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PROTOKÓŁ Nr XII/19 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku  
odbytej w dniu 30 października 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 

XII 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 22 radnych, co wobec składu 

Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.  

 

Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski i Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek 

wręczyli puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, najlepszym szkołom biorącym udział  

w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych  

w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Szkoły Podstawowe w kategorii Igrzyska Dzieci: 

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie  

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku 

 

Szkoły Podstawowe w kategorii Igrzyska Młodzieży: 

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie 

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku 

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie  

 

Szkoły Ponadpodstawowe w kategorii Licea: 

I miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

w Otwocku 

II miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku 

III miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 
 
Ad. 3 

Zaproponowany prządek obrad przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Wręczenie nagród najlepszym szkołom biorącym udział w Mistrzostwach Powiatu 

Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2018/2019. 

3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

4. 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 przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z  przeprowadzeniem  kwalifikacji wojskowej; 

4) w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do projektu  

pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym 

Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską               
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Marii 

Konopnickiej 3; 

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 

Nr IV w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8; 

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9; 

9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

Nr II w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy  

ul. Pułaskiego 7; 

10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

Nr III im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy  

ul. Słowackiego 4/10; 

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego                       

dla Dorosłych w Otwocku w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy  

ul. Słowackiego 4/10; 

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego Nr 3  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy  

ul. Literackiej 8; 

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy 

ul. Konopnickiej 3; 

14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy  

ul. Pułaskiego 7; 

15) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego 

Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47; 

16) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego 

Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19; 

17) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum 

Specjalnego Nr 2 dla dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z Autyzmem,  

w tym z Zespołem Aspergera w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

18) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy   

ul. Mickiewicza 43/47; 

19) w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku 
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Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

20) w sprawie zmiany uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej; 

21) w sprawie rozpatrzenia petycji. 

5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2019 r. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2018/2019.  

7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

9. Informacje Przewodniczącego Rady. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski w imieniu Zarządu Powiatu w Otwocku zgłosił 

wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do niego projektu w sprawie 

powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową 
Nr 2730W we wsi Kępa Nadbrzeska w zakresie budowy chodnika.  

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wprowadzenie ww. projektu uchwały do 

porządku obrad w ppkt. 1 pkt. 4. 

Głosowanie: za – 22 osoby.  

 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Wręczenie nagród najlepszym szkołom biorącym udział w Mistrzostwach Powiatu 

Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2018/2019. 

3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogą powiatową Nr 2730W we wsi Kępa Nadbrzeska w zakresie 

budowy chodnika; 

2) 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.; 

3) 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.; 

4) w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z  przeprowadzeniem  kwalifikacji wojskowej; 

5) w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do projektu  

pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym 

Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską               
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa; 
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6) w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Marii 

Konopnickiej 3; 

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 

Nr IV w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8; 

9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9; 

10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

Nr II w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy  

ul. Pułaskiego 7; 

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

Nr III im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy  

ul. Słowackiego 4/10; 

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego                       

dla Dorosłych w Otwocku w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy  

ul. Słowackiego 4/10; 

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego Nr 3  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy  

ul. Literackiej 8; 

14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy 

ul. Konopnickiej 3; 

15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy  

ul. Pułaskiego 7; 

16) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego 

Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47; 

17) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego 

Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19; 

18) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum 

Specjalnego Nr 2 dla dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z Autyzmem,  

w tym z Zespołem Aspergera w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

19) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy   

ul. Mickiewicza 43/47; 

20) w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 

21) w sprawie zmiany uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej; 

22) w sprawie rozpatrzenia petycji. 

5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2019 r. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2018/2019.  

7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
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9. Informacje Przewodniczącego Rady. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Na sesję przybył radny Jacek Czarnowski. W sesji bierze udział 23 radnych. 

 

Ad. 4 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Starosta omówił ww. projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 75/XII/19 w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie 
zarządzania drogą powiatową Nr 2730W we wsi Kępa Nadbrzeska w zakresie budowy 
chodnika, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Do przedstawionego projektu uchwały Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę. 
 Starosta powiedział, że projekt był omawiany na wielu komisjach. Poprosił  

o ewentualne pytania.  

 Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Paweł Ajdacki zwrócił 

uwagę na terminy przekazywania materiałów radnym. 

 Przewodnicząca Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa powiedziała, że 

Komisja nie wydała opinii nt. projektu uchwały, ze względu na późne przekazanie 

materiałów. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński poinformował, że Komisja 

chciałaby zapoznać się z listą zakupów, w związku z dotacją przekazaną PCZ na zakupy 

rzeczowe. Zapytał również czy inne jednostki, poza „Jędrusiem” występowały z prośbą  
o dotację, jeśli chodzi o dotację na zakupy dydaktyczne i pomoce naukowe.  

 Starosta udzielił odpowiedzi. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił, aby w zestawieniu, które Starosta przygotuje  

w odpowiedzi na prośbę K. Budżetowej, była także informacja nt. tego co Szpitala planował 

zakupić.   
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o przesunięcia 150 tys. zł na budowę parkingu 

dla pojazdów usuniętych, w związku z nałożonym na powiaty obowiązkiem oraz o powód 
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zwiększenia udziału Powiatu o ponad 360 tys zł, jeśli chodzi o PCZ.  

 Odnośnie zwiększenia kwoty dla PCZ – odpowiedzi na prośbę Starosty udzielił 

Skarbnik. 

 Na pytanie dot. parkingu odpowiedzi udzielił Wicestarosta.  

 Radny Mirosław Pszonka zapytał czy Zarząd przewiduje środki na zakup 

specjalistycznego sprzętu dla ZDP, w związku z budową na ternie jego siedziby ww. 

parkingu. 

 Wicestarosta udzielił odpowiedzi. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak odniósł się do zakupu pomocy dydaktycznych  

w jednej placówce. Poprosił o ważenie potrzeb wszystkich szkół.  

 Starosta ustosunkował się do ww. kwestii. 

 Radny Dariusz Grajda zapytał również o parking na terenie ZDP, pod kątem 

stosownych pozwoleń, decyzji oraz czasu przechowywania na jego terenie pojazdu. 

 Wicestarosta udzielił odpowiedzi.  

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 76/XII/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. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 

 Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa poinformowała, że 

Komisja nie zaopiniowała tego projektu uchwały, ze względu na termin przekazania projektu.  

Do przedstawionego projektu uchwały Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę. 
 Nie zgłoszono uwag. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 77/XII/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. 
  

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.  
 
 Brak opinii Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 Przewodniczący Rady skierował prośbę do Przewodniczącego Zarządu Powiatu  

o kierowanie projektów uchwał z wyprzedzeniem, a nie na jeden dzień przed obowiązkiem 

wysłania materiałów do radnych.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż zgodnie ze Statutem projekt 

powinien zostać zaopiniowany przez Komisję. Poprosił o stosowanie procedur oraz 
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standardów zasad legislacji. Zaproponował, aby zdjąć ww. projekt uchwały z obrad sesji. 

 Starosta ustosunkował się do ww. kwestii. 

 Radna Aneta Bartnicka zapytała o termin, dla przyjęcia tego projektu. 

 Sekretarz udzielił odpowiedzi. 

 Radna Aneta Bartnicka zgłosiła wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z obrad sesji.  

 Następnie Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. wniosek.  

 

Głosowanie: za – 18 osób, przeciw – 2 osoby, wstrzymały się – 3 osoby.  

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. Wynik głosowania spełnia wymogi 

bezwzględnej większości ustawowego składu Rady.  

 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.  

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Sesję opuścił radny Zbigniew Szczepaniak. W sesji bierze udział 22 radnych. 

Radny Mirosław Pszonka poprosił o informację nt. projektu uchwały. W jakiej formie 

organizacyjnej PCPR będzie realizowało zadanie. W uzasadnieniu jest podana kwota 830 zł 

brutto – kto będzie ją otrzymywał.  

Starosta powiedział, że projekt był omawiany podczas Komisji przez Dyrektora 

PCPR. W dzisiejszej sesji nie bierze udziału Pani Dyrektor, w związku z czym poprosił 

Skarbnika o udzielenie odpowiedzi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk uzupełnił informację przedstawioną przez Skarbnika.  

Przewodniczący poinformował, że do materiałów na sesję został dołączony projekt 

uchwały w ww. kwestii uwzględniający poprawki niemerytoryczne zgłoszone przez radnego 

Krzysztofa Szczegielniaka – chodziło o literówki oraz dostosowanie projektu uchwały do 

zasad techniki prawodawczej. Poprosił o przegłosowanie poprawki radnego do projektu 

uchwały. 

 

Głosowanie: za – 20 osób, wstrzymały się – 2 osoby. Poprawki zostały przyjęte. 

   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały, 

wraz z przyjętą poprawką. 
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 78/XII/19 w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do 
projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 
Badawczym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.  

  

 Brak opinii Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

Na sesję wrócił radny Zbigniew Szczepaniak. W sesji bierze udział 23 radnych. 

Radny Dariusz Grajda stwierdził, iż Rada będąc konsekwentna, w związku ze 

zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały Nr 4, powinna zdjąć również ten projekt. 
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Przewodniczący Rady zapytał o skutki ewentualnego zdjęcia projektu z dzisiejszych 

obrad.  

Starosta udzielił odpowiedzi. 

Skarbnik omówił projekt uchwał. Poprosił o jego przegłosowanie.  

Głos zabrali radni: Paweł Zawada, Jacek Czarnowski, Dariusz Grajda, Kinga 

Błaszczyk, Dariusz Kołodziejczyk, Grzegorz Michalczyk, Mirosław Pszonka.  

Radna Jolanta Koczorowska zwróciła uwagę, że obowiązkowo dyrektor każdej 

jednostki, którego dotyczy projekt uchwały powinien uczestniczyć w obradach.  

W wyniku dyskusji radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek formalny  

o ogłoszenie przerwy z sugestią, aby podczas jej trwania posiedzenie odbyła Komisja 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie ww. wniosku 

 

Głosowanie: za – 20 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.  

Przewodniczący ogłosił przerwę do godz. 17
48

, z możliwością przedłużenia do 17
55

. 

   

Radna Jolanta Koczorowska zaapelowała do prezydium Rady o lepszą organizację 
pracy Rady. 

Po przerwie, Przewodniczący Rady poinformował o pozytywnej opinii Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa nt. ww. projektu uchwały. Następnie poprosił  

o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – 22 głosami „za” przy 1 głosie  
„przeciw” – podjęła uchwałę Nr 79/XII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 80/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Marii 
Konopnickiej 3, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 81/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego 
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Specjalnego Nr IV w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku 
przy ul. Literackiej 8, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 9.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 
 

Sesję opuścił radny Jacek Czarnowski. W sesji bierze udział 22 radnych. 
 

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 82/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
10) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 10.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

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 83/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie  
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

11) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 11.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

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 84/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku 
przy ul. Słowackiego 4/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
12) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 12.  

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 85/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. 
Słowackiego 4/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 13.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

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 86/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego Nr 3  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 
8, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
14) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 14.  

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 
 

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 87/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 
przy ul. Konopnickiej 3, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

15) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 15.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

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 88/XII/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2  
w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

16) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 16.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 
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Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 89/XII/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
17) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 17.  

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 
 

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 90/XII/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

18) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 18.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

Na sesję wrócił radny Jacek Czarnowski. W sesji bierze udział 23 radnych. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 91/XII/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz  
z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

19) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 19.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

Radny Janusz Goliński zapytał co to jest za Szkoła.  

Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka udzieliła odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – 22 głosami „za” przy 1 głosie  
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 92/XII/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 
20) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 20.  
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (głosowanie blokiem). 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 93/XII/19 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
21) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 21.  

 
Komisja Rewizyjna w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szczegielniak omówił ww. projetk 

uchwały. 

Radny Dariusz Grajda poprosił o sprawdzenie nasadzeń drzew, jeśli chodzi o pas 

drogowy. Pas drogowy powinien być bezpieczny, bez ewentualnych przeszkód.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ustosunkował się do ww. kwestii.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska o ewentualne zajęcie się tematem. Następnie poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 94/XII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
22) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 22.  

 

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 23 radnych – 22 głosami „za” przy 1 głosie  
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr 95/XII/19 w sprawie rozpatrzenia petycji, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 5  
 Radny Mirosław Pszonka z zapytał o obniżkę kwoty subwencji, dotację na zadania 

bieżące inwestycyjne, wykonanie wydatków. 

 Na prośbę Starosty informacji udzielił Skarbnik. 

 W uzupełnieniu głos zabrał Wicestarosta. 
 Radny Dariusz Grajda zapytał o termin, w jakim powinno być przedstawione 

sprawozdanie.  

 Odpowiedzi udzielił Skarbnik. 

 Radna Jolanta Koczorowska również odniosła się do terminu przedstawienia na sesji 

ww. sprawozdania. 
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Ad. 6  
 Nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 7 
 Radna Jolanta Koczorowska zapytała o zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Oświaty Powiatowej. 

 Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Oświaty Powiatowej. 

 Radna Jolanta Koczorowska zapytała o pkt. 67 i 47 Sprawozdania. 

 Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o pkt. 68, 74, 78 i 98 Sprawozdania. 

 Radny Paweł Ajdacki zapytał o pkt. 40, 47, 51 i 54 Sprawozdania. 

 Sesję opuścili radni: Bogumiła Więckowska i Jacek Czarnowski. W sesji bierze udział 

21 radnych.  

 Radna Aneta Bartnicka również o pkt. 65, 69 i 76 Sprawozdania  

 Radny Mirosław Pszonka zapytał o pkt. 43 i 48 Sprawozdania. 

 Radny Dariusz Grajda zapytał o pkt. 53, 66 i 80 Sprawozdania. 

 Radny Janusz Goliński zapytał o pkt 65 Sprawozdania. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 60 Sprawozdania.  

 Sesję opuścił radny Paweł Zawada. W sesji bierze udział 20 radnych.  

Starosta i Wicestarosta udzielali odpowiedzi w ww. kwestiach na bieżąco. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy mówców 

w tym punkcie porządku obrad.  

 

 Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie ww. wniosku.  

 

Głosowanie: za – 16 osób, przeciw – 4 osoby. Wniosek został przyjęty.  

Radny Stanisław Kruszewski głosował poprzez podniesienie ręki.  

  

 Na sesję wrócił radny Paweł Zawada. W sesji bierze udział 21 radnych.  
 
Wyciągiem do Zarządu Powiatu, na prośbę Przewodniczącego Rady, zostało 

przekazane: 

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o pkt. 68 Sprawozdania: „Podjęto decyzję 
o podjęciu kroków mających na celu reorganizację pracy w ZDP.”. Następnie radny poprosił 

o przedstawienie szerszej, pisemnej informacji dot. przedmiotowej kwestii. Dodał, że jest 

członkiem Komisji Rewizyjnej, która ma badać pracę Zarządu Dróg Powiatowych, dlatego 

też chciałby dowiedzieć się czegoś więcej.  

 

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o pkt. 98 Sprawozdania dot. wyrażenia zgody na 

umieszczenie tekstów sponsorowanych w Tygodniku Linia Otwocka. Poprosił  

o przedstawienie pisemnej informacji w zakresie kosztów dla powyższej zgody. Następnie 

radny zgłosił do Zarządu Powiatu prośbę o protokół we fragmencie dot. przedmiotowego pkt. 

Sprawozdania.  

 

Ad. 8 
 Radny Dariusz Grajda poprosił o weryfikację dokumentów wpływających do 

Przewodniczącego Rady. Poprosił o wystąpienie o sprostowanie pisma, jakie przysłał Urząd 

Skarbowy w Legionowie. 

 Przewodniczący poinformował, że informacja dot. ww. punku została przesłana 

radnym elektronicznie, w materiałach na dzisiejszą sesję.  
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Ad. 9 
 Przewodniczący Rady poinformował o: 

− harmonogramie posiedzeń komisji nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2020, 

− terminach najbliższych sesji Rady: 28 listopada br. i 19 grudnia br. 
 
Ad. 10 
 Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o Statut Powiatu Otwockiego. Zauważył, iż 
Komisja zakończyła prace nad jego nowym brzmieniem. 

 Radna Aneta Bartnicka odniosła się do informacji przedstawionej przez Starostę, że 

zaginęły dokumenty dot. Szpitala.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o remont ul. Wawerskiej – od. ul. Wiejskiej, 

zgłaszając problem związany z odwodnieniem drogi. Poprosił o wersję edytowalną 
przekazywanych elektronicznie zmian do budżetu.  

 Radny Roman Srebnicki powiedział, że wczoraj wybuchł kolejny pożar w instalacji 

Lekaro. Poprosił, aby Starosta powołał Komisję Bezpieczeństwa.  

 Radny Dariusz Grajda uzupełnił zgłoszony powyżej wniosek radnego Romana 

Srebnickiego, że będzie odpowiedź z KPP na pytanie z poprzedniej Komisji Bezpieczeństwa. 

Następnie radny zapytał o kartkę z komunikatem dot. transmisji sesji na żywo 
 Radna Jolanta Koczorowska zapytała o prace nad opracowaniem założeń, bądź 
wytycznych do przygotowania przez Zarząd raportu o stanie Powiatu. 

  
 Sesję opuścili radni: Marcin Olpiński i Stanisław Kruszewski. W sesji bierze udział  

19 radnych.  
 
Ad. 11 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie
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00 
Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 

 

Protokółowała: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 


