycji po stronie Gminy, to czy  

w umowie między Gminą a PKP PLK S.A. będzie zawarte, że w razie niepowodzenia tej 

inwestycji, Gmina ponosi konsekwencje finansowe z tego tytułu? Ponieważ w tym przypadku 

Powiat również będzie musiał w nich partycypować. Zgłosił również wniosek o nie 

przerywaniu sesji i zwołaniu sesji nadzwyczajnej poświęconej tylko i wyłącznie tej sprawie 

po wykonaniu przez Skarbnika Powiatu wspólnie z Zarządem Powiatu analizy, jaka jest 

realna kwota, którą Powiat jest w stanie wspomóc Gminę. 
 

Sesję opuścił radny Jacek Czarnowski – obecnych 18 radnych. 

 

Skarbnik Powiatu zauważył, że deklaracja Wójta Gminy Celestynów w kwestii 

przejęcia drogi jest istotna z punktu widzenia montażu finansowego. Ponieważ w tej sytuacji 

oba samorządy powinny podjąć wszelkie kroki przygotowania uchwał o przejęciu  

i przekazaniu drogi oraz podjąć je na najbliższych sesjach. W wyniku czego Gmina jako 

inwestor i właściciel będzie musiała zabezpieczyć środki w wysokości 50 % inwestycji. W tej 

sytuacji również Powiat będzie mógł podjąć decyzję o pomocy finansowej.  
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Wójt Gminy Celestynów ustosunkował się do pytania radnego Dariusza 

Kołodziejczyka. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie zwołania 

sesja w trybie nadzwyczajnym.  

 

Sesję opuścił radny Dariusz Grajda – obecnych 17 radnych. 

 
Ad. 5 
 Bez uwag. 
 
Ad. 6 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 40, 52, 63 i 103 Sprawozdania. 

Starosta oraz Wicestarosta udzielili odpowiedzi na powyższe punkty. 

 

Na sesję wrócił radny Dariusz Grajda – obecnych 18 radnych. 

Sesję opuścił radny Roman Srebnicki – obecnych 17 radnych. 

 

Radny Mirosław Pszonka zapytał o pkt. 50, 53, 56, 70 i 73 Sprawozdania. 

Starosta oraz Wicestarosta udzielili odpowiedzi na powyższe punkty. 

 

Sesję opuścili: radny Dariusz Grajda oraz radny Krzysztof Olszewski – obecnych 15 

radnych. 

 

Ad. 7 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o.: 

� powstaniu klubu radnych Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, 
� możliwości zapoznania w Biurze Rady Powiatu ze sprawozdaniem z działalności 

za 2018 rok: 

− Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, 

− Powiatowego Urzędu Pracy, 

− Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku,  

� terminie złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych. 

 

Ad. 8 
 Na sesję wrócił radny Roman Srebnicki – obecnych 16 radnych. 
 

Radna Aneta Bartnicka poprosiła o przedstawienie informacji w kwestii zmiany pracy 

Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz nt. koncepcji 

sprzątania ulic Miasta Otwocka przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.  

  Przewodniczący Rady oraz Wicestarosta udzielili odpowiedzi na powyższe pytania. 

 Przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny” Bohdan 

Szymański podczas wystąpienia poprosił, aby Rada Powiatu kontynuowała prace nad 

„Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022  

z perspektywą do roku 2026". 

 

Sesję opuścił radny Stanisław Kruszewski – obecnych 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją nadzwyczajną odbędzie się 
wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 
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poświęcone tematowi budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii Nr 7 

Warszawa-Dorohusk w Celestynowie. 

 

Ad. 9   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 20

05
 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady V sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 

 

 

  


