
1 

 

PROTOKÓŁ Nr IX/19 
 

z sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 25 lipca 2019 r. 

w Starostwie Powiatowym w Otwocku 
przy ul. Górnej 13. 

 

 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 

IX 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. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały 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. 

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. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 3 
 Na prośbę Starosty Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Małgorzata Komosa przedstawiła projekt uchwały 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. 

  

 Na sesję przybył radny Marcin Olpiński – obecnych 18 radnych. 

 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o wyjaśnienie kwestii zgłaszanych podczas 

posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 23 lipca br. i do których wyjaśnienia zobowiązał się 
Starosta, mianowicie, z jakiego powodu uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 

oraz na co środki z funduszu 500+ będą wydatkowane w poszczególnych placówkach. 

 Starosta w kwestii świadczenia 500+ wyjaśnił, że te świadczenia trafiały do budżetów 

rodzin zastępczych i do Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli. Natomiast w kwestii, w jaki 

sposób były wydatkowane te pieniądze na konkretne dziecko to prawdopodobnie były 

organizowane dodatkowe zajęcia lub wykonywane były dodatkowe zakupy. Dodał, że  

w chwili obecnej nie można się skontaktować z Dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka  

w Podbieli, w związku z czy nie jest w stanie przedstawić szczegółów. Zaznaczył, że 

generalnie pieniądze te zasilają budżety placówek i podobnie będzie ze środki 500+ na 

pierwsze dziecko. Natomiast Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Otwocku będzie musiała podjąć problem zadecydowania co z tymi środkami zrobić, które 

są dedykowane do konkretnych dzieci, mianowicie, czy wydawać je na potrzeby wszystkich 
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dzieci, które są w danym domu dziecka czy też środki zabezpieczać na przyszłość dzieci, 

których dotyczą świadczenia. W związku z czym Zarząd Powiatu powróci do tego tematu po 

urlopie Pani Dyrektor.  

 Główna Księgowa w kwestii ubezpieczenia ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku wyjaśniła, że rodzic tego ucznia przebywa za granicą i na 

wniosek tego rodzica Szkoła dokona opłaty tej składki zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki 

samorządu terytorialnego. Powstała sytuacja wynika z tego, że nikt nie jest w stanie pokryć 
tej składki, ani sami rodzice, ani najbliższa rodzina, w związku z czym zwrócili się o pomoc 

do szkoły.  

 Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy beneficjentami świadczenia 500+ są dzieci 

z domów dla dzieci, ponieważ Starosta nie wymienił tych domów oraz zwróciła uwagę, że 

Starostwo nie posiada domów dziecka, ponieważ wszystkie zostały zlikwidowane.  

 Przewodniczący Rady zgodził się z powyższą uwagą radnej, że domy dziecka zostały 

zlikwidowane. Dodał, że polityka rodzicielstwa zstępczego ukierunkowano w taki sposób, że 

jeżeli dziecko nie ma możliwości funkcjonowania w naturalnej, podstawowej komórce 

społecznej, jaką jest rodzina ma możliwość funkcjonować w jej imitacji. W związku z czym 

jest to świadczenie, które zasila budżet rodzinny i ich adresatem nie jest dziecko a rodzina. 

Dodał, że sformułowania, że te pieniądze są dla dzieci należy traktować jako skrót myślowy. 

W dalszej dyskusji nt. świadczenia 500+ zabrali głos radni: Bogumiła Więckowska, 

Jacek Czarnowski, Dariusz Kołodziejczyk, Krzysztof Szczegielniak oraz Starosta, 

Wicestarosta i Przewodniczący Rady. 

W wyniku powstałej dyskusji Przewodniczący Rady poprosił Starostę  
o przedstawienie szczegółowych informacji nt. wydatkowania środków zgromadzonych  

z tytułu funduszu 500+ w poszczególnych placówkach. Poprosił, aby powyższe informacje  

w jak najkrótszym czasie trafiły na ręce Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady 

Powiatu w Otwocku. 

Starosta zobowiązał się do przedstawienia powyższych informacji. Zapewnił radnych, 

że wszystkie środki zgromadzone z tytułu funduszu 500+ trafią do placówek, które zajmują 
się dziećmi, ponieważ jest to obowiązek.   

Radny Zbigniew Szczepaniak stwierdził, że był przekonany, że w przedmiotowym 

projekcie uchwały będzie zmiana dot. dofinansowania inwestycji w Zespole Szkół Nr 1  

w Otwocku.  

Radny Grzegorz Michalczyk – członek Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady 

wyjaśnili iż ww. zmiana został zawarta w projekcie uchwały dot. zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego. 

Radny Zbigniew Szczepaniak zauważył, że został otwarty nowy przetarg na rondo na 

skrzyżowaniu ulic: Reymonta i Samorządowej oraz że na to zadanie inwestycyjne brakuje  

ok. 400 tys. zł. W związku z czym zapytał jakie stanowisko w zaistniałej sytuacji zamierza 

podjąć Zarząd Powiatu?  

Wicestarosta w kwestii budowy ronda Reymonta – Samorządowa odpowiedział, że 

warunki uległy zmianie, ponieważ wcześniej dokumenty były składane w ramach 

„Schetynówek”, a w między czasie został wprowadzony fundusz dróg samorządowych. Więc 

to rozliczenie według informacji od Wojewody będzie następowało w cyklu rocznym od 

momentu rozpoczęcia realizacji zadania. Podsumowując zmieniły się warunki na korzyść 
samorządu, w związku z czym można również przesunąć termin realizacji zadania, co z kolei 

byłoby korzystne dla przetargu. Dlatego też Zarząd Powiatu rozważa ponowienie przetargu 

przy nowych warunkach z uwagi na niekorzystną cenę. 
Radny Zbigniew Szczepaniak poprosił Zarząd Powiatu o to, aby się zastanowił czy 

jednak nie należałoby rozstrzygnąć obecnego przetargu, ponieważ każdy następny przetarg 
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inwestycyjny z reguły jest wyższy.   

Wicestarosta odpowiedział, że decyzja ostateczna nie została podjęta, ponieważ 
Zarząd oczekuje odpowiedzi od Wojewody. 

W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie 

opinii Komisji Budżetowej. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – 16 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 63/IX/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. 
 

Ad. 4 
 Radny Mirosław Pszonka zauważył, że blisko 980 tys. zł zostanie w tym roku 

niewykorzystanych. Zapytał jak będzie wyglądała sytuacja występowania o środki na rok 

2020? Ponieważ do tej pory należało zrealizować zadanie, rozliczyć, aby można było 

aplikować na następny rok. Ponieważ wcześniej wspomniana inwestycja zostanie przesunięta 

na 2020 rok. W związku z tym czy Powiat będzie mógł aplikować o kolejne środki? 

  Wicestarosta odpowiedział, że nie ma żadnych przeszkód, ponieważ zostały zmienione 

warunki i będzie jeszcze w tym roku ogłoszony nabór do funduszu dróg samorządowych. 

 Radny Zbigniew Szczepaniak stwierdził, iż skoro Starostwo ma już przyznane środki 

to należy zrobić wszystko, aby zrealizować to przedsięwzięcie.  

 Radny Grzegorz Michalczyk – członek Zarządu Powiatu poinformował, że podczas 

posiedzeń Zarządu podejmowane były rozmowy w sprawie rozwiązania powyższej kwestii. 

Zauważył, że każdy jest za tym, aby tę inwestycję dokończyć szczególnie, dlatego że zostały 

przyznane środki zewnętrzne na zadanie. Jednak kwota, którą należy dołożyć jest dość duża. 

Dlatego też Zarząd poszukuje innych form realizacji tego zadania. Natomiast jeśli nie będzie 

takiej możliwość, zapewne Zarząd zwróci się do Rady Powiatu o dodatkowe środki na tę 
inwestycję.   
 Wicestarosta poinformował, że Zarząd otrzymał pismo potwierdzające przyznanie 

dofinansowania, natomiast do dnia dzisiejszego jeszcze nie została podpisana umowa. Do 

końca lipca ma zostać ona przedłożona przez Wojewodę. Zauważył, że obecnie nie posiadając 

podpisanej umowy z Wojewodą nie można rozstrzygnąć tego postępowania.  

W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie 

opinii Komisji Budżetowej. 

  

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 18 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 64/IX/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. 
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 Starosta poinformował, że podczas gali „Budowa Roku, 2018” reprezentował 

Starostwo oraz Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji. Podczas ww. uroczystości został 

uhonorowany nagrodą II stopnia Most im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości na rzece 

Świder. Następnie Starosta pogratulował Zarządowi Powiatu pod przewodnictwem 

ówczesnego Starosty Mirosława Pszonki realizacji powyższej inwestycji.   

 

Ad. 5   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 16

45
 Przewodniczący Rady 

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

  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 
 


