
PROTOKÓŁ Nr XXVI/20 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 26 listopada 2020 r. 
w trybie zdalnym

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 10 ust. 4 Statutu 
Powiatu Otwockiego Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 1600 otworzyła 
obrady XXVI sesji Rady Powiatu Otwockiego, w trybie zdalnym. Powitała gości: Starostę 
Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka, Sekretarza Powiatu Otwockiego Andrzeja 
Soleckiego, Skarbnika Powiatu Otwockiego Wiesława Miłkowskiego, Mecenasa Marka 
Bajsona, panie i panów radnych, pracowników Starostwa oraz wszystkich widzów transmisji. 
Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 17 radnych, co wobec 
ustawowego 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.

Do sesji dołączył Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada -  obecnych 18 radnych.

Ad. 2
Porządek obrad przedstawia! 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 ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w 2021 r.;

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok.

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

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach zaproponowała zmianę do porządku obrad 
polegającą na wprowadzeniu do pkt. 3 ppkt. 6 o treści: w sprawie przekazania skargi 
i poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad.

Głosowanie: „za”-  18 (jednomyślnie).
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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 uchwrał:

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/l 9 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 ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w 2021 r.;

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok.

6) w sprawie przekazania skargi.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z ubiegłej sesji.
8. Zamknięcie obrad

Ad. 3
1) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 1.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie została zwołana.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką 
zgłoszoną przez Zarząd.

Do sesji dołączyli radny Piotr Kudlicki, radny Grzegorz Michalczyk oraz radny Dariusz 
Kołodziejczyk -  obecnych 21 radnych.

W dyskusji wzięli udział radny Mirosław Pszonka, radna Kinga Błaszczyk, Starosta 
Otwocki Krzysztof Szczegielniak, radna Bogumiła Więckowska, radny Jacek Czarnowski, 
radny Zbigniew Szczepaniak.

Radna Aneta Bartnicka poprosiła o dodatkowe informacje dotyczące spraw technicznych 
i terminów wykonania modernizacji drogi powiatowej w Antoninku.

Starosta Otwocki zobowiązał się przesłać odpowiedź drogą elektroniczną.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz z autopoprawką.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych -  19 głosami „za” przy 
1 głosie „wstrzymującym się” (1 osoba nie głosowała) -  podjęła uchwałę 
Nr 201/XXVI/20 w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku
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z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, 
z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 2.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie została zwołana.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych -  20 głosami „za” przy 
1 głosie „wstrzymującym się” -  podjęła uchwałę Nr 202/XXVI/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) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 3.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały.
Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada przedstawił dodatkowe wyjaśniania.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 203/XXVI/20 w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

4) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 4.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wicestarosta Otwocki omówił projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 204/XXVI/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
obiektów pływających w 2021 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 5.

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 
omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych -  jednomyślnie -  podjęła uchwałę 
Nr 205/XXVI/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6) Przewodnicząca Rady przestawiła projekt uchwały Nr 6.

Radny Zbigniew Szczepaniak zgłosił, że radni nie otrzymali skargi, która jest 
przedmiotem ww. uchwały.

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak powiadomił, że jest to skarga złożona 
na Dyrektora Wydziału i projekt uchwały dotyczy przekazania skargi do Starosty.

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby w przypadku skarg każda została krótko 
omówiona. Zwróciła uwagę na to, że radni mogą zapoznać się ze skargą, ale osoby oglądające 
transmisję nie mają takiej możliwości. Zaznaczyła, że powinien zrobić to Przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarga została przesłana do radnych.
Radny Piotr Kudlicki wyjaśnił, że skarga została złożona konkretnie na pracownika, który 

pełni funkcję dyrektorską w Starostwie. Niemniej ze schematu organizacyjnego wynika, 
że jest po prostu osobą kierującą komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego. Skarga 
dotyczy imiennie tej osoby, w związku z tym rada nie ma kompetencji rozpatrywania 
merytorycznego tej skargi, tylko zgodnie z właściwością powinna przekazać 
ją do rozpatrzenia Staroście.

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radna Jolanta Koczorowska stwierdziła, że Komisja przedstawiła Radzie projekt 
uchwały, więc nie mogła go zaopiniować. Dodała, że Komisja nie opiniuje swojego wniosku, 
tylko składa projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt 
uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych -  20 głosam i „za” przy  
1 głosie „wstrzymującym się” -  podjęła uchwałę Nr 206/XXVI/20 w sprawie 
przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Piotr Kudlicki odniósł się do ostatniej wypowiedzi radnej Jolanty Koczorowskiej 
i poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do Zarządu z propozycją 
rozstrzygnięcia merytorycznego i wnioskiem o sformułowanie i sporządzenie projektu 
Zarządu, z urzędu. Projekt Zarządu został przekazany do Przewodniczącej Rady, która 
zadekretowała go do Komisji. Komisja natomiast pozytywnie zaopiniowała projekt Zarządu.

Radna Jolanta Koczorowska stwierdziła, że jest to nieprawidłowy tok, ponieważ Komisja 
jest zobowiązana do przygotowania projektu uchwały, a nie Zarząd.

Przewodnicząca Rady odczytała § 39 ust. 1 uchwały Nr 136/XVII/20 Rady Powiatu 
w Otwocku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego: 
„Celem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej jako „KSWiP”) jest analiza 
wpływających do rady skarg, wniosków i petycji oraz przygotowanie projektów rozstrzygnięć



rady w tych sprawach” i dodała, że nie ma w Statucie zapisu o przygotowaniu projektu 
uchwały.

Radny Grzegorz Michalczyk poprosił, żeby zwrócić się do radców prawnych

Przewodnicząca zwróciła się do obecnego Adwokata Marka Bajsona z ww. prośbą 
dodając, aby wyjaśnił w piśmie jaki zakres uprawnień ma Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji; co przygotowuje, w jakim trybie oraz przesłanie stanowiska prawnego w tej sprawie 
do wszystkich radnych.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Olszewski wraz 
z Wiceprzewodniczącym Komisji Piotrem Kudlickim zaprosili radną Jolantę Koczorowską 
na posiedzenie Komisji w celu kontynuowania dyskusji.

Radny Zbigniew Szczepaniak poprosił o informację na temat pkt. 50 „Sprawozdania 
z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego w okresie od dnia 24 października 2020 r. 
do 13 listopada 2020 r.” (w załączeniu) zaznaczając, że chciałby zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą inwestycji, które są planowane w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.

Dariusz Kołodziejczyk -  Członek Zarządu Powiatu Otwockiego -  poinformował, 
że w celu zapoznania z dokumentacją należy zgłosić się do Komendanta Powiatowego Policji 
w Otwocku, gdyż Starostwo Powiatowe nie dysponuje takimi dokumentami.

Starosta Otwocki zapewnił, że postara się o uzyskanie informacji na ww. temat 
od Komendanta.

Radny Mirosław Pszonka zapytał:
-  w jakiej wysokości Miasto Otwock przekazało pomoc finansową, o której mowa 

w pkt 37?
Starosta Otwocki odpowiedział, że jest to kwota 50 tys. zł.
-  o jakiej pomocy rzeczowej mowa w pkt. 41 ?
Starosta Otwocki odpowiedział, że w ww. punkcie chodzi o wykonanie dokumentacji 

na odwodnienie: skrzyżowanie ul. Wawerskiej i ul. Szkolnej w Otwocku oraz ul. Staszica 
przy rondzie Sybiraków.

-  na jakim etapie są rozmowy dotyczące usługi koronera, o których mowa w pkt 51 ?
Starosta poinformował, że w momencie otrzymania odpowiedzi od Wojewody

Mazowieckiego prześle ją  radnym w celu zapoznania.
Wypowiedź uzupełnili Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki oraz radny Dariusz 

Kołodziejczyk, który jednocześnie przypomniał, że zaproponował, aby poprosić Komendanta 
Powiatowego Policji, aby wystosował pismo do Wojewody Mazowieckiego popierające 
potrzebę prowadzenia usług koronera w powiecie otwockim.

Wypowiedź poparła Przewodnicząca Rady.
Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o pkt 38. Czy Pracownicze Plany 

Kapitałowe - PPK będą również tworzone dla pracowników Starostwa Powiatowego?
Starosta Otwocki zapewnił, że PPK dla pracowników Starostwa będą tworzone.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że radni mają możliwość składania zapytań 
i interpelacji do Starosty w formie pisemnej. Zaproponowała termin następnej 
sesji - 17 grudnia 2020 r. oraz poinformowała, że połączone posiedzenie Komisji Budżetowej 
wraz Przewodniczącymi Komisji merytorycznych nt. projektu uchwały budżetowej odbędzie 
się 8 grudnia 2020 r. Przekazała również informację od Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu, że najbliższe posiedzenie odbędzie się 10 grudnia 2020 r.

o wykładnię i ścieżkę postępowania w tej sprawie i przesłanie tej informacji do wszystkich 
radnych.

Ad. 4

Ad. 5
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Kinga Błaszczyk -  Członek Zarządu -  zachęciła do wzięcia udziału w świątecznej akcji 
dla dzieci.

Przewodnicząca Rady uzupełniła powyższą wypowiedź radnej.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Kudlicki zaapelował do radnych, aby zgłaszali 

swój akces do składu Komisji. Ze względu na małą liczbę członków Komisji i bardzo dużo 
zadań poprosił, aby radni dołączyli do Komisji.

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła Starostę, Wicestarostę oraz radnych, którzy 
reprezentują okręgi wokół rozbudowywanej drogi S I7, bądź mieszkają na tym terenie,
0 spotkanie w sprawie uciążliwości hałasowej, którą odczuwają mieszkańcy, zamieszkujący 
tereny w pobliżu ww. drogi. Poinformowała, że wykonawca wykonał nieodpowiednie ekrany 
akustyczne. Radna poprosiła o wsparcie w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. Zaznaczyła, 
że Prezydent Otwocka włączył się w pomoc mieszkańcom. Zaproponowała stworzenie grupy, 
która z ramienia Starostwa Powiatowego również zaangażowałaby się w ww. sprawę.

Przewodnicząca Rady poprosiła, aby przekazać tą sprawę w trybie interpelacji.
Radna Jolanta Koczorowska wyraziła zgodę na ww. formę.
Radna Bogumiła Więckowska zadała pytanie dotyczące spłaty zobowiązań Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji.
Wicestarosta Paweł Zawada udzielił odpowiedzi na ww. pytanie.
Radna Bogumiła Więckowska przypomniała, kwestie poruszane na poprzednich sesjach 

dotyczące przedsiębiorców, którzy prosili radnych o interwencje i skierowała pytanie 
do Starosty Otwockiego czy próbował już zapoznać się i zweryfikować sprawy kierowane 
na piśmie przez przedsiębiorców?

Starosta Otwocki zapewnił, że podjął rozmowy z dwoma przedsiębiorcami, z którymi 
współpraca będzie nawiązana i którzy są otwarci na dalsze rozmowy oraz planuje spotkanie 
z trzecim przedsiębiorcą. Ponadto Starosta poinformował, że chciałby również podjąć 
rozmowy z organizacjami przedsiębiorców działającymi na terenie Powiatu Otwockiego, 
ale też w poszczególnych gminach.

Radna Bogumiła Więckowska poprosiła, aby radni zostali poinformowani o wynikach 
rozmów w ww. sprawie.

Starosta odpowiedział, że będzie przekazywał informacje na posiedzeniach komisji.
Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu poruszono temat „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 
2014 - 2020” i potrzeby stworzenia nowego opracowania na kolejne lata. Temat ten został 
omówiony na posiedzeniu Zarządu. Przekazała, iż ustalono, że zostanie pow ołany zespół 
roboczy, w którego skład wejdą: Kinga Błaszczyk -  Członek Zarządu, Sekretarz Powiatu 
Andrzej Solecki, Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot oraz Przewodnicząca 
Rady Grażyna Kilbach oraz radni. W związku z powyższym zaprosiła radnych do zespołu
1 wspólnego tworzenia tego dokumentu.

Przewodnicząca Rady uzupełniła wypowiedź radnej. Poprosiła, aby radni którzy 
są zainteresowani pracami przy tworzeniu Strategii zgłaszali swoją chęć dołączenia 
do zespołu drogą mailową na adres Przewodniczącej Rady.

Radna Aneta Bartnicka zapytała Starostę o komunikaty ostrzegawcze nadawane przez 
system wczesnego ostrzegania. Stwierdziła, że sam system działa poprawnie, komunikaty 
są wyraźne, ale jednocześnie poinformowała, że mieszkańcy zgłosili, iż są powtarzalne 
i uciążliwe, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, że mieszkańcy 
przyzwyczajeni do monotonności i powtarzalności komunikatów nie zareagują, gdy 
komunikat będzie zmieniony i miałby zaalarmować społeczeństwo. Poprosiła o konsultację 
w tym temacie ze specjalistami z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.



Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zapewnił, że regularnie spotyka się w ramach 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami powiatowych instytucji, służb 
i włodarzami miast i gmin. Poinformował, że ww. problem zgłosił Burmistrz Józefowa. 
Temat został omówiony na jednym ze spotkań Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
i Komendant Powiatowy Policji oraz większość włodarzy było zdania, że w związku 
z sytuacją pandemiczną, mimo uciążliwości należy zwiększyć częstotliwość nadawania 
komunikatów. Starosta zapewnił, że na najbliższym spotkaniu Zespołu ponownie poruszy ten 
temat.

Radna Aneta Bartnicka zaproponowała, aby komunikaty zmieniały się w swojej treści.
Starosta zgodził się z powyższymi wypowiedziami radnej, stwierdził że zaproponuje 

na spotkaniu z Zespołem zmianę treści komunikatów, ale jednocześnie podkreślił 
że komunikaty nadal będą nadawane.

Radna Jolanta Koczorowska poinformowała, że nie słyszała komunikatów w swojej 
miejscowości.

Starosta Otwocki podziękował za zgłoszenie i zapewnił, że wyjaśni czy komunikaty 
są nadawane na tym obszarze.

Radny Mirosław Pszonka poinformował, że radni otrzymali informację o przebiegu 
z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Zapytał jak wygląda sytuacja finansowa Powiatu 
na chwilę obecną?

Skarbnik Powiatu omówił krótko sytuację finansową w II półroczu 2020 r.
Radny Robert Kosiński powrócił do tematu przedsiębiorców z Powiatu Otwockiego.
W dyskusji wzięli udział Przewodnicząca Rady oraz radny Mirosław Pszonka.
Starosta Otwocki przekazał najnowsze informacje dotyczące budowy tunelu i ronda 

w Celestynowie.

Ad. 7
Przewodnicząca Rady poprosiła o potwierdzenie kworum. Poinformowała, że w sesji 

bierze udział 18 radnych i poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXV/20.
Głosowanie: „ za " -  18 (jednomyślnie).

Protokół Nr XXV/20 został przyjęty jednomyślnie, w obecności 18 radnych.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1825 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXVI sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Sporządziła: 

Mariola Biedrzycka
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