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PROTOKÓŁ Nr XIX/20 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 30 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 16
00

 otworzył obrady 

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

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

zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 21 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 projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok,  

z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm.; 

3) w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia                     

Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku zabudowanych 

nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3,  

ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44 na okres do 31 grudnia 2027 roku; 

5) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 

które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

6) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 

2020-2022; 

7) w sprawie przyjęcia Programu „Seniorzy w Powiecie Otwockim 2020-2023”; 

8) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  

na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych  

w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow. 

1,0823 ha  obr. 118  oraz nr 9/1 o z obr. 118; 

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku za 

2019 rok wraz z wykazem potrzeb na 2020 rok. 

5. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019. 

6. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2019. 
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7. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

8. Informacje Przewodniczącego Rady. 

9. Sprawy różne. 

10. Przyjęcie protokołu z ubiegłej sesji.  

11. Zamknięcie obrad sesji.          

 

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

 

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

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 11 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę. Następnie poprosił o jej przedstawienie. 

Skarbnik Powiatu na prośbę Starosty przedstawił autopoprawkę do niniejszego 

projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu zmiany nazwy organu na Rada Powiatu 

Otwockiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa poprawka tym samym 

samoczynnie weszła w treść projektu. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o wyjaśnienia do poszczególnych pozycji 

zawartych w załączniku Nr 2a niniejszego projektu uchwały.  

Skarbnik Powiatu udzielił odpowiedzi na pytania radnego.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Do sesji dołączył radny Jacek Czarnowski i radny Dariusz Kołodziejczyk – obecnych 

23 radnych. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych – 21 głosami „za” przy dwóch 
głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 143/XIX/20 w sprawie zmian  
w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm., 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). 

 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 12 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę o charakterze porządkowym polegającą na wprowadzeniu 

zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego. W związku z powyższym poprawka tym 

samym samoczynnie weszła w treść projektu. Następnie poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych – 21 głosami „za” przy dwóch 
głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 144/XIX/20 w sprawie zmian  
w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm., 
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). 

 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 11 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę o charakterze porządkowym polegającą na wprowadzeniu 

zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego. W związku z powyższym poprawka tym 

samym samoczynnie weszła w treść projektu. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o przedstawienie informacji, na jakim etapie 

aktualnie znajduje się poręczenie tego kredytu. 

Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w restrukturyzacji 

Michał Mrówka udzielił informacji w powyższej kwestii. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych – 21 głosami „za” przy dwóch 
głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 145/XIX/20 w sprawie poręczenia 
kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.  
w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44, 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). 

 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z poprawką polegającą na wykreśleniu z treści projektu uchwały ust 2  

z § 1 w następstwie czego ust 3 staje się ust 2.  
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Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 11 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką, aby w podstawie 

prawnej po art. 25b wskazać także art. 37 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

  

Starosta przedstawił autopoprawki Zarządu Powiatu polegające na wykreśleniu  

z treści projektu uchwały ust 2 z § 1 w następstwie czego ust 3 staje się ust 2, zgodnie  

z poprawką zgłoszoną przez Komisję Budżetową, jak również poprawkę o charakterze 

porządkowym polegającą na wprowadzeniu zmiany nazwy organu na Rada Powiatu 

Otwockiego. W kwestii poprawki zaproponowanej przez Komisję Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa poinformował, że Zarząd Powiatu zgada się z poprawką.  
 Wicestarosta w odniesieniu do dyskusji powstałych podczas posiedzeń komisji  

w kwestii prawidłowości zwrotu wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wyjaśnił, że puryści 

prawni wskazują, aby posługiwać się zwrotami wprost z ustawy, czyli nie przedłużenie 

dzierżawy, a wydzierżawienie. W związku z czym obecny zapis w przedłożonym projekcie 

uchwały jest prawidłowy, a konieczność podjęcia uchwały wynika z uwagi na projekt 

„Dostępność Plus” realizowany przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

 Radna Grażyna Kilbach stwierdziła, że jej zdaniem zwrot „przedłużenie dzierżawy” 

jest bardziej poprawny. W związku z czym zgłosiła wniosek o zamianę tytułu uchwały na 

„przedłużenie dzierżawy”.  

 Radna Jolanta Koczorowska poparła wniosek zgłoszony przez radną Grażynę Kilbach 

oraz zgłosiła wniosek, aby zarówno w tytule uchwały jak i w jej treści zmienić zapis 

„wyrażenia zgody na wydzierżawienie” na: „wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

obowiązywania dzierżawy”.   

 Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek, aby w ust. 1 z § 1 otrzymał 

następujące brzmienie „Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas określony od  

1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 (…)”. Ponieważ dzierżawa obecnie trwa do  

31 grudnia 2022 roku. Stwierdził, że wniosek Pani Grażyny Kilbach jest dalej idący  

w związku z czym z chwilą gdy uzyska on poparcie wycofa swój wniosek.   

 Radny Mirosław Pszonka zauważył, iż podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

z siedzibą w Otwocku zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii 

Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44 na okres do 31 grudnia 2027 roku, nie jest 

potrzebne z uwagi na dalej obowiązującą uchwałę Nr 196/XXIII/12 Rady Powiatu  

w Otwocku w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka  

z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości na czas 

oznaczony do 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

W związku z powyższym stwierdził, iż dalsza dyskusja nt. przedmiotowego projektu uchwały 

jest bezprzedmiotowa.   

 Następnie głos zabrali: Wicestarosta, radny Dariusz Kołodziejczyk, radny Grzegorz 

Michalczyk, radny Robert Kosiński, radna Jolanta Koczorowska, Sekretarz Powiatu, radny 

Mirosław Pszonka, Starosta, radna Aneta Bartnicka, radny Robert Kosiński, radny Stanisław 

Kruszewski, radna Grażyna Olszewska, radny Krzysztof Szczegielniak, radna Bogumiła 

Więckowska, radna Grażyna Kilbach, Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia  

Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku Michał Mrówka. 
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 Sesję opuścił radny Zbigniew Szczepaniak – obecnych 22 radnych. 

 

 Radna Aneta Bartnicka zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku zabudowanych nieruchomości położonych  

w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44 na okres do 31 

grudnia 2027 roku, z uwagi na liczne wątpliwości, co do prawidłowości jej podjęcia.  

 Starosta również poprosił o zdjęcie ww. projektu uchwały.  

 

Sesję opuścił radny Marcin Olpiński – obecnych 22 radnych. 

 

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku zabudowanych 

nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz 

Batorego 44 na okres do 31 grudnia 2027 roku. 

 

Głosowanie: „za” – 21 osób (jednomyślnie). 

Projekt uchwały zdjęto z porządku obrad.  

  

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 12 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę o charakterze porządkowym polegającą na wprowadzeniu 

zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego. W związku z powyższym poprawka tym 

samym samoczynnie weszła w treść projektu. Następnie poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Na sesje wrócił radny Marcin Olpiński – obecnych 22 radnych. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 146/XIX/20 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, 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). 

 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 12 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 
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Powiatu zgłosił autopoprawkę o charakterze porządkowym polegającą na wprowadzeniu 

zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego. W związku z powyższym poprawka tym 

samym samoczynnie weszła w treść projektu.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zadał poniższe pytania:  

• w jaki sposób będzie prowadzone poradnictwo prawne dla ofiar przemocy 

domowej, czy będzie prowadzone w ramach bezpłatnej pomocy prawnej, czy 

jednak będzie prowadzone oddzielnie, 

• co będzie zawierał opracowany program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

 Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 

udzieliła odpowiedzi na powyższe pytania radnego.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 147/XIX/20 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2020-
2022, 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). 

 

7) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 7. 

 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 12 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę o charakterze porządkowym polegającą na wprowadzeniu 

zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego. W związku z powyższym poprawka tym 

samym samoczynnie weszła w treść projektu. Następnie poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że przedmiotowy projekt uchwały nie 

przestrzega zasad legislacji w związku z czym poprosił o poprawienie tego. Następnie zgłosił 

poprawkę, aby w podstawie prawnej po art. 19 wykreślić wyraz „ust. 1” z uwagi na to, że 

wskazany artykuł ustawy o pomocy społecznej zawiera jedynie punkty. 

Starosta z imieniu Zarządu Powiatu poparł powyższą poprawkę. 
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. poprawkę. 
 

Głosowanie: „za” – 21 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką  
i przyjętą poprawką. 
 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 148/XIX/20 w sprawie przyjęcia Programu „Seniorzy w Powiecie Otwockim 2020-
2023”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Poprawna nazwa organu w podjętej uchwale: Rada Powiatu Otwockiego - § 1 pkt 4 

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

 

8) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 8. 

 
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką 
polegającą na wprowadzeniu w § 1 po wyrazach „odpłatnej służebności przesyłu” przecinka  

i dopisaniu wyrazów „na czas nieoznaczony”. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę o charakterze porządkowym polegającą na wprowadzeniu 

zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego oraz Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

W związku z powyższym poprawka tym samym samoczynnie weszła w treść projektu. 

Następie poprosił o ustosunkowanie się do poprawki zgłoszonej przez Komisję Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska. 

Starosta z imieniu Zarządu Powiatu poparł poprawkę zgłoszoną przez Komisję 
Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu poprawkę polegającą na wprowadzeniu  

w § 1 po wyrazach „odpłatnej służebności przesyłu” przecinka i dopisaniu wyrazów „na czas 

nieoznaczony”. 

 

Głosowanie: „za” – 22 (jednomyślnie). 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił poprawkę polegająca na wykreśleniu  

wyrazów „do Kancelarii” w pierwszym akapicie uzasadnienia niniejszej uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu ww. poprawkę. 
 

Głosowanie: „za” – 21 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką  
i przyjętymi poprawkami. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 149/XIX/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych 
w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow. 1,0823 ha 
obr. 118  oraz nr 9/1 o z obr. 118, 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). 

 

9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 9. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę o charakterze porządkowym polegającą na wprowadzeniu 

zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego oraz Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

W związku z powyższym poprawka tym samym samoczynnie weszła w treść projektu.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, jaki jest cel podejmowania tej uchwały biorąc 

pod uwagę obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego i wiedząc, że imprezy masowe 

nie mogą się odbywać. Zapytał czy nie lepiej poczekać aż sytuacja się uspokoi, ponieważ 
prawdopodobnie część wydarzeń się w ogóle nie wydarzy. 

Starosta zgodził się, że na dzień dzisiejszy wszelkie imprezy zarówno te, które 

planował Powiat zostały wstrzymane. Wyjaśnił, że taka uchwała była podejmowana 

corocznie i rutynowo została ona przedstawiona Radzie. 

 W dalszej dyskusji zabrali głos: radna Grażyna Kilbach, radny Dariusz 

Kołodziejczyk, Wicestarosta, Skarbnik Powiatu, radny Jacek Czarnowski, radny Paweł 

Ajdacki, Przewodniczący Rady, radny Grzegorz Michalczyk, radny Krzysztof Szczegielniak. 

Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.   

  

Głosowanie: „za” – 21 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

 Radna Grażyna Kilbach zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania 

związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych  

i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego. 

 Starosta również poprosił o zdjęcie ww. projektu uchwały. 

 Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek przeciwny, o dalsze procedowanie tej uchwały 

i nie zdejmowanie jej z porządku obrad.  

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, 

wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 10 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

Wniosek został odrzucony. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Rada Powiatu Otwockiego nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów 

krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną 
prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 
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Ad. 4 
 Bez uwag. 

  

Ad. 5 
 Bez uwag. 

 

Ad. 6 
 Sprawozdania przedłożyły: Komisja Budżetowa, Komisja Edukacji, Kultury i Spotu, 

Komisja, Gospodarki, Zasobu i Środowiska, Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Statutowa.  

Bez uwag. 

 

Ad. 7 
 Starosta przedstawił obecną sytuację, jaka panuje na terenie powiatu otwockiego  

w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19).  

 Radna Bogumiła Więckowska zapytała o pkt 20 Sprawozdania.  

 Starosta udzielił odpowiedzi na powyższy punkt. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o przedstawienie informacji ile osób 

zarażonych koronawirusem znajduje się na terenie powiatu, z podziałem na poszczególne 

gminy. 

 Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytała o pkt 4 i 12 Sprawozdania. 

Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty. 

 Radny Mirosław Pszonka przypomniał, że zgodnie z uchwałą Nr 98/XIII/19 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku Zarząd Powiatu został 

zobowiązany do przekazania Radzie Powiatu do dnia 30 kwietnia 2020 roku sprawozdania  

z likwidacji placówki. Następnie radny zapytał o pkt 23 Sprawozdania.  

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że 28 kwietnia 2020 roku do Biura Rady Powiatu 

wpłynęło ww. sprawozdanie skierowane do Rady Powiatu Otwockiego przekazane pismem 

przewodnim przez Starostę. Dodał, że informacja o powyższym sprawozdaniu miała zostać 
przedstawiona w następnym pkt. „Informacje Przewodniczącego Rady” wraz z innymi 

informacjami.  

Ww. korespondencja znajduje się w Biurze Rady Powiatu.   

 Starosta udzielił odpowiedzi na powyższy punkt. 

 Radny Jacek Czarnowski w odniesieniu do informacji dot. „odmrożenia” niektórych 

działalności i placówek zapytał o: 

• gotowość Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na wznowienie swojej 

działalność oraz kiedy i na jakich zasadach ją wznowi, 

• sposób w jaki będą funkcjonować powiatowe placówki szkolnictwa specjalnego  

w związku z zasadą ograniczenia kontaktu i zachowania dystansu między ludźmi.  

 Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytana. 

 

Ad. 8 
Przewodniczący Rady poinformował o: 

• sprawozdaniach z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2019, 

• piśmie z dnia 22.04.2020 r. Wójta Gminy Celestynów dot. zarządzania częścią drogi 

powiatowej Nr 2718W na odcinku od. ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców Pokoju, 

• terminie złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych do końca maja 2020 r. 

Ww. korespondencja znajduje się w Biurze Rady Powiatu.   
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Ad. 9 
 Radna Grażyna Kilbach zapytała jak wygląda sytuacja z wpływem wniosków 

wnioskodawców ubiegających się o wsparcie realizowane w ramach tarczy antykryzysowej 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. 

Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku udzieliła odpowiedzi  

w powyższej kwestii.  

Radny Paweł Zawada zapytał czy faktycznie inwestycja Powiatu dotycząca 

rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709 ul. Napoleońska z drogą Nr 2017  

ul. Łąkową nie uzyskała dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych i czy w związku z tym 

Powiat podejmie się wykonania zadania wyłącznie z własnych środków? 

Wicestarosta udzielił odpowiedzi w powyższej kwestii. 

Radny Jacek Czarnowski poprosił o przedstawieni informacji w zakresie ilości 

wypłaconych środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w ramach tarczy 

antykryzysowej oraz poprosił o informację ilu przedsiębiorców otrzymało wsparcie. 

Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku udzieliła 

odpowiedzi w powyższej kwestii.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił, aby w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa umieścić aktualny Statut Powiatu Otwockiego. Następnie w imieniu własnym oraz 

Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył do Starosty wniosek o rozpoznanie sprawy 

możliwości zakupienia i zamontowania urzędowego paczkomatu. 

Starosta zobowiązał się rozeznać w powyższej kwestii. Następnie w imieniu Zarządu 

Powiatu przeprosił radnych za dzisiejszą sytuację dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  

w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku zabudowanych nieruchomości położonych  

w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44 na okres do 31 

grudnia 2027 roku. 

 

Ad. 10 
Sesję opuścił radny: Dariusz Grajda, Jarosław Kopaczewski, Robert Kosiński, 

Mirosław Pszonka – obecnych 19 radnych. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVIII/20. 

Protokół z XVIII/20 sesji został przyjęty w obecności 19 radnych. 

Głosowanie: „za” – 16 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

 
Ad. 11 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 19
57

 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

 
 

Sporządziła: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 


