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PROTOKÓŁ Nr XVIII/20 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
w trybie zdalnym  

 
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 10 ust. 4 Statutu 

Powiatu Otwockiego Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki o godzinie 12
00

 otworzył obrady 

XVIII sesji Rady Powiatu w Otwocku w trybie zdalnym.  Powitał przybyłych gości, panie  

i panów radnych, pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Poinformował, że 

zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 20 radnych, co wobec składu Rady 

wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.   

Zdalne posiedzenie Rady odbyło się przy pomocy platformy radni.info oraz 

wideokonferencji na platformie Zoom. 

 

Ad. 2 
Zaproponowany prządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Powiatu Otwockiego”. 

4. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad sesji.        

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu przyjęcie porządku obrad. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób (jednomyślnie). 

 

Ad. 3 
 Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Powiatu Otwockiego”. 

 Radny Paweł Ajdacki zgłosił wniosek o skierowanie przedmiotowego projektu 

uchwały do dalszych prac do wszystkich Komisji merytorycznych Rady Powiatu. 

 Radny Mirosław Pszonka zaproponował, aby przekazać wymogi i dać możliwość 

Zarządowi Powiatu opracowania raportu, a sam raport będzie omawiany na wszystkich 

Komisjach.  

 Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że wśród sugestii do przedmiotowego 

projektu uchwały, które przesłała e-mailem w dniu 19 kwietnia 2020 roku było również to, co 

zaproponował radny Paweł Ajdacki. Jednak dobrze by było podjąć tę uchwałę w takiej 

postaci, jakiej jest, ponieważ dalsze prace w obecnej formule są bardzo trudne i wstrzymałoby 

to wszystkie działania.  

 Radny Grzegorz Michalczyk przypomniał, że należy pamiętać, że ten raport będzie 

ewaluował rokrocznie i prawdopodobnie w którymś momencie uda się stworzyć raport 

zaspakajający wszystkie oczekiwania. Dodał, że uwagi zgłoszone przez radną Jolantę 

Koczorowską są słuszne i umożliwiają porównanie raportów z poprzednich lat. Natomiast 

dobrze by było przyjąć obecne wymogi, a od przyszłego roku rozpocząć pracę nad nowymi 

wymogami. 



2 

 

 Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił 

chronologię wydarzeń, które miały miejsce przed powstaniem projektu uchwały w sprawie 

określenia szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Powiatu Otwockiego”. 

 Radny Paweł Ajdacki w odniesieniu do wcześniej zgłoszonego wniosku 

poinformował, że przychyla się do propozycji przyjęcia uchwały w obecnej postaci. Dodał, że 

warto by było wrócić na jesieni bądź na przełomie roku 2020-2021 do tych zaleceń.  

 Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. 

Radny Robert Kosiński Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że 

Komisja w obecności 11 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 

Pierwsze głosowanie zostało przeprowadzone wadliwie. Uchwała została podjęta  

w drugim głosowaniu, w trybie zdalnym. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych – 19 głosami „za” przy jednym głosie 
wstrzymującym się – podjęła uchwałę Nr 142/XVIII/20 w sprawie określenia 
szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Powiatu Otwockiego”, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Poprawna nazwa organu w podjętej uchwale: Rada Powiatu Otwockiego - § 1 pkt 4 

Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz 3657). 

 

 Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Komisji, aby 

w swoich planach pracy uwzględnić omówienie wymogów do raportu o stanie Powiatu tak, 

aby Zarząd mógł przed kolejnym raportem otrzymać wymogi, które będą wszystkich radnych 

satysfakcjonowały.  

 
Ad. 4 
 Radna Aneta Bartnicka poprosiła o informację w kwestii pomocy dla Niezwyczajnej 

Szkoły w Józefowie. 

 Starosta udzielił odpowiedzi w powyższej kwestii.  

Radny Paweł Ajdacki zapytał o pkt. 8 i 86 Sprawozdania.  

Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty.   

 Radna Grażyna Olszewska zapytała o propozycje dla lokalnej przedsiębiorczości na 

terenie powiatu, w związku z pandemią.  

Starosta oraz Wicestarosta udzielił odpowiedzi w powyższej kwestii. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji w zakresie jak Powiat 

przygotowuje się do ograniczenia wydatków w roku 2020, w związku z mniejszymi 

wpływami do budżetu.  

 Starosta udzielił odpowiedzi w powyższej kwestii. 

 Radna Grażyna Kilbach zapytała o możliwości wsparcia drobnych przedsiębiorców na 

terenie powiatu, jak wygląda wsparcie uczniów we wszystkich powiatowych placówkach oraz 

jak wygląda stan przygotowań do wzrostu zachorowań. 

 Starosta oraz Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku udzielili odpowiedzi  

w powyższej kwestii. 

 Radny Roman Srebnicki zapytał czy mikro przedsiębiorcy mogą już składać wnioski  

o jednorazową pomoc w kwocie 5 tys. zł?  

 Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku udzieliła odpowiedzi  

w powyższej kwestii. 
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 Radny Jarosław Kopaczewski zapytał o pkt 70 Sprawozdania. 

 Starosta oraz Skarbik udzielili odpowiedzi na powyższy punkt.   

 Radny Robert Kosiński poprosił o powrót do porządku obrad.  

 
Ad. 5 

Przewodniczący Rady poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Rady 

Powiatu: 

• pismo z dnia 27.03.2020 r. Starosty Otwockiego dot. informacji o podjętych 

działaniach w zakresie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych 

Komisji Rewizyjnej V kadencji, 

• pismo z dnia 31.03.2020 r. Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej - postulat w sprawie 

zawieszenia obowiązku pełnienia dyżuru w godzinach nocnych na obszarze powiatu, 

na okres trwania stanu epidemii, 

• pismo z dnia 07.04.2020 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku dot. 

przekazania wyników analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym 

(sprawa dot. pracownika starostwa), 

• pismo z dnia 12.04.2020 r. w sprawie wydanej przez Prezydenta Miasta Otwocka 

decyzji z tytułu podatku od nieruchomości, 

• wyciąg Nr 757 z projektu protokołu Nr 85/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania  

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz i informacji o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku. 

Ww. korespondencja znajduje się w Biurze Rady Powiatu.   

 

Ad. 6 
 Radny Janusz Goliński zapytał jak wygląda sytuacja w Domach Pomocy Społecznej 

na terenie powiatu otwockiego oraz w placówkach prowadzonych przez Starostwo 

Powiatowe.  

 Starosta oraz Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

udzielili odpowiedzi w powyższej kwestii.  

  Radny Robert Kosiński poinformował, że 28 kwietnia 2020 r. odbędzie się 

posiedzenie Komisji. Natomiast zapytał czy nie należałoby przeprowadzić połączonego 

spotkania wszystkich Komisji, ponieważ Powiat będzie się borykać z wielkim problemem 

realizacji budżetu, jeśli chodzi o bieżący rok, z racji tego, że dochód z tytułu PIT zostanie 

mocno zachwiany. Dlatego też Rada będzie stała przed zadaniem wprowadzenia mocnej 

korekty tego budżetu. Zachęcił do przeprowadzenia połączonego posiedzenia wszystkich 

komisji, podczas którego zostaną przedstawione pozyskane od Zarządu propozycje cięć w 

poszczególnych wydziałach oraz jednostkach. Zaproponował, aby radni również składali 

konkretne propozycje w kwestii działalności Powiatu.  

 Radny Roman Srebnicki poprosił o zwołanie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku, ponieważ ostatnie posiedzenie z uwagi na pandemię zostało odwołane. Następnie 

zapytał czy jest możliwość otworzenia drugiej bramy wyjazdowej na teren Starostwa od  

ul. Rzemieślniczej oraz czy jest możliwość, aby przy wejściu do budynku Starostwa postawić 

pracownika z termometrem, który dokonywałby pomiaru temperatury wśród pracowników 

oraz interesantów? 

 Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytania. 

 Radna Grażyna Kilbach poprosiła o przedstawienie obecnej sytuacji w Powiatowym 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o.. 
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 Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. udzielił odpowiedzi  

w powyższej kwestii. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu protokołu Nr 

XVII/20. 

Protokół z XVII/20 sesji został przyjęty jednomyślnie w obecności 16 radnych. 

 
Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 14
17

 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

Sporządziła: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 


