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PROTOKÓŁ Nr XXI/20 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 
odbytej w dniu 25 czerwca 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 

XXI 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 22 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 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu 

partnerskiego  „Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinasowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach IX Osi Priorytetowej 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Powiatowym 

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

zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, 

ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44; 

6) w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa oraz w sprawie zmian w uchwale Nr 11/II/18 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia 6 grudnia 2018 r. 

4. Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego w sprawie kierunku planowania i działań  
w sferze wydatków budżetowych w II połowie roku 2020. 

5. Protokół kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki 

społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku. 

6. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

7. Informacje Przewodniczącego Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Przyjęcie protokołu z ubiegłej sesji.  
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10. Zamknięcie obrad sesji.            

 

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła poprawkę do porządku obrad polegająca na 

zdjęciu z porządku obrad ppkt 6 z pkt 3 dot. projektu uchwały „w sprawie przyjęcia 

rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa oraz w sprawie zmian w uchwale Nr 11/II/18 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 6 grudnia 2018 r.”. 

Radny Marcin Olpiński zgłosił poprawkę polegającą na wprowadzeniu do porządku 

obrad projektu uchwały „w sprawie wezwania do uzupełnienia treści petycji”. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby ww. projekt uchwały rozpatrzeć, jako 

ostatni punkt w pkt 3. Następnie poprosił radną Kingę Błaszczyk –  Przewodniczącą Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, o odniesienie się do propozycji poprawki zgłoszonej 

przez radną Jolantę Koczorowską. 
Radna Kinga Błaszczyk odpowiedziała, że dostosuje się do woli radnych w kwestii 

zdjęcia tego projektu uchwały z porządku obrad. Jako, że niniejszy projekt uchwały dotyczy 

jej osoby, poprosiła o wyjaśnienie czy może brać czynny udział w głosowaniu, czy jednak 

powinna zostać wyłączona? 

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że radna może brać udział w głosowaniu, 

ponieważ w tym przypadku nie ma konfliktu interesu prawnego radnego. Następnie poddał 

głosowaniu poprawkę do porządku obrad zgłoszoną przez radną Jolantę Koczorowską 
polegającą na zdjęciu z porządku obrad ppkt 6 z pkt 3 dot. projektu uchwały „w sprawie 

przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa oraz w sprawie zmian w uchwale Nr 11/II/18 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 6 grudnia 2018 r.”. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

 Radna Grażyna Olszewska poprosiła o kilka słów wyjaśnienia w kwestii projektu 

uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia treści petycji. 

 Radny Marcin Olpiński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odpowiedział, że chodzi o uzupełnienie petycji z dnia 31.05.2020 r. dot. zmian przepisów 

prawa miejscowego. Wyjaśnił, że ustawodawca wyraźnie ustalił, że podmiot wnoszący 

petycję powinien wskazać adresata bądź grupę adresatów. Dodał, że z treści przedmiotowej 

petycji nie wynikało, kto jest jej adresatem i w związku z powyższym należy wezwać 
podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia wskazanego braku poprzez oznaczenie adresata 

petycji.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę do porządku obrad zgłoszoną 
przez radnego Marcina Olpińskiego polegającą na wprowadzeniu w pkt 3 jako ppkt 6 

projektu uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia treści petycji.  

 

Głosowanie: „za” – 18 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

Prządek obrad po zmianach 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 
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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) w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu 

partnerskiego  „Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinasowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach IX Osi Priorytetowej 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Powiatowym 

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

zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, 

ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44; 

6) w sprawie wezwania do uzupełnienia treści petycji. 

4. Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego w sprawie kierunku planowania i działań  
w sferze wydatków budżetowych w II połowie roku 2020. 

5. Protokół kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki 

społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku. 

6. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

7. Informacje Przewodniczącego Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Przyjęcie protokołu z ubiegłej sesji.  

10. Zamknięcie obrad sesji.        

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę. Następnie poprosił o jej przedstawienie. 

Starosta przedstawił autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa poprawka tym samym 

samoczynnie weszła w treść projektu. Następnie poprosił o przedstawienie opinii komisji.  

Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że 

Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Komisja zgłosiła wniosek, aby Powiat udzielił Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  

w restrukturyzacji krótkoterminowej pożyczki do czasu zakończenia procedury związanej ze 

zmianą w budżecie, tak aby Szpital mógł funkcjonować. Chodzi o zapewnienie kwoty 

niezbędnej do bieżącego funkcjonowania i regulowania tych wydatków, które są przed PCZ.  
 Radna Kinga Błaszczyk – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa poinformowała, że Komisja nie zaopiniowała przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 Radny Mirosław Pszonka odniósł się do wniosku przedstawionego przez radnego 

Roberta Kosińskiego. Jako autor tego wniosku wyjaśnił, że zaszło pewne nieporozumienie, 

wniosek dotyczył udzielenia Szpitalowi pożyczki, ale nie poprzez zmianę w uchwale 

budżetowej.   

 Radny Jarosław Kopaczewski – Przewodniczący Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały. 

 Radny Paweł Ajdacki – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 
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poinformował, że Komisja nie zaopiniowała przedmiotowego projektu uchwały. 

Starosta przedstawił niniejszy projekt uchwały. 

Radny Robert Kosiński przedstawił wniosek zgłoszony przez Komisję Budżetową  
w dniu 2 czerwca br. oraz odniósł się do informacji przedstawionych przez Starostę  
 W dalszej dyskusji zabrali głos: radna Jolanta Koczorowska, radny Zbigniew 

Szczepaniak, radna Grażyna Olszewska, radna Grażyna Kilbach, radny Robert Kosiński, 

Przewodniczący Rady, radny Roman Srebnicki, Skarbnik Powiatu, Wicestarosta, radny 

Mirosław Pszonka, Starosta, Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  

w restrukturyzacji w Otwocku Michał Mrówka, radny Stanisław Kruszewski, radny Jacek 

Czarnowski, radna Bogumiła Więckowska. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji nad tym 

projektem uchwały i ewentualnie przejście do zgłaszania wniosków bądź do głosowania nad 

ww. projektem uchwały.   

 Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek radnego o zakończenie dyskusji. 

 

(Radny Janusz Goliński nie wziął udziału w głosowaniu.) 

 

W wyniku problemów technicznych, Przewodniczący Rady przeprowadził imienne 

głosowanie. 

 

Głosowanie: „za” – 18 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

(Radny Janusz Goliński nie wziął udziału w głosowaniu.) 

 

W wyniku problemów technicznych, Przewodniczący Rady przeprowadził imienne 

głosowanie. 

 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 12 osób. 

 

Rada Powiatu Otwockiego nie podjęła uchwały 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) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  

 
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 przedstawienie opinii komisji.  

 Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że 

Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 Radna Kinga Błaszczyk – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa poinformowała, że Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 Radny Paweł Ajdacki – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 
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poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały zabrali głos: radna Grażyna 

Olszewska, radny Dariusz Kołodziejczyk, Skarbnik Powiatu. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

(Radny Janusz Goliński nie wziął udziału w głosowaniu.) 

 

W wyniku problemów technicznych, Przewodniczący Rady przeprowadził imienne 

głosowanie 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 11 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Rada Powiatu Otwockiego nie podjęła uchwały 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) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii komisji. 

Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że 

Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Paweł Ajdacki – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

poinformował, że Komisja nie zaopiniowała przedmiotowego projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu zauważył, że w związku z niepodjęciem przez Radę projektów 

uchwały w sprawie zmian uchwałach: budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej 

należałoby zdjąć przedmiotowy projekt z uwagi na jego bezprzedmiotowość, ponieważ 
planowane obligacje nie mają pokrycia w obowiązujących uwałach.  

Starosta w związku z powyższym zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 

 

Do sesji dołączył radny Janusz Goliński i radny Krzysztof Szczegielniak – obecnych  

23 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek Starosty. 

 

Głosowanie: „za” – 19 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

Projekt uchwały zdjęto z porządku obrad.  

 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 

Radna Kinga Błaszczyk – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa poinformowała, że Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych – 22 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 156/XXI/20 w sprawie wyrażenia zgody na 
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wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie 
otwockim” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego  
w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały Zarząd 

Powiatu zgłosił autopoprawkę. Następnie poprosił o jej przedstawienie. 

Sekretarz 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 przedstawienie opinii komisji.  

 Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że 

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 
 Radna Kinga Błaszczyk – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa poinformowała, że Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką Komisji.  

 Radny Paweł Ajdacki – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pod 

warunkiem wprowadzenia poprawki zgodnie z wnioskiem Komisji.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

Rada głosowała nad przedstawionym projektem uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych – 22 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 157/XXI/20 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku dla zabudowanych nieruchomości położonych 
w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6. 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie opinii komisji. 

 Radny Marcin Olpiński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

poinformował, że Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych – 17 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 158/XXI/20 w sprawie 
wezwania do uzupełnienia treści petycji, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Ad. 4 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt stanowiska Rady Powiatu Otwockiego  

w sprawie kierunku planowania i działań w sferze wydatków budżetowych w II połowie roku 

2020. Następnie poprosił o przedstawienie opinii komisji. 

Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że 

Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt stanowiska. 
 W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały zabrali głos: radny Krzysztof 

Szczegielniak, radny Zbigniew Szczepaniak, radny Dariusz Kołodziejczyk, radny Roman 

Srebnicki, Przewodniczący Rady, radny Janusz Goliński, radna Jolanta Koczorowska, radny 

Grzegorz Michalczyk, radna Grażyna Olszewska, radny Mirosław Pszonka, radna Grażyna 

Kilbach, radny Robert Kosiński. 

  Radny Zbigniew Szczepaniak zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji i przystąpienie 

do głosowania nad projektem stanowiska.   

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego o zakończenie 

dyskusji. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu 

stanowiska. 

 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 14 osób. 

 

Rada Powiatu Otwockiego nie podjęła stanowiska Rady Powiatu Otwockiego w sprawie 

kierunku planowania i działań w sferze wydatków budżetowych w II połowie roku 2020. 

 

 Ad. 5 
 Radny Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

proces tworzenia protokołu kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach 

opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku. 

 W dyskusji w przedmiotowej sprawie zabrali głos: radny Dariusz Kołodziejczyk, 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, 

Skarbnik Powiatu, radny Grzegorz Michalczyk, radny Krzysztof Szczegielniak, radny Paweł 

Zawada. 

 Nie zgłoszono żadnych wniosków. 

 

Ad. 6 
Starosta oraz Wicestarosta przedstawili informacje nt. bieżącej działalność Starostwa 

Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

 Radna Kinga Błaszczyk odniosła się do kwestii dotyczących podtopień na terenie 

Otwocka, które miały miejsce w ostatnim czasie w związku z intensywnymi opadami 

deszczu. Poprosiła, aby Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w związku z powyższym 

pełnił dyżury w weekendy, aby mógł na bieżąco reagować na zgłoszenia dot. podtopień dróg 

powiatowych. Poprosiła również, aby starostowie pełnili weekendowe dyżury telefoniczne. 

 Wicestarosta ustosunkował się do powyższej wypowiedzi radnej.  

Radna Grażyna Olszewska przedstawiła sytuację prywatnego przedsiębiorcy  

z terenu powiatu otwockiego, który ze swojej działki, która usytuowana jest przy 

Powiatowym Centrum Zdrowa Sp. z o.o., chce przenieść na swój koszt przyłącza, które 

należą do Szpitala. Zauważyła, że powyższa sytuacja ciągnie się już od kilku miesięcy, 
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również Członek Zarządu PCZ Sp. z o. o. Michał Mrówka ma problem z tego tytułu, 

ponieważ też chciałby, aby ta cześć działki została uporządkowana natomiast on nie jest 

osobą decyzyjną w tej sytuacji. Radna zapytała co stoi na przeszkodzie, aby temu 

przedsiębiorcy wydać pozwolenie? 

Wicestarosta ustosunkował się do powyższej wypowiedzi oraz pytania radnej. 

Radna Grażyna Kilbach zapyta, kiedy ww. przedsiębiorca otrzyma pozwolenie na 

przeniesienie przyłączy oraz czy na pewno Pan Michał Mrówka jest osobą decyzyjną, która 

ma to pozwolenie przyznać prywatnemu przedsiębiorcy? 

Wicestarosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytania 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt 31 i 38 Sprawozdania. 

Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty. 

Radny Zbigniew Szczepaniak odniósł się do pracy Wydziału Komunikacji  

i Transportu w kwestii zatrudnienia i utworzenia nowych stanowisk do obsługi interesantów.  

Starosta oraz Wicestarosta ustosunkowali się do powyższej wypowiedzi radnego. 

 

Ad. 7 
Radna Grażyna Olszewska zapytała czy Przewodniczący Rady przewiduje najbliższą 

sesję w trybie innym niż zdalnym? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że będzie to uzależnione od rekomendacji 

Starosty, jako zapewniającego warunki techniczne i od sytuacji epidemiologicznej. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o powód rekomendacji Starosty w zakresie 

braku możliwości przeprowadzenia sesji w trybie stacjonarnym? Zapytał również, dlaczego 

Przewodniczący Rady m.in. skierował do Komisji Rewizyjnej wniosek radnych Powiatu o 

odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu? 

Przewodniczący Rady oraz Starosta udzielili odpowiedzi na powyższe pytania. 

W dalszej dyskusji zabrali głos: radna Jolanta Koczorowska, radny Grzegorz 

Michalczyk, radna Aneta Bartnicka, Przewodniczący Rady, radny Dariusz Kołodziejczyk. 

 
Ad. 8  
 Radny Dariusz Kołodziejczyk odniósł się do informacji przedstawianych przez 

radnego Mirosława Pszonkę, radną Jolantę Koczorowską i radnego Janusza Golińskiego, 

którzy kilkukrotnie wspominali o przedsiębiorcy, który w wyniku niewłaściwych działań 
Starostwa wynosi się poza teren powiatu otwockiego. W związku z czym poprosił radnych  

o informacje, jaki to przedsiębiorca oraz z jakiego powodu ten przedsiębiorca przenosi swoją 
działalność z terenu powiatu otwockiego. Dodał, że jest to sesja Rady Powiatu i dlatego 

należy podawać konkretne i sprawdzone informacje.  

 Wicestarosta poparł powyższą wypowiedź radnego i również poprosił o informację, 
jaki to przedsiębiorca. Dodał, że jeśli chodzi o firmę budowlaną, która nie dostała zgody na 

magazynowanie i przetwarzanie kruszyw i odpadów przy zabudowie mieszkaniowej bądź 
jeśli chodzi o składowanie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych w Woli Duckiej  

w Wiązownie, to raczej dobrze, że Starostwo „nie wpuszcza” takich przedsiębiorców na teren 

powiatu. 

 W dalszej dyskusji zabrali głos: radna Bogumiła Więckowska, radny Jacek 

Czarnowski, radny Paweł Ajdacki, radny Mirosław Pszonka, Wicestarosta, radna Grażyna 

Olszewska, radny Krzysztof Szczegielniak, radny Zbigniew Szczepaniak, radny Dariusz 

Kołodziejczyk, Starosta, radna Grażyna Kilbach, radna Jolanta Koczorowska, Członek 

Zarządu PCZ Sp. z o. o. Michał Mrówka, radny Grzegorz Michalczyk.  

Radny Robert Kosiński zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji i zamknięcie punktu 

„Sprawy różne”.  

 Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek radnego o zakończenie dyskusji. 
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Sesję opuścili radna Kinga Błaszczyk, radny Dariusz Grajda, radna Jolanta 

Koczorowska, radny Jarosław Kopaczewski, radny Mirosław Pszonka, radny Krzysztof 

Szczegielniak, radny Paweł Zawada – obecnych 16 radnych. 

 

W wyniku problemów technicznych, Przewodniczący Rady przeprowadził imienne 

głosowanie 

 

Głosowanie: „za” – 16 osób (jednomyślnie). 

 

 Radny Janusz Goliński poinformował, że w wyniku problemów technicznych nie 

mógł wziąć udziału w trzech pierwszych głosowaniach. 

 
Ad. 9 

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

 
Ad. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 21
55

 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 
 

Sporządziła: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 

 


