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PROTOKÓŁ Nr VIII/19 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 24 czerwca 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 

VIII 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 udzielenia Zarządowi Powiatu w Otwocku wotum zaufania za 2018 rok: 

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu raportu o stanie Powiatu Otwockiego 

w roku 2018, 

b) debata nad raportem o stanie Powiatu Otwockiego w roku 2018, 

c) głosowanie projektu uchwały; 

2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2018 rok: 

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2018 rok, 

b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego za 2018 

rok, 

c) przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji o stanie mienia Powiatu 

Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, 

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu w Otwocku sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2018 rok, 

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu 

Powiatu za 2018 rok, 

f) dyskusja, 

g) głosowanie projektu uchwały; 

3) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok: 

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok, 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok, 

c) dyskusja, 
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d) głosowanie projektu uchwały; 

4) 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.; 

5) 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.; 

6) w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim. 

4. Protokół z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

6. Informacje Przewodniczącego Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 3 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 1.  

 

Starosta Otwocki poinformował, że raportu o stanie Powiatu Otwockiego w roku 2018 

zawiera informacje o całej działalności Powiatu Otwockiego, która była prowadzona  

w minionym roku. Dodał, że Rada Powiatu ma możliwość określenia formy raportu w jakiej 

zostanie on jej przedstawiony. Natomiast w związku z brakiem propozycji w tym zakresie 

Zarząd Powiatu sporządził raport na podstawie sprawozdań z działalności za ubiegły rok 

wszystkich wydziałów i jednostek Powiatu Otwockiego.  

Przewodniczący Rady poinformował, że radna Jolanta Koczorowska zgłosiła do niego 

propozycję podjęcia prób określenia zgodnie z ustawą, wytycznych dla Zarządu Powiatu, jeśli 

chodzi o przygotowanie rocznego raportu o stanie Powiatu. W związku z powyższym 

Przewodniczący Rady zauważył, że prawdopodobnie Rada Powiatu podejmie próbę 

określenia w drodze uchwały szczegółowych wymogów dot. raportu. Następnie 

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad ww. raportem. 

Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że formuła raportu, którą przyjął Zarząd 

Powiatu jest po prostu wyszczególnieniem uchwał i zadań. Dodała, że raport nie jest 

jednolicie przygotowany z uwagi na rozbieżność zapisów np. przy informacji o inwestycjach 

realizowanych w danym obszarze. W związku z czym poprosiła o wyjaśnienie zapisu 

„Inwestycje realizowane przez Wydział Administracyjny” w obszarze gospodarki 

nieruchomościami. 

 Radny Jarosław Kopaczewski zapytał, co zostało wykonane w zakresie odtwarzania 

lub tworzenia nowych ścieżek rowerowych i spacerowych szlaków turystycznych oraz ile 

środków zostało przekazanych na ten cel. 

 Wicestarosta poinformował, że szczegółowe informacje dotyczące zakresu, miejsca 

inwestycji zostały zawarte w sprawozdaniu z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za 2018 

rok i w tym dokumencie należałoby szukać informacji w zakresie powyższego pytania. 

Natomiast w raporcie faktycznie brakuje szczegółowych informacji. Zauważył, że Zarząd 

Powiatu nie otrzymał od Rady Powiatu szczegółowych wskazań, jaki powinien być poziom 

szczegółowości informacji zawartych w tym dokumencie.  

 Przewodniczący Rady zaproponował, aby oczekiwania radnych w kwestii raportu  

o stanie Powiatu „przekuć” na konkretną treść projektu uchwały. Zauważył, że obecnie jest 

ciężko debatować nad przekazanym materiałem, który został przygotowany wyłącznie na 

podstawie enigmatycznych wskazań ustawodawcy. 
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 Starosta poinformował, że pytania i uwagi radnych zgłaszane podczas sesji są 

podpowiedzią dla Zarządu, na co należałoby zwrócić uwagę podczas tworzenia raportu za 

2019 rok.  

 Przewodniczący Rady zauważył, że autorem raportu pozostaje Zarząd natomiast Rada 

jedynie na jego podstawie podejmuje decyzję o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum 

zaufania. Dodał, że Rada nie ma możliwości wprowadzania poprawek, ponieważ raport nie 

jest procedowany tak jak projekt uchwały. Dodał, że jest to dokument, który po procedowaniu 

pozostaje własnością Zarządu Powiatu. 

 W związku z zakończeniem debaty nad raportem o stanie Powiatu Otwockiego za 

2018 rok Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały.  

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 15 głosami „za” przy 4 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 57/VIII/19 w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Otwocku wotum zaufania za 2018 rok, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
 Starosta podziękował radnym za łagodną ocenę działalności Zarządu Powiatu przez 

ostatnie pół roku. Dodał, że jest to duży kredyt zaufania Rady Powiatu dla Zarządu na kolejne 

miesiące. W imieniu członków Zarządu podziękował również za wynik głosowania niniejszej 

uchwały.  

 Przewodniczący Rady zauważył, że rok 2018 w większości czasu był rokiem 

funkcjonowania Zarządu Powiatu V kadencji. W związku z czym w imieniu Rady Powiatu 

złożył podziękowania dla ówczesnego Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Mirosława 

Pszonki oraz Zarządu Powiatu.  

 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 2.  
 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali przekazane przez Zarząd 

Powiatu w Otwocku dokumenty, mianowicie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego za 2018 rok, sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz informację o stanie 

mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Następnie 

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr Wa.147.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2018 rok. 

Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię w ww. kwestii. 

  Radny Paweł Zawada – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 

Komisja podczas posiedzenia w dniu 11 czerwca 2019 r. wyraziła pozytywną opinię  

o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 Radny Dariusz Grajda poprosił, aby na stronie internetowej Powiatu ujawnić również 

wiceprzewodniczących komisji.  

 Przewodniczący Rady przyjął powyższą prośbę do realizacji. 

 Radny Mirosław Pszonka wyraził opinię, że wypracowana przez Komisję Rewizyjną 

opinia jest bardzo dobra. 

 Starosta zgodził się z powyższą opinią radnego. Zauważył, że ocena pracy Zarządu 

jest za ubiegły rok i jest to uznanie dla ówczesnego Zarządu. Dodał, że obecny Zarząd przez 

ostatnie miesiące zdołał poprawić ściągalność należności od dłużników Starostwa dzięki 
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działaniom podjętym przez Skarbnika Powiatu polegających na rejestracji dłużników  

w krajowym rejestrze długów. Następnie pogratulował poprzedniemu Zarządowi. 

 Radny Zbigniew Szczepaniak – członek Komisji Rewizyjnej poinformował, że  

w kwestii analizy wykonania budżetu, Komisja spotykała się kilkakrotnie. Wszyscy 

członkowie pracowali bardzo rzetelnie. Dodał, że Komisja nie zauważyła poprawy 

ściągalności należności w ubiegłym roku i w przyszłym roku Komisja pochyli się nad tą 

kwestią.  

W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 19 radnych – 16 głosami „za” przy 3 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 58/VIII/19 w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Otwockiego za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 Na sesję przybył radny Krzysztof Szczegielniak - obecnych 20 radnych. 

 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 3.  

 

Radny Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  

w Otwocku za 2018 rok. 

Komisja Rewizyjna, w dniu 11 czerwca 2019 r., w obecności 7 członków Komisji, 

przegłosowała ww. wniosek w następujący sposób: za – 7 głosów, przeciw – 0 głos, 

wstrzymujący się – 0 głos. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr Wa.238.2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego za 2018 rok. 

Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię w ww. kwestii. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Pomimo wezwania do rozpoczęcia dyskusji, nie zgłoszono żadnych głosów.  

W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przedstawionego 

projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych – 17 głosami „za” przy 3 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 59/VIII/19 w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok, 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. 

  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 20 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę  
Nr 60/VIII/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. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 5. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 11 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 20 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę  
Nr 61/VIII/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. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 6.  

  

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 11 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 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 20 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę  
Nr 62/VIII/19 w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 
dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie 
Otwockim, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 
 Radny Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

protokół z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Otwocku oraz wnioski pokontrolne. Poinformował, że wnioski pokontrolne 

zostały przekazane do Pani Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, Radzie 

Powiatu oraz Zarządowi Powiatu. Poprosił w imieniu Komisji, aby Zarząd pochylił się nad 

zaleceniami pokontrolnymi i sprawdził ich wykonanie. 

 Starosta podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za wykonanie rzetelnej pracy  

w przygotowaniu opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok, wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok oraz w sprawie 

przeprowadzenia ww. kontroli.  

 Przewodniczący Rady również podziękował członkom Komisji za wykonaną pracę. 

Poprosił o rozważenie czy w przyszłości Komisja Rewizyjna nie chciałaby, aby Rada Powiatu 

przyjęła protokół w formie stanowiska zobowiązującego Zarząd Powiatu do wykonania 

wniosków pokontrolnych we wskazanym terminie?  
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 Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, że Komisja pochylała się nad tym 

problemem, ponieważ w Statucie Powiatu Otwockiego brakuje, informacji w jaki sposób 

można przekazać protokół pokontrolny, pouczenia o możliwości odwołania, wniesienia 

zastrzeżeń do protokołu. Zaznaczył, że warto zawrzeć w Statucie powyższe informacje, jak 

również kwestię poruszoną przez Przewodniczącego Rady, aby zalecenia pokontrolne były 

akceptowane przez Radę Powiatu w formie stanowiska zobowiązującego do realizacji.   

 Radna Jolanta Koczorowska zapytała jak Zarząd będzie kontrolował wykonalność 

wniosków pokontrolny przez Bibliotekę oraz czy Rada Powiatu nie powinna otrzymać 

informacji o ich realizacji? 

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że ustawodawca ujednolica podejście do tego 

typu spraw, ponieważ w raporcie o stanie Powiatu Otwockiego, zgodnie z art. 30a, zostało 

wskazane, że w tym raporcie powinna znaleźć się informacja o wykonaniu przez Zarząd 

Powiatu uchwał Rady i stanowisk. Dodał, że w przyszłości Rada może przyjąć protokół  

z kontroli, jako stanowisko Rady Powiatu i tym samym zobligować Zarząd Powiatu do 

wykonania wniosków pokontrolnych, następnie oczekiwać informacji o realizacji tego 

stanowiska najpóźniej przy raporcie o stanie Powiatu za dany rok.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak zgodził się, że ustawa o samorządzie powiatowym 

zezwala na to, aby powrócić do tego tematu przy raporcie, lecz zauważył, że powrócenie do 

zaleceń po roku czasu będzie bezcelowe z uwagi na to, że mało, kto będzie pamiętał, jakie 

były wnioski pokontrolne dot. danej kontroli. W związku z czym zaproponował, aby  

w Statucie wskazać np. miesięczny lub dwumiesięczny termin na odniesienie się do zaleceń. 

Po czym na tą chwilę radny zaproponował wniosek, aby Zarząd Powiatu pochylił się nad 

wnioskami z protokołu kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Otwocku celem przedstawienia informacji o ich wykonaniu. 

 Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie wyciągu z protokołu dzisiejszej sesji 

do Zarządu Powiatu z ww. wnioskiem radnego Krzysztofa Szczegielniaka. 

 Starosta zgodził się, że powyższa kwestia powinna zostać uregulowana w Statucie.   

 

Ad. 5 
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 24, 17 i 35 Sprawozdania. 

Wicestarosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał o pkt. 25, 33, 37 i 41. 

Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty. 

Radna Bogumiła Więckowska zauważyła, że na terenie powiatu odbywa się wiele 

uroczystości sportowych, kulturalnych, gospodarczych, na które są zapraszani przedstawiciele 

władz i w których uczestniczą Starosta, Wicestarosta, członkowie Zarządu oraz prezydium 

Rady. W związku z czym poprosiła o zdawanie sprawozdań z udziału w uroczystościach 

w okresie międzysesyjnym. Zauważyła, że 8 czerwca br. miało miejsce spotkanie okazji 100-

lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią, którego 

organizatorem był Instytut Wysokich Ciśnień PAN. Dodała, że była bardzo zaskoczona, że na 

tej uroczystości nikt nie reprezentował Powiatu. Zauważyła, że zaproszenie na tą uroczystość 

otrzymali wszyscy radni od Przewodniczącego Rady drogą elektroniczną. W związku z czym 

poprosiła o informację dlaczego nikt z przedstawicieli władz Powiatu nie uczestniczył w tej 

uroczystości. 

Starosta podziękował za zgłoszenie powyższego problemu. Wyjaśnił, że w okresie 

przedwakacyjnym jest organizowanych wiele uroczystości i Zarząd Powiatu stara się 

uczestniczyć we wszystkich. Dodał, że za pośrednictwem Biura Kultury i Promocji będą  

przysyłane do Biura Rady Powiatu informacje o uroczystościach organizowanych  

w najbliższym czasie tak, aby radni również mieli możliwość uczestniczenia w tych 

spotkaniach. Poprosił również radnych, aby korzystali z zaproszeń na poszczególne 



7 

 

uroczystości, ponieważ ich organizatorzy oczekują obecności zaproszonych osób. Natomiast 

w kwestii ww. uroczystości poinformował, że Zarząd Powiatu nie otrzymał zaproszenia. 

 

Ad. 6 
Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższe posiedzenie Rady Powiatu 

przewidziane jest pod koniec sierpnia br.  

Starosta poinformował, że na tą chwilę nie przewiduje konieczności zwoływania sesji 

w trybie nadzwyczajnym. Dodał, że do końca sierpnia musi odbyć się sesja z uwagi na 

projekty uchwał dotyczące spraw oświaty. Zwrócił się również do Przewodniczącego Rady, 

aby sesje Rady Powiatu organizować w ostatnie czwartki miesiąca. Następnie zapytał 

Przewodniczącego Komisji Statutowej, kiedy Komisja przewiduje zakończenie prac nad 

Statutem Powiatu Otwockiego.  

Przewodniczący Rady w odniesieniu do prośby Starosty poinformował, że najbliższy 

termin planowanej sesji Rady Powiatu to 29 sierpnia br.  

 

Sesję opuścił radny Robert Kosiński – 19 radnych obecnych.  

 

Radny Paweł Zawada – Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że 

Komisja obecnie oczekuje analizy prawnej wypracowanego przez Komisję projektu Statutu  

i prawdopodobnie Komisja w połowie lipca odbędzie ostatnie posiedzenie. W związku  

z czym w sierpniu Komisja będzie mogła przestawić projekt uchwały odnośnie Statutu. 

Zauważył, że prosił o przesłanie uwag i propozycji zmian w Statucie do 23 czerwca, 

natomiast żadna uwaga nie wpłynęła. Dlatego też poprosił, aby ewentualne uwagi przesłać do 

Komisji. 

Przewodniczący Rady, w związku z wcześniej zgłaszanymi uwagami, co do trybu 

przyjmowania i wdrażania w życie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby Komisja przedstawiła zarys koncepcji zawarcia 

tych uwag w Statucie.  

Radny Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, 

że Komisji na najbliższym posiedzeniu zajmie się tą sprawą. 

Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Kilbach zauważała, że Statut był rozsyłany do 

radnych przez Biuro Rady Powiatu na prośbę Przewodniczącego Komisji Statutowej z prośbą 

o zgłaszanie swoich uwag i propozycji. Natomiast z uwagi na ewentualne przeoczenie przez 

radnych tej wiadomości e-mail w swoich skrzynkach pocztowych, poinformowała, że 

zostanie on ponownie przesłany do radnych, aby mogli przesłać swoje uwagi. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła radnych, aby każdy z nich sprawdził swoją 

pocztę czy dotarł do niego e-mail z prośbą o uwagi do Statutu i odesłał informację zwrotną  

z uwagami bądź informację: „nie mam uwag”, aby Komisja Statutowa wiedziała, że każdy 

radny otrzymał wiadomość e-mail. 

Radna Bogumiła Więckowska ponowiła prośbę, aby sesje Rady Powiatu odbywały się 

w czwartki.  

Przewodniczący Rady ustosunkował się do powyższej prośby radnej. 

 
Ad. 7 
 Bez uwag. 

 
Ad. 8   

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 17
30

 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu w Otwocku. 
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Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

  


