
PROTOKĺ ╔ Nr XXV/20
z sesji Rady Powiatu Otwockiego
odbytej w dniu 5 listopada 2020 r.

w trybie zdalnym

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz 12 ust. 4
Statutu Powiatu Otwockiego Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 16.00
otworzyła obrady XXV sesji Rady Powiatu Otwockiego. Powitała zaproszonych gości,
panie i panów radnych, pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Poinformowała, że na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 20 radnych, co wobec
składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info.

Przewodnicząca Rady poinformowała o przystąpieniu do ceremonii złożenia
ślubowania przez nowo wybraną radną, po czym poprosiła wszystkich o powstanie, a Panią
Radną Elżbietę Siwek o złożenie ślubowania.

Radna Elżbieta Siwek, zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym, złożyła uroczyste ślubowanie wypowiadając słowa roty.

Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego;
2) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania

polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady;
3) zmieniająca uchwałę nr 29/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24

stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

4) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu otwockiego;

5) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Św.
Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej
do ul. Obrońców Pokoju;

6) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

7) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

8) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

9) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

10) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

11) w sprawie przekazania skargi;
12) w sprawie rozpatrzenia petycji;
13) zmieniająca uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
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powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa;
14) zmieniająca uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Rewizyjnej;
15) zmieniająca uchwałę Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
16) zmieniająca uchwałę Nr 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Budżetowej;
17) zmieniająca uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska;
18) zmieniająca uchwałę Nr 10/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie

powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
1. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok:

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok,

b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego
za 2019 rok,

c) przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji o stanie mienia Powiatu
Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku,

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok,

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu
Powiatu za 2019 rok,

f) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu
Powiatu za 2019 rok,

g) dyskusja,
h) głosowanie projektu uchwały;

1. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok:
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia

absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Otwockiego w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Otwockiego za 2019 rok,

c) dyskusja,
d) głosowanie projektu uchwały.

1. Protokół Komisji Rewizyjnej z analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych
wykonanego w roku 2019.

2. Protokół Komisji Rewizyjnej kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg
Powiatowych w latach 2017 – 2019 oraz kontroli nasadzeń drzew w pasie dróg
powiatowych w latach 2017 – 2019.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok
szkolny 2019/2020.

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2020 r.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Informacje Przewodniczącego Rady.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołów Nr XXIII i XXIV z ubiegłych sesji.
10. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad.3

Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała zmianę do porządku obrad, polegającą
na zdjęciu pkt. 6 tj. projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok, uzasadniając ww. propozycję tym, iż uchwała jest
bezprzedmiotowa i nie dotyczy ona obecnego Zarządu.

Starosta Krzysztof Szczegielniak odnosząc się do powyższej wypowiedzi zaznaczył,
że zarówno wniosek w przypadku sprawozdania jak i wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium zostały uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a więc nie
funkcjonują w obiegu prawnym, jednakże nie wyklucza to ich rozpatrywania i podjęcia
przez Radę. Dodał, że decyzja ta była konsultowana z radcami prawnymi.

Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swój wniosek.

Przewodnicząca Rady poddała głosowaniu zmianę do porządku obrad
zaproponowaną przez radną Jolantę Koczorowską, polegającą na zdjęciu pkt. 6 dotyczącego
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok.

Głosowanie: „za”- 9 osób, „przeciw”- 10 osób, „wstrzymały się - 1 osoba

Wniosek nie uzyskał poparcia.

Radny Dariusz Grajda zaproponował wniosek w sprawie zmiany porządku obrad
polegający na usunięciu z pkt 4 ppkt 5, dotyczącego pozbawienia kategorii drogi
powiatowej Nr 2718W – ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na odcinku
od ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju, argumentując swoją wypowiedź tym,
iż 31 sierpnia br. zostało wysłane pismo do Zarządu Powiatu: „Wniosek o zawieszenie
postępowania w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej nr. 2718W kat. drogi
powiatowej”

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku Pawłowi Grzybowskiemu.

Dyrektor ZDP nie mógł odnieść się do ww. wymienionego pisma ponieważ,
jak zaznaczył, nie trafiło ono do niego.

Radny Dariusz Grajda oznajmił, iż pismo zostało wysłane również do Dyrektora
ZDP.

Przewodnicząca Rady poddała głosowaniu wniosek zgłoszony przez radnego
Dariusza Grajdę w sprawie zmiany porządku obrad polegający na usunięciu z pkt 4 ppkt 5,
dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Św. Kazimierza i ul.
Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju.

Głosowanie: „za” - 11 osób, „przeciw” - 8 osób, „wstrzymały się” - 1 osoba

Wniosek nie uzyskał poparcia

Radny Zbigniew Szczepaniak dołączył do sesji – obecnych 21 radnych.

Przewodnicząca Rady zarządziła reasumpcję głosowania, ze względu na dołączenie
radnego Zbigniewa Szczepaniaka do sesji w trakcie głosowania.
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Ponownie poddała głosowaniu wniosek zgłoszony przez radnego Dariusza Grajdę
w sprawie zmiany porządku obrad polegający na usunięciu z pkt 4 ppkt 5, dotyczącego
pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego
w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju.

Głosowanie: „za” - 12 osób, „przeciw” - 8 osób, „wstrzymały się” - 1 osoba.

Wniosek uzyskał poparcie.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy jeszcze ktoś ma uwagi do porządku obrad.

Radny Dariusz Grajda powiedział, że nie ma uwag, ale poprosił, aby usunąć ikonę
śp. P. Stanisława Kruszewskiego z internetowej platformy do głosowania.

Przewodnicząca Rady odparła, że jest to bardzo słuszna uwaga. Dodała, że ikona już
była usuwana, lecz wskutek problemów technicznych przywróciła się ponownie.
Zapewniła, że sprawa zostanie rozwiązana jak najszybciej.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego;
2) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania

polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady;
3) zmieniająca uchwałę nr 29/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24

stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

4) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu otwockiego;

5) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

6) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

7) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

8) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

9) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki
organizacyjnej Powiatu Otwockiego;

10) w sprawie przekazania skargi;
11) w sprawie rozpatrzenia petycji;
12) zmieniająca uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa;
13) zmieniająca uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Rewizyjnej;
14) zmieniająca uchwałę Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
15) zmieniająca uchwałę Nr 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Budżetowej;
16) zmieniająca uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska;

4



17) zmieniająca uchwałę Nr 10/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

1. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok:

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok,

b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego
za 2019 rok,

c) przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji o stanie mienia Powiatu
Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku,

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok,

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu
Powiatu za 2019 rok,

f) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu
Powiatu za 2019 rok,

g) dyskusja,
h) głosowanie projektu uchwały;

1. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok:
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia

absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Otwockiego w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Otwockiego za 2019 rok,

c) dyskusja,
d) głosowanie projektu uchwały.

1. Protokół Komisji Rewizyjnej z analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych
wykonanego w roku 2019.

2. Protokół Komisji Rewizyjnej kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg
Powiatowych w latach 2017 – 2019 oraz kontroli nasadzeń drzew w pasie dróg
powiatowych w latach 2017 – 2019.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok
szkolny 2019/2020.

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2020 r.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Informacje Przewodniczącego Rady.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołów Nr XXIII i XXIV z ubiegłych sesji.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.4

1) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr. 1
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Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Dariusz Grajda poprosił, aby wnioskodawca wyjaśnił, dlaczego zaproponowana
wysokość wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego jest konkretnie taka a nie większa albo
mniejsza.

Na prośbę Starosty informacji udzielił Sekretarz Andrzej Solecki zaznaczając przy tym,
że nie jest on wnioskodawcą. Powiedział, że wynagrodzenie nie może być wyższe ze
względu na ustawę kominową, a ponieważ ustanawiane jest ono na takim samym poziomie
jak dotychczas – nie jest też niższe.

Radny Marcin Olpiński opuścił sesję - obecnych 20 radnych.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu

uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych - 19 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 182/XXV/20 w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk dołączył do sesji – obecnych 21 radnych
Radny Marcin Olpiński wrócił na sesję – obecnych 22 radnych

2) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 2

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę
Nr 183/XXV/20 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania
polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

3) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr. 3

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

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś zgłasza akces do pracy w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, informując jednocześnie o jednym wolnym miejscu w tejże
komisji.

Radna Grażyna Olszewska zgłosiła swoją kandydaturę.

Radny Zbigniew Szczepaniak zgłosił swoją kandydaturę.

Przewodnicząca Rady w związku z powyższym poddała głosowaniu kandydaturę radnej
Grażyny Olszewskiej do pracy w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

6



Głosowanie: „za”- 14 osób, „przeciw”- 2 osoby (w głosowaniu nie wzięło
udziału 6 radnych).

Przewodnicząca Rady następnie poddała głosowaniu kandydaturę radnego Zbigniewa
Szczepaniaka do pracy w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Głosowanie: „za”- 8 osób, „przeciw”- 4 osoby, „wstrzymały się”- 3 osoby
(w głosowaniu nie wzięło udziału 7 osób).

Przewodnicząca Rady na podstawie wyniku przeprowadzonego wyżej głosowania
oznajmiła, iż do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wstępuje radna Grażyna
Olszewska. Następnie poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 18 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”- podjęła uchwałę Nr 184/XXV/20
zmieniająca uchwałę Nr 29/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu w Otwocku delegującą radną Grażynę
Olszewską do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

4) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 4

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

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż w druku dotyczącym godzin pracy aptek pojawiła się
nieścisłość, która już została poprawiona - dotyczyła pozycji 7 zał. Nr.1, apteki Cefarm
znajdującej się w Józefowie (apteka czynna jest w niedzielę w godzinach 10.00-16.00, a nie
8.00-16.00).

Starosta zauważył, iż w preambule projektu uchwały znajduje się istotny błąd,
mianowicie wyrażenie Burmistrza Gminy Karczew brzmi niepoprawnie i należy je zamienić
na Burmistrza Karczewa. Podobnie sytuacja odnosi się do zapisu dotyczącego Józefowa.

Radna Bogumiła Więckowska podała prawidłową nazwę - Burmistrz Miasta Józefów (w
projekcie należy poprawić na Burmistrza Miasta Józefów).

Przewodnicząca Rady poddała głosowaniu ww. poprawki

Głosowanie: „za”- 20 osób, „wstrzymały się” - 1 osoba.

Nie głosowała 1 osoba – radny Zbigniew Szczepaniak nie wziął udziału w głosowaniu.

Poprawki uzyskały poparcie.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z przyjętymi poprawkami.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 21 głosami „za” (nie głosowała 1
osoba) - podjęła uchwałę Nr 185/XXV/20 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

5) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 5

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 19 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 186/XXV/20 w sprawie pozostawienia bez
rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 6

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 21 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 187/XXV/20 w sprawie pozostawienia bez
rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 7

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Radny Grzegorz Michalczyk opuścił sesję- obecnych 21 radnych

Nie zgłoszono uwag. W wyniku problemów technicznych systemu radni.info,
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przeprowadzi imienne głosowanie.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 20 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”– podjęła uchwałę Nr 188/XXV/20 w sprawie pozostawienia bez
rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Jacek Czarnowski opuścił sesję - obecnych 20 radnych

8) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 8

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie.

Radny Grzegorz Michalczyk powrócił na sesję - obecnych 21 radnych.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 20 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr 189/XXV/20 w sprawie pozostawienia bez
rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 9

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie.
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Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 19 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 190/XXV/20 w sprawie pozostawienia bez
rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały N. 10

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 19 głosami „za”, 1 głosie
„przeciw” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”– podjęła uchwałę Nr 191/XXV/20 w
sprawie przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 11

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 192/XXV/20 w sprawie rozpatrzenia petycji, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

12) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 12

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały, wraz ze zmianami zgłoszonymi na komisji.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, co się dzieje z systemem radni.info, że wciąż
nie można na nim głosować?

Przewodnicząca Rady poinformowała o awarii systemu u operatora.

Starosta, w związku z sytuacją awarii systemu, wystąpił z propozycją jednego
głosowania. Dodał, że jeśli nie ma uwag co do składu osobowego Komisji, należy
zaproponować Przewodniczącego i przejść do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.

Ww. propozycja została przyjęta.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zmieniony skład Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa:

1. Kinga Błaszczyk
2. Jacek Czarnowski
3. Janusz Goliński
4. Grażyna Kilbach
5. Robert Kosiński
6. Grzegorz Michalczyk
7. Elżbieta Siwek
8. Roman Srebnicki
9. Paweł Zawada

Nikt nie zgłosił uwag do ww. składu osobowego Komisji.
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Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu, zaproponowała kandydaturę radnej
Elżbiety Siwek.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy radna Elżbieta Siwek wyraża zgodę na
kandydowanie?

Radna Elżbieta Siwek wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady następnie przeprowadziła głosowanie imienne.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 17 głosami „za”, przy 4
głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 193/XXV/20 zmieniającą uchwałę
Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i
Bezpieczeństwa, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr. 13

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady przedstawiła skład osobowy Komisji:

1. Jarosław Kopaczewski
2. Piotr Kudlicki
3. Elżbieta Siwek
4. Zbigniew Szczepaniak
5. Bogumiła Więckowska

Nikt nie zgłosił uwag do ww. składu osobowego Komisji.

Radny Dariusz Grajda zapytał ile klubów funkcjonuje w Radzie Powiatu
Otwockiego?

Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi.

Radny Dariusz Grajda zaapelował, aby radni, którzy startowali z Komitetu
Wyborczego „Nasz Wspólny Dom” zgłosili i zalegalizowali swoje funkcjonowanie w
Radzie Powiatu oraz wybrali Przewodniczącego i Sekretarza, tak, aby każdy wiedział o
obecności ich przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej i ogólnie o ich składzie.

Przewodnicząca Rady obiecała wziąć ww. apel pod uwagę i poprosiła o zgłaszanie
kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Jarosław Kopaczewski zaproponował kandydaturę radnego Piotra
Kudlickiego.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radny Piotr Kudlicki wyraża zgodę na
kandydowanie?

Radny Piotr Kudlicki wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady poprosiła o imienne przegłosowanie przedmiotowego projektu
uchwały.
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Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 16 głosami „za”, 1 głosie
„przeciw” i przy 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 194/XXV/20
zmieniającą uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta Krzysztof Szczegielniak odnosząc się do wypowiedzi radnego Dariusza
Grajdy poinformował, że zgodnie z art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym w skład
komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym także przedstawiciele wszystkich klubów. Z
punktu widzenia formalno-prawnego, obecność przedstawiciela klubu „Nasz Wspólny dom”
w Komisji Rewizyjnej nie uchybia składowi tejże komisji.

Radny Dariusz Grajda zaznaczył, że nie chodziło mu o uchybienia, jedynie apeluje,
aby powołać do życia klub „Nasz Wspólny Dom”.

Starosta Krzysztof Szczegielniak nawiązując do powyższych wypowiedzi radnego
poprosił o zakończenie dyskusji w tym temacie.

14) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr.14

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w obecności 3 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze zmianami zgłoszonymi
podczas posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Rady przedstawiła skład osobowy Komisji:

1. Jarosław Kopaczewski
2. Piotr Mateusz Kudlicki
3. Krzysztof Olszewski

W związku z brakiem uwag do ww. składu Komisji, Przewodnicząca poprosiła o
zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji.

Radny Roman Srebnicki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Olszewskiego.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radny Krzysztof Olszewski wyraża zgodę na
kandydowanie?

Radny Krzysztof Olszewski wyraził zgodę.

Radny Grzegorz Michalczyk opuścił sesję - obecnych 20 radnych

Radny Zbigniew Szczepaniak opuścił sesję - obecnych 19 radnych

Przewodnicząca Rady zarządziła przeprowadzenie imiennego głosowania.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych – 14 głosami „za”, przy 5 głosach
„wstrzymujących się – podjęła uchwałę Nr 195/XXV/20 zmieniającą uchwałę Nr
7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Bogumiła Więckowska zadała pytanie, czy radny może sam na siebie
głosować?

Odpowiedzi udzielili Sekretarz Andrzej Solecki, Starosta Krzysztof Szczegielniak
oraz mecenas ╔ukasz Banaszek.
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Udział w dyskusji wzięli również radny Piotr Mateusz Kudlicki oraz radny Dariusz
Kołodziejczyk podtrzymując, iż radny może na siebie zagłosować, czego dowodem jest
wygłaszana już wcześniej opinia.

15) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr. 15

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze zmianami zgłoszonymi podczas posiedzenia
komisji.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zmieniony skład Komisji Budżetowej:

1. Aneta Bartnicka
2. Janusz Goliński
3. Dariusz Grajda
4. Jolanta Koczorowska
5. Dariusz Kołodziejczyk
6. Robert Kosiński
7. Grzegorz Michalczyk
8. Marcin Olpiński
9. Grażyna Olszewska
10. Krzysztof Olszewski
11. Mirosław Pszonka
12. Roman Srebnicki
13. Krzysztof Szczegielniak
14. Bogumiła Więckowska

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.

Radny Zbigniew Szczepaniak i radny Grzegorz Michalczyk powrócili na sesję-
obecnych 21 radnych

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 17 głosami „za”, przy 4 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 196/XXV/20 zmieniającą uchwałę Nr
8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

16) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr. 16

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

Przewodnicząca przedstawiła skład osobowy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska:

1. Paweł Ajdacki
2. Jacek Czarnowski
3. Dariusz Grajda
4. Jolanta Koczorowska
5. Dariusz Kołodziejczyk
6. Piotr Kudlicki
7. Krzysztof Olszewski
8. Mirosław Pszonka
9. Roman Srebnicki
10. Krzysztof Szczegielniak
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11. Paweł Zawada

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 20 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” – podjęła uchwałę Nr 197/XXV/20 zmieniającą uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1) Przewodniczą Rady przedstawiła projekt uchwały Nr. 17

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze zmianami zgłoszonymi podczas
posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Rady przedstawiła skład osobowy Komisji:

1. Paweł Ajdacki
2. Aneta Bartnicka
3. Kinga Błaszczyk
4. Jacek Czarnowski
5. Janusz Goliński
6. Grażyna Kilbach
7. Jolanta Koczorowska
8. Jarosław Kopaczewski
9. Robert Kosiński
10. Marcin Olpiński
11. Grażyna Olszewska
12. Zbigniew Szczepaniak

W związku z brakiem uwag do ww. składu Komisji, Przewodnicząca Rady poprosiła o
przegłosowanie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 18 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 198/XXV/20 zmieniającą uchwałę Nr
10/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił opinię:
Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała

przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za”- 3 osoby, „wstrzymały się”- 2 osoby.
Odmówiło wzięcia udziału w głosowaniu – 5 osób.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie
przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 12 głosami „za” (9 radnych nie
głosowało) – podjęła uchwałę Nr 199/XXV/20 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2019 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Jolanta Koczorowska opuściła sesję - obecnych 20 radnych.

Ad.6

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok.

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 3 osoby.
Odmówiły wzięcia udziału w głosowaniu – 7.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych – 8 głosami „za” przy 6 głosach
„przeciw” (6 radnych nie głosowało) w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla
Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok, odrzuciła uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok.

Radny Robert Kosiński opuścił sesję - obecnych 19 radnych

Radny Dariusz Kołojdzieczyk zapytał, jaka jest sytuacja w związku z nieudzieleniem
absolutorium?

Mecenas ╔ukasz Banaszek udzielił odpowiedzi.
Radny Piotr Kudlicki zauważył, powołując się na art.13 ust 2 ustawy o samorządzie

powiatowym, że odrzucenie uchwały o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z
przyjęciem uchwały o jego nieudzielenie. Zapytał również czy chodzi o bezwzględną
większość czy o większość Rady?

Mecenas odpowiedział na powyższe pytanie.

Radny Dariusz Grajda zapytał, na jakim jesteśmy etapie prawnym skoro nie zostało dziś
udzielone absolutorium i czy to oznacza odwołanie obecnego Zarządu?

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady oraz mecenas ╔ukasz Banaszek.

W dalszej dyskusji wzięli udział radny Dariusz Kołodziejczyk, Sekretarz Andrzej
Solecki, radny Piotr Kudlicki oraz radny Mirosław Pszonka.

Ad.7

Starosta na prośbę Przewodniczącej Rady zakomunikował o wykonanej dogłębnej
analizie protokołu i wnioskach pokontrolnych.

Ad.8

Radna Bogumiła Więckowska poprosiła, aby zająć się problemem wyegzekwowania
suchych drzew przy ul. Kołłątaja w Otwocku.
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Starosta zapewnił, iż sprawa będzie rozpatrywana, poinformował również o
odpowiedziach Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych do niniejszego protokołu z
kontroli.

Radny Zbigniew Szczepaniak przypomniał o wyegzekwowaniu porozumienia
między Miastem Otwock a Starostwem w tejże sprawie.

Radny Dariusz Kołodziejczyk dodał, iż kontrolę ciężko było wykonać gdyż Zarząd
Dróg Powiatowych nie zapewnił ku temu odpowiednich warunków i konieczne jest
wprowadzenie właściwego nadzoru nad tą problematyką w ZDP. Zwrócił również uwagę na
kwestię przestrzegania prawa zamówień publicznych.

Ad.9

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka na prośbę
Przewodniczącej Rady przedstawiła krótkie przybliżenie o stanie realizacji zadań
oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2019/2020.

Radny Dariusz Grajda zapytał, na jakim etapie jest modernizacja schodów i
rewitalizacja rzeźb „aniołków” oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu przed
budynkiem LO im. K..I Gałczyńskiego w Otwocku?

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku udzieliła odpowiedzi.

Ad.10

Przewodnicząca Rady przedstawiła, zgodnie z art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., informację o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych radnych za 2019 rok.

Starosta udzielił informacji o pozostałych oświadczeniach majątkowych.

Radny Paweł Ajdacki opuścił sesję - obecnych 18 radnych.

Ad.11

Skarbnik Wiesław Miłkowski przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2020 r.

Radny Janusz Goliński opuścił sesję - obecnych 17 radnych.

Ad.12

Nie zgłoszono uwag.

Ad.13

Przewodnicząca Rady poinformowała o:

1) terminach najbliższych sesji Rady: 26 listopada br. i 17 grudnia br.;

2) propozycji zmiany godziny rozpoczęcia sesji, aby odbywała się godzinę wcześniej -
pomysł nie uzyskał poparcia wśród radnych;
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3) rekomendacji sesji zdalnych w związku z sytuacją pandemii, zarówno przez
Przewodniczącą Rady jak i przez wszystkie kluby;

4) korespondencji skierowanej do Przewodniczącej Rady, która spływa na bieżąco i na
bieżąco jest przekazywana zgodnie z dekretacjami;

5) otrzymanych opiniach prawnych:

- dot. możliwości podejmowania uchwał przez Radę i Komisję w sytuacji, gdy Radni
biorą udział w obradach, jednak nie biorą udziału w głosowaniu

- opinia prawna procedury zaskarżania uchwał organu nadzoru. Przewodnicząca Rady
podziękowała mecenasom za ww. opinie;

6) dwóch zaproszeniach, które wpłynęły przed sesją.

Radny Zbigniew Szczepaniak opuścił sesję - obecnych 16 radnych.

Następnie Przewodnicząca Rady omówiła sprawy bieżące i zwróciła się z prośbą do
radnych, aby planowali posiedzenia Komisji co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
tak, aby Biuro Rady mogło odpowiednio wcześniej zaprosić gości.

Na koniec Przewodnicząca Rady w imieniu prezydium Rady i wszystkich radnych
złożyła życzenia z okazji nadchodzących imienin radnym: Elżbiecie Siwek, Januszowi
Golińskiemu i Marcinowi Olpińskiemu.

Ad.14

Radna Aneta Bartnicka poprosiła Starostę, aby przedstawił kompetencje Członków
Zarządu i zapytała, w jaki sposób Zarząd się ukonstytuował.

Starosta udzielił odpowiedzi.

Radna Aneta Bartnicka skierowała pytanie do radnej Kingi Błaszczyk, jakie pomysły
i wizje ma ona jako Członek Zarządu związane z kierowaniem oświatą, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy?

Radna Kinga Błaszczyk udzieliła odpowiedzi.

Radny Jarosław Kopaczewski i radny Piotr Kudlicki opuścili sesję - obecnych 14
radnych

Radna Bogumiła Więckowska zapytała Członka Zarządu Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp.z o.o w restrukturyzacji Michała Mrówkę, o liczbę osób chorych na COVID-19
przebywających obecnie w szpitalu powiatowym w Otwocku, ile oddziałów zajmują Ci
pacjenci oraz czy szpital zostanie przekształcony w jednoimienny. Poruszyła również
kwestię braków kadrowych, jeśli chodzi o anestezjologów.

Członek Zarządu PCZ Michał Mrówka odpowiedział na pytania w powyższej
kwestii.

Radny Dariusz Grajda poprosił, aby Przewodnicząca Rady przygotowała informację
dla Radnych, związaną z kosztami funkcjonowania Rady Powiatu w roku 2019/2020 i
porównała ją z latami 2017/2018. Wystosował również pytanie do Członka Zarządu PCZ
czy można skrócić czas oczekiwania na wykonanie testu na „koronawirusa.”
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Radny Mirosław Pszonka zapytał czy jest już pozwolenie na budowę parkingu na
terenie Zarządu Dróg Powiatowych i kiedy zacznie on działać. Zapytał również czy na
terenie gminy Karczew będą prowadzone jeszcze jakieś inwestycje?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski udzielił odpowiedzi na
pytania radnego Mirosława Pszonki.

Starosta poprosił jeszcze Dyrektora ZDP o udzielenie informacji nt. dwóch
inwestycji - dotyczących budowy chodnika na ul. Świderskiej w Karczewie oraz inwestycji
budowy parkingu w Sobiekursku

Dyrektor ZDP udzielił informacji o ww. inwestycjach.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy udało się pozyskać żołnierzy, jako
wsparcie do wykonywania wymazów na COVID-19 i czy jest możliwość wydłużenia pracy
punktu poboru badań w kierunku COVID-19, aby „rozbić” długą kolejkę?

Prezes PCZ odpowiedział na powyższe pytania.

Następnie w dyskusji dotyczącej aspektów funkcjonowania szpitala i punktu pobrań
w czasie pandemii wzięli udział radna Aneta Bartnicka, radny Dariusz Grajda, Prezes PCZ,
radny Dariusz Kołodziejczyk, radny Mirosław Pszonka ora radny Grzegorz Michalczyk.

Przewodnicząca Rady poprosiła o zakończenie dyskusji w duchu wsparcia dla
pracowników służby zdrowia i Prezesa PCZ w tym ciężkim czasie pandemii.

Radny Dariusz Grajda opuścił sesję – obecnych 13 radnych

Przewodnicząca Rady zakomunikowała o otrzymanej opinii prawnej dotyczącej
inicjatywy odwoławczej i poinformowała o przesłaniu jej wszystkim Radnym drogą
elektroniczną.

Na koniec Przewodnicząca Rady powiadomiła, że zgodnie z § 40 ust 6 statutu
powiatu otwockiego w dniu 21 października został utworzony Klub Radnych Komitetu
Wyborczego „Nasz Wspólny Dom” przy Radzie Powiatu Otwockiego, a Przewodniczącym
Klubu został Grzegorz Michalczyk.

Ad.15

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o głosowanie nad
przyjęciem protokołu Nr XXIII i protokołu Nr XXIV z ubiegłych sesji.

Protokół Nr XXIII i protokół Nr XXIV przy 11 głosach „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) został przyjęty w
obecności 13 radnych.

Ad.16

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 20.00 Przewodnicząca Rady
Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXV sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Sporządziła: Przewodniczyła:

Paulina Przybysz Grażyna Kilbach

17



18


