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PROTOKÓŁ Nr XXII/20 
z sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku 

odbytej w dniu 8 lipca 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 

XXII sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego w trybie zdalnym. Powitał gości, 

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

że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 15 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. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wnioskowany porządek obrad: 

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 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do sesji dołączył radny Dariusz Kołodziejczyk – obecnych 16 radnych. 

 

Ad. 2 
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. 

 

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. 

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa poprawka tym samym 

samoczynnie weszła w treść projektu.  

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał jakie elementy w zmianach budżetowych mają 

charakter nadzwyczajny w wyniku, których wynikła potrzeba zwołania sesji w tym trybie. 

Poprosił również o informację nt. środków wyasygnowanych w bieżącym roku na Szpital 

Powiatowy, zapytał jakie środki są niezbędne Szpitalowi do końca lipca br., a jakie na koniec 

roku. 
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 Skarbnik udzielił odpowiedzi na powyższe pytania radnego.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy środki w wysokości 100 tys. zł, które 

pozyskał Powiat na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji  

w Otwocku pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości? Poprosił 

również o informację, kiedy Szpital będzie mógł korzystać ze wcześniej wspomnianych 

środków.  

Skarbnik udzielił odpowiedzi na powyższe pytania radnego. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Sesję opuścił radny Zbigniew Szczepaniak – obecnych 15 radnych. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 15 radnych – 7 głosami „za” przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 159/XXII/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. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków 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. 

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa 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 15 radnych – 7 głosami „za” przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 160/XXII/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. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady zgłosił do przedstawionego projektu poprawkę o charakterze 

porządkowym z uwagi na ogłoszenie ujednoliconego tekstu ustawy o obligacjach. Zmiana 

polega na zastąpieniu wyrazów „tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 – z późn. zm.” na wyrazy  

„tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208”. Następnie poddał pod głosowanie ww. poprawkę. 

 

 Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z przyjętą poprawką. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 15 radnych – 7 głosami „za” przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 161/XXII/20 w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4   

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 16
50

 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady XXII sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku. 

  

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 


