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PROTOKÓŁ Nr X/19 

 
z sesji Rady Powiatu w Otwocku 

odbytej w dniu 29 sierpnia 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 1600 otworzył obrady 

X 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 14 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 określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na 

rzecz dotychczasowych najemców; 

2) w sprawie udzielenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości oznaczonej jako 

działka ew. nr 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00081659/1;  

3) w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia rejonu energetycznego 

Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A.; 

4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja 

w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego  

i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt 

pozakonkursowy; 

5) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego; 

6) w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na 

jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku 

publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu; 

7) w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 

4. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Starosta zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: 
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− 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., 

− 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. 

Dodał że ww. projekty uchwały w dniu wczorajszym zostały omówione i zaopiniowane przez 

Komisję Budżetową. 
 

Na sesję przybył radny Marcin Olpiński - obecnych 15 radnych. 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały Nr 1 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz 

dotychczasowych najemców. Poinformował, że Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

podczas posiedzenia zgłosiła do tego projektu uchwały szereg pytań, na które nie otrzymała 

jeszcze odpowiedzi.  

Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska zauważyła, że w dniu wczorajszym 

odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, która jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały. 

Radny Jacek Czarnowski poparł wniosek radnego Dariusz Kołodziejczyka o zdjęcie  

z porządku obrad projektu uchwały Nr 1. 

Przewodniczący Rady również poparł wniosek radnego z uwagi na to, że podczas 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pojawiły się uwagi w sprawie 

istotnych zmian co do kierunku tej uchwały.  

 

Na sesję przybył radny Roman Srebnicki - obecnych 16 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek radnego Dariusza Kołodziejczyka 

o zdjęcie z pkt 3 ppkt 1 porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków 

udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. 

 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

Na sesję przybyła radna Grażyna Kilbach - obecnych 17 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek Starosty o włączenie do porządku 

obrad, jako ppkt 1 pkt 3 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. 

 

Głosowanie: „za” – 17 osób (jednomyślnie). 

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek Starosty o włączenie do porządku 

obrad, jako ppkt 2 pkt 3 projekt 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. 

 

Głosowanie: „za” – 17 osób (jednomyślnie). 
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Starosta zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad stanowiska w sprawie 

poparcia działań zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu przy ulicy Kazimierza 

Pułaskiego 7A. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, kto jest autorem tego projektu stanowiska? 

Starosta odpowiedział, że projektodawcą tego stanowiska jest Zarząd Powiatu.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy tylko Powiat będzie uczestniczył w kwocie 

350 tys. zł czy też Zarząd Powiatu zwrócił się do innych samorządów? 

Przewodniczący Rady poprosił, aby do tego pytania powrócić przy rozmowie 

merytorycznej nt. tego stanowiska. Następnie poddał głosowaniu wniosek Starosty  

o włączenie do porządku obrad, jako ppkt 9 pkt 3 projekt stanowiska w sprawie poparcia 

działań zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 

7A. 

 

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

 

Wicestarosta zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad stanowiska „Rozbudowa 

na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W –  

ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”. Dodał, że ww. stanowisko 

w dniu wczorajszym zostało omówione i zaopiniowane przez Komisję Budżetową. 
Radny Dariusz Kołodziejczyk zauważył, że termin przekazana informacja do 

Wojewody minął 28 sierpnia br., dlatego też zapytał czy stanowisko nie jest bezprzedmiotowe 

z powodu niedochowania terminu? 

Wicestarosta odpowiedział, że w dniu 28 sierpnia Zarząd Powiatu wysłał informację 
do Wojewody, że Powiat jest za przystąpieniem do realizacji inwestycji, tożsamą deklarację 
wyraziła Gmina Karczew. Obecnie jest prośba, aby do 3 września br. w budżecie Powiatu 

zabezpieczyć środki na tę inwestycję.  
Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy jest jakiś projekt stanowiska w tej sprawie? 

Przewodniczący Rady poinformował, że jest dopuszczalne przyjęcie przez Radę 
Powiatu stanowiska w formie ustnej. 

Wicestarosta odpowiedział, że z racji krótkiego terminu Zarząd Powiatu nie 

przygotowywał projektu stanowiska w tym zakresie, a jedynie przyjął go w formie ustnej.  

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek Wicestarosty o włączenie do 

porządku obrad, jako ppkt 10 pkt 3 projekt stanowiska „Rozbudowa na rondo skrzyżowania 

dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą 
gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”. 

 

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

 

 Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po zmianach:  

 

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.; 
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3) w sprawie udzielenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości oznaczonej jako 

działka ew. nr 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00081659/1;  

4) w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia rejonu energetycznego 

Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A.; 

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja                     

w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego  

i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt 

pozakonkursowy; 

6) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół  

specjalnych działających  na obszarze Powiatu Otwockiego; 

7) w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na 

jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku 

publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu; 

8) w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku; 

9) stanowisko w sprawie poparcia działań zmierzających do rozbudowy policyjnego 

obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A; 

10) stanowisko „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – 

ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego 

w Karczewie”. 

4. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił obecnego na sesji mecenasa Łukasza Banaszka  

o opinię w kwestii przegłosowania ww. porządku obrad. 

Mecenas Łukasz Banaszek zarekomendował przegłosowanie porządku obrad wraz  

z przyjętymi zmianami.  

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami 

 

Głosowanie: „za” – 17 osób (jednomyślnie). 

 

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

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

  

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zauważył, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa podczas dyskusji nt. urządzenia badającego obecność poziomu narkotyków 

w organizmie zwracał uwagę, że gminy posiadają fundusz alkoholowy, z którego mogłyby 

wesprzeć zakup tego urządzenia na rzez Komendy Powiatowej Policji. Dlatego też zapytał 

czy Starosta poruszał tę kwestię z włodarzami gmin?   

Starosta odpowiedział, że nie podejmował działań w tym kierunku, ponieważ Policja 

wystąpiła o zakup trzech alkomatów i jednego narkotestu. Podczas dyskusji Starosta 
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zaproponował, że narkotest sfinansuje Powiat, natomiast zakupu alkomatów mogłyby 

sfinansować gminy.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – 16 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 65/X/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 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 17 radnych – 16 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 66/X/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 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy Powiat przed sprzedażą tej działki zamierza 

uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, czy toczy się jakieś postępowanie w gminie 

związane z uchwaleniem planu miejscowego oraz w jakim trybie zostanie sprzedana 

powyższa działka? 

 Wicestarosta odpowiedział przedmiotowa działka ma 128 m2 i nie może istnieć 
samodzielnie, jej wartość z operatu mieści się w granicach 15 tys. zł. Powiat nie jest w stanie 

sprzedać tej działki w przetargu, ponieważ jest ona umiejscowiona pomiędzy dwiema innymi 

działkami i nie może ona samodzielnie funkcjonować.  
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 67/X/19 w sprawie udzielenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości oznaczonej 
jako działka ew. nr 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00081659/1, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 4.  
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 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 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 68/X/19 w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia rejonu 
energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A., która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 5.  

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 13 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 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 69/X/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna 
integracja w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 6.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 17 radnych – 16 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 70/X/19 w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych działających na obszarze 
Powiatu Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 7.  

 

 Radny Paweł Ajdacki Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

poinformował, że podczas posiedzenia Komisji w dniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. Komisja 

przyjęła poprawkę do przedmiotowego projektu uchwały polegającą na wyłączeniu z treści 

uchwały wyrazów „oraz służby ichtiologiczne Okręgu”. Następnie w obecności 6 członków 

jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętą 
poprawką. 
 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z wyciągiem Nr 443 z projektu 

protokołu Nr 51/19 z posiedzenia Zarząd Powiatu w dniu 28 sierpnia 2019 r. Zarząd poparł  
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i zaakceptował powyższą poprawkę Komisji. W związku z czym zapytał czy Zarząd Powiatu 

wnosi ww. poprawkę? 

 Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu wyraża zgodę na wprowadzenie tej 

poprawki.  

 Przewodniczący Rady w związku z powyższym podał głosowaniu przyjęcie poprawki 
autorstwa Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska z poparciem Zarządu Powiatu 

polegającą na wyłączeniu z treści uchwały wyrazów „oraz służby ichtiologiczne Okręgu”. 

 

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

Poprawka została przyjęta. 

 

Sprostowana została omyłka pisarska w treści uchwały polegająca na poprawieniu wyrazu 

„rozparzenia” na wyraz „rozpatrzenia”, zmiana została wyświetlona na ekranie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z przyjętą poprawką. 
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – 16 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 71/X/19 w sprawie zakazu używania 
jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki),  
z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 8.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w obecności 3 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 17 radnych – 16 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 72/X/19 w sprawie podtrzymania 
stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 
czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt stanowiska.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt stanowiska. 

 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił poprawki do § 1 ust. 2 niniejszego projektu 

polegające na włączeniu wyrazów „w porozumieniu z gminami z terenu powiatu otwockiego 

do kwoty 350.000 złotych.” oraz poprawkę polegającą na wprowadzeniu wyrazu „do” przed 

kwota podaną w § 2 ust. 1. 

Przewodniczący Rady zaproponował modyfikację poprawki zgłoszonej przez 

radnego Dariusza Kołodziejczyka do § 1 ust. 2 polegającą na wprowadzeniu poprawki do § 2 

jako ust. 3 w brzmieniu „Rada Powiatu w Otwocku upoważnia Zarząd do porozumienia się  

z gminami powiatu otwockiego w celu partycypacji w kwocie, o której mowa w ust. 2 § 1.”. 

Następnie zapytał radnego Dariusza Kołodziejczyka czy wyraża zgodę na powyższą 
modyfikację zgłoszonej poprawki. 
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Radny Dariusz Kołodziejczyk wyraził zgodę. 
Przewodniczący Rady, w związku z powyższym, podał głosowaniu przyjęcie 

poprawki polegającej na wprowadzeniu do § 2 jako ust. 3 w brzmieniu „Rada Powiatu  

w Otwocku upoważnia Zarząd do porozumienia się z gminami powiatu otwockiego w celu 

partycypacji w kwocie, o której mowa w ust. 2 § 1.”. 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 7 osób „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Poprawka została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady podał głosowaniu przyjęcie poprawki polegającej na 

wprowadzeniu wyrazu „do” przed kwota podaną w § 2 ust. 1 niniejszego projektu stanowiska.  

 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 7 osób „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Poprawka została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu 

stanowiska wraz z przyjętymi poprawkami. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła stanowisko 
Nr 1/2019 w sprawie poparcia działań zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu 
przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt stanowiska.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła stanowisko 
Nr 2/2019 w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. Rozbudowy na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – 
ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminą ul. Bielińskiego  
w Karczewie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 4 
 Radny Paweł Ajdacki zapytał o pkt. 13, 90 i 69 Sprawozdania. 

Starosta oraz Wicestarosta udzielili odpowiedzi na powyższe punkty. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o pkt 98, 100 i 102 Sprawozdania. 

Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu udzielili odpowiedzi na powyższe punkty. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt 48, 57, 68, 71, 82 i 122 Sprawozdania. 

Starosta, Wicestarosta, Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Kilbach, radna Kinga 

Błaszczyk oraz radny Dariusz Kołodziejczyk udzielili odpowiedzi na powyższe punkty. 

Radna Grażyna Olszewska zapytała o pkt 114 Sprawozdania. 

Wicestarosta udzielił odpowiedz na powyższy punkt. 

Starosta oraz Wicestarosta przedstawili informacje dotyczące zmian w organizacji 

pracy urzędu, które nie zostały zawarte w sprawozdaniu z pracy Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 5 
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji Rady Powiatu w Otwocku 

o zaplanowanie i wyznaczenie posiedzeń komisji w celu ustalenia harmonogramu spotkań 
komisji do końca 2019 roku dot. procedowania i uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2020. 
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Poinformował również, że najbliższe posiedzenie Rady Powiatu przewidziane jest w terminie 

26 września 2019 r. 

 

Ad. 6 
1) Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo z dnia  

13 sierpnia 2019 r. Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka dot. przyjętego przez Radę 
Miasta Otwocka wniosku podczas XVI sesji w dniu 14 sierpnia 2019 r. w kwestii 

wykonania remontu lub modernizacji terenu zlokalizowanego przed siedzibą Liceum 

Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku w związku 

z zakończeniem rewitalizacji znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 

Miejskiego w Otwocku.  

Przewodniczący Rady zauważył, że sprawa należy bezsprzecznie do kompetencji Zarządy 

Powiatu. W związku z czym zaproponował, aby sprawę przekazać zgodnie z kompetencją do 

Zarządu Powiatu. Następnie poddał głosowaniu powyższą propozycję. 
  

Głosowanie: „za” – 17 osób (jednomyślnie). 

 

2) Radny Dariusz Kołodziejczyk z związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym poprosił 

o zlecenie Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku w trybie pilnym wykonania 

pasów na przejściu dla pieszych przy Przedszkolu nr 20 w Otwocku przy  

ul. Majowej 230. 

 

3) Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 21 września br. odbędzie się Piknik 

Militarny z okazji 75-lecia akcji „Burza” w Powiecie Otwockim oraz 20-lecia Polski 

w NATO objęty patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza 

Błaszczaka.  

 

4) Radny Dariusz Kołodziejczyk w odniesieniu do zamieszczonej informacji na stronie 

internetowej Powiatu Otwockiego dot. obsługi telefonicznej interesantów przez 

Wydział Architektury i Budownictwa tylko przez dwie godziny trzy dni w tygodniu 

poprosił o wyjaśnienia w powyższej kwestii.  

 

Wicestarosta oraz Starosta udzielili odpowiedzi w powyższej kwestii.  

 

Sesję opuścił radny Janusz Goliński – obecnych 16 radnych. 

 

5) Radny Roman Srebnicki poprosił o przedstawienie informacji dot. modernizacji 

parkingu na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.  

 

Starosta udzielił odpowiedzi w powyższej kwestii.  

 

Ad. 7 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1825 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady X sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

  

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

  


