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PROTOKÓŁ Nr XI/19 
 

z sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku  
odbytej w dniu 17 września 2019 r.  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  
przy ul. Komunardów 10 

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu 

Powiatu Otwockiego Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska o godzinie 16
00

 

otworzyła obrady XI sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitała przybyłych gości, panie  

i panów radnych, pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich 

zebranych mieszkańców. Poinformowała, 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.  

 

Ad. 2 
 Na sesję przybył radny Zbigniew Szczepaniak – obecnych 15 radnych. 

 

Prządek obrad zaproponowany przez Wnioskodawcę sesji przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie 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, z późn. zm. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.   

 

Ad. 3  
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła ww. projekt uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Na sesję przybył radny Krzysztof Szczegielniak – obecnych 16 radnych. 

 

Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu omówił przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Na sesję przybył radny Grzegorz Michalczyk – obecnych 17 radnych. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków  

w rozdz. 02002 § 4300 o kwotę 166.587 zł ze względu na powstałe oszczędności, środków 

własnych, po zawarciu umowy z wykonawcą na sporządzenie Uproszczonego Planu 

Urządzenia Lasu, wyłonionego w wyniku zamówienia publicznego, zapytał co obejmowało to 

postępowanie. Zwrócił uwagę, iż gminy Powiatu Otwockiego zostały zobowiązane do 

wysłania zawiadomień do mieszkańców – zadanie to można było zlecić w ramach przetargu, 

skoro zostały oszczędności. Dodał, że firma, która wygrała przetarg przekazała gminom 
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wykaz z adresami i nazwiskami mieszkańców, w tym również tych mieszkańców, którzy nie 

żyją. Gminy wysłały zawiadomienia do wszystkich, zgodnie z przekazanym wykazem. Radny 

zapytał czy była weryfikacja tych mieszkańców – właścicieli lasów, jeśli była, to dlaczego nie 

zostało to uwzględnione. 

Starosta poprosił o zapisanie ww. wniosku radnego. Starosta zobowiązał się do 

udzielenia pisemnej odpowiedzi.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk w nawiązaniu do planów dot. prac drogowych w ul. 

Majowej w Otwocku zapytał czy modernizacja w ul. Majowej będzie obejmowała również 

modernizację całego pasa drogowego wraz z chodnikami oraz czy w ramach tych prac 

powstanie chodnik przy klubie osiedlowym w Mlądzu?  

Wicestarosta odpowiedział, że jeśli chodzi o zakres projektowy, to chodniki są 

również uwzględnione. Dodał, że może udostępnić do wglądu dokumentację projektową 

celem zapoznania się przez Pana Radnego ze szczegółowymi zakresami odcinków, które będą 

modernizowane.   

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o przesłanie e-mailem informacji stanowiącej 

odpowiedź na zgłoszone pytanie. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przekazanie ww. informacji e-mailem 

wszystkim radnym.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 73/XI/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 

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła ww. projekt uchwały.  
 

Komisja Budżetowa w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu omówił przedmiotowy projekt uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 17 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 74/XI/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
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Wiceprzewodnicząca 

Rady Grażyna Olszewska zamknęła obrady XI sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

 

Protokółowała: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczyła: 

 

Grażyna Olszewska 

 


