
PROTOKÓŁ Nr XXVII/20
z sesji Rady Powiatu Otwockiego
odbytej w dniu 17 grudnia 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 XXVII sesji Rady Powiatu Otwockiego. Powitała zaproszonych gości – Starostę
Powiatu Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka, Skarbnika Powiatu Otwockiego Wiesława
Miłkowskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Panią
Małgorzatę Woźnicką. Powitała również panie i panów radnych, pracowników Starostwa oraz
przedstawicieli mediów. Poinformowała, że na podstawie listy obecności w sesji bierze udział
22 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.

Zaproponowany porządek 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 zmiany uchwały Nr 146/XIX/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu.
5. Informacje Przewodniczącej Rady.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z ubiegłej sesji.
8.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach zaproponowała zmianę do porządku
obrad, polegającą na dodaniu ppkt. 4 i 5 do pkt. 3, dotyczących zmian osobowych w Komisji
Rewizyjnej oraz w Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.

Następnie poddała głosowaniu zaproponowaną zmianę.
Głosowanie: „za” – 22 osoby (jednomyślnie).

Porządek 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
19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2020 - 2033, z późn. zm.;

3) w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XIX/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.

4) w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej

5) w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska

4. Sprawozdanie z prac Zarządu.
5. Informacje Przewodniczącej Rady.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z ubiegłej sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1 wraz
z autopoprawką, którą do przedstawionego projektu uchwały zgłosił Zarząd Powiatu.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z

autopoprawką.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 20 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 207/XXVII/20 zmieniającą uchwałę
Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm. wraz z autopoprawką, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 2 wraz
z autopoprawką, którą do przedstawionego projektu uchwały zgłosił Zarząd Powiatu.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz

z autopoprawką.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 20 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 208/XXVII/20 zmieniającą uchwałę
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 poźn. zm.
wraz z autopoprawką, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
zaprezentowała projekt uchwały Nr 3.



Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę
Nr 209/XXVII/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XIX/20 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

4) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 4.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 19 głosami „za”, przy 2 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 210/XXVII/20
zmieniającą uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 5.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” i przy 1 głosie
„przeciw” podjęła uchwałę Nr 211/XXVII/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.

Ad. 4

Radny Mirosław Pszonka zapytał, w związku z punktem 15 Sprawozdania z pracy
Zarządu Powiatu Otwockiego, dotyczącym pisma Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku
w sprawie roszczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o dodatkowe wynagrodzenie nad
realizacją zadania „ Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową
części istniejącej”, czy spór wynikający z ww. pisma został wyjaśniony i z jakim efektem.
Radny przypomniał również, iż skierowano wniosek do Wojewody Mazowieckiego o objęcie
dopłatą w 2021 roku – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej dla linii komunikacyjnych na terenie powiatu otwockiego. Zapytał,
czy w związku z tym wnioskiem jest już odpowiedź od Wojewody Mazowieckiego.

Starosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Szczegielniak oraz Wicestarosta Paweł
Zawada udzielili odpowiedzi na powyższe pytania.

Ad. 5



Przewodnicząca Rady poinformowała o:

1) uczestniczeniu w posiedzeniach Zarządu Powiatu, dzięki czemu jest na bieżąco
ze wszystkimi sprawami. Zaznaczyła, iż posiedzenia są bardzo merytoryczne;

2) dyżurze Przewodniczącej Rady, który z powodu pandemii odbywa się wyłącznie
w formie telefonicznej bądź elektronicznej;

3) korespondencji wpływającej na bieżąco;
4) terminie kolejnej sesji tj. 29 grudnia br.; będzie to sesja budżetowa i odbędzie się ona

w trybie zdalnym.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła, aby Komisja Budżetowa zajęła
się opiniowaniem nowego budżetu. W tym miejscu poinformowała również o możliwości
uczestniczenia wszystkich radnych w posiedzeniu Komisji Budżetowej.

W dalszym ciągu Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim organizatorom oraz
tym, którzy wzięli udział w świątecznej akcji prezent od św. Mikołaja dla dzieci będących w
pieczy zastępczej jak i tych przebywających w domach dziecka naszego powiatu.

Radna Kinga Błaszczyk przedstawiła szczegóły działania ww. akcji.

Ad. 6

Radna Jolanta Koczorowska również dołączyła do podziękowań Przewodniczącej
Rady Powiatu. Wspomniała także o akcji świątecznej dla dzieci.

Radny Piotr Kudlicki podziękował Staroście za szybkie i profesjonalne odpowiedzi na
zapytania i interpelacje (m.in. dotyczącą procesu inwestycyjnego Centralnego Portu
Komunikacyjnego). Wspomniał również o tym, że wysłał krótkie pytanie do biura rady,
w którym prosi o informację na temat pracownika, któremu powierzono sporządzenie
projektu pisma z dnia 30 listopada br. dotyczącego apteki Ziko przy ul. Powstańców
Warszawy. Radny zaznaczył, iż pismo to zostało przygotowane bardzo profesjonalnie i chciał
przekazać wyrazy uznania dla tej osoby.

Przewodnicząca Rady dodała, że pismo było przygotowywane głównie przez
Sekretarza Powiatu Otwockiego Andrzeja Soleckiego.

Starosta nawiązując do wypowiedzi radnego Piotra Kudlickiego zaznaczył, że jest w
stałym kontakcie m.in. ze stowarzyszeniami lokalnymi z Malcanowa i okolic. Dodał, że są to
właściwie konsultacje społeczne, gdyż mieszkańcy mogą się logować i zgłaszać swoje uwagi,
niemniej jednak Powiat Otwocki również się w to włączył. Starosta poinformował, iż już jest
przygotowany projekt stanowiska Rady Powiatu Otwockiego w sprawie Strategicznego
Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko i będzie on podejmowany na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Następnie stanowisko to zostanie przedłożone na sesji w dniu 29 grudnia.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy ww. stanowisko radni otrzymają wcześniej,
tak, aby mogli się z nim zapoznać.

Starosta odpowiedział na powyższe pytanie.

Radna Jolanta Koczorowska zaapelowała, aby wnikliwe przeanalizować proces
inwestycyjny CPK i zaangażować w to wszystkie możliwe siły, ponieważ jest on bardzo



ważny chociażby z tego względu, iż inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą CPK
planowane są również na terenie Powiatu Otwockiego.

Starosta odnosząc się do powyższej wypowiedzi poinformował, że czas na analizę był
bardzo krótki, począwszy od terminu wydania decyzji i terminu konsultacji. Oznajmił
również o problemie związanym z tą sprawą, polegającym na tym, iż nie ma wyznaczonej
konkretnej trasy projektu – jest kilka wariantów. Zapewnił jednak, że przygotowując
stanowisko w tej sprawie starano się uwzględnić najodpowiedniejszy wariant a ewentualne
zastrzeżenia, które będą zgłaszać radni, również będą brane pod uwagę.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła wszystkim obecnym
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Starosta również dołączył się do życzeń.

Ad.7

Protokół Nr XXVI/20 z sesji został przyjęty przy 20 głosach „za” (2 osoby nie wzięły
udziału w głosowaniu).

Ad.8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 17.00 Przewodnicząca Rady
Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXVII sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Grażyna Kilbach


