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PROTOKÓŁ Nr XXVIII/20
z sesji Rady Powiatu Otwockiego
odbytej w dniu 29 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 obecnych zaproszonych gości –
Dyrektor Oświaty Powiatowej Hannę Majewską – Smółkę, Skarbnika Powiatu Otwockiego
Wiesława Miłkowskiego, Główną Księgową PCZ Grażynę Kotlińską, Dyrektora ZDP Pawła
Grzybowskiego, włodarzy gmin Powiatu Otwockiego, panie i panów radnych, pracowników
Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Poinformowała, że na podstawie listy obecności w
sesji bierze udział 23 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.

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 udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna polegającej na
opracowaniu projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli oraz ul.
Postępu w Izabeli.

4) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
5) Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok:

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) opinia Komisji Budżetowej,
c) odczytanie uzasadnienia dla nieuwzględnionych przez Zarząd Powiatu

wniosków Komisji Budżetowej;
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie;

6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata
2021-2035;

7) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
8) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na
rok 2021,  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;

4. Podjęcie stanowiska w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
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5. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Powiatu Otwockiego w roku 2021.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Informacje Przewodniczącej Rady.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z ubiegłej sesji.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.2

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy nie trzeba przegłosować projektu porządku
obrad.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że jeśli nie ma zmiany w porządku obrad – to nie
ma takiej potrzeby.

W związku z tym ww. porządek obrad został przyjęty poprzez aklamację.

Ad.3

1) Starosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Szczegielniak poinformował, że uzasadnienie
uchwały Nr 1 zostało uszczegółowione i zgłoszone przez Zarząd Powiatu, jako
autopoprawka.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 20 głosami „za” przy 3 głosach
„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 212/XXIII/20 w sprawie zmian w uchwale
Nr 118/XVIII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm., która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

2) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 2.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych – 22 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 213/XXIII/20 w sprawie zmian w uchwale
Nr 119/XVIII/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 poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej
w tytule uchwały została naniesiona drobna autopoprawka.

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

Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 3.
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Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu
uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 214/XVIII/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna
polegającej na przekazaniu projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli oraz
ul. Postępu w Izabeli, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) Starosta omówił projekt uchwały Nr 4 oraz poinformował, że do przedstawionego
projektu uchwały Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, iż opracowanie wykonania projektu ZRID
ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W, które zaczyna się w
miejscowości Żanęcin, nie obejmuje jednej części tej drogi. Radna zapytała, czy ten odcinek
również będzie miał swoje opracowanie.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski oznajmił, że dokumentację
projektową brakującej części chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W wykonuje gmina
Wiązowna.

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny potwierdził powyższą informację.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 215/XVIII/20 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5) Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę Nr Wa.531.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego projekcie uchwały
budżetowej na 2021 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowego deficytu
na 2021 rok – opinia pozytywna.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński na prośbę
Przewodniczącej Rady poinformował o pozytywnej opinii nt. projektu budżetu Powiatu na
rok 2021 wraz z przyjętymi wnioskami.

Starosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Szczegielniak zaapelował, że wnioski Komisji
Budżetowej zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu – z wyjątkiem jednego, dotyczącego
zdjęcia z rezerwy celowej kwoty 500 tys. zł i przeznaczenia jej na dalsze działania związane z
rozbudową i przedłużeniem ulicy Narutowicza w Karczewie. Starosta zaznaczył, że Zarząd
odniósł się negatywnie do ww. wymienionego wniosku, ponieważ te środki powinny być
zagwarantowane w rezerwie celowej ze względu na wypłatę odpraw emerytalnych.

Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.
Starosta omówił kwestię zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w

stosunku do projektu uchwały budżetowej z dnia 13 listopada 2020 r. uwzględniając m.in.
zdjęcie dofinansowania na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w
Otwocku i przeniesienie tych środków na zakup narkotestów dla KPP w Otwocku oraz
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wykonanie remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w
Otwocku na ul. Majowej. Wspomniał również o drobnych poprawkach, które zostały
naniesione.

Radna Jolanta Koczorowska oświadczyła, iż sprawa modernizacji budynku na ul.
Majowej w Otwocku jest niezwykle ważna i bardzo dobrze się stało, że znalazła się ona w
budżecie. Radna dodała, że jednak można było jeszcze zwiększyć środki - pobierając je z
rezerwy celowej - na działania związane z rozbudową ulicy Narutowicza w Otwocku i
połączenie jej z dzielnicą przemysłową w Karczewie. Uargumentowała to tym, iż jest to
niezwykle ważny ciąg komunikacyjny. Wyraziła również nadzieje na to, że jeśli rezerwa
inwestycyjna będzie realizowana, to zostanie wykorzystana na wykonanie tego
przedsięwzięcia. Następnie radna zapytała, w jakim stopniu zrealizowała się rezerwa założona
na rok 2020 i czy można porównać ją również z rokiem 2019. W dalszym ciągu zaapelowała,
iż pojawiły się poważne wątpliwości związane z punktem dotyczącym oświaty niepublicznej,
gdyż zaplanowane są tam środki daleko odbiegające od wniosków, które zostały zgłoszone.
W związku z tym poinformowała, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP
przy Radzie Powiatu w Otwocku, że jego członkowie podtrzymują negatywne stanowisko w
kwestii budżetu Powiatu na rok 2021.

Radny Mirosław Pszonka dodał, w imieniu Klubu Radnych PSL przy Radzie Powiatu w
Otwocku, iż w odczuciu jego członków budżet nie jest prorozwojowy, ponieważ dochody i
wydatki inwestycyjne maleją a bieżące wydatki i kredyt wzrastają. Następnie radny zadał
kilka pytań:

1) jak zostały zrealizowane wydatki związane z odprawami emerytalnymi dla nauczycieli
w roku 2020?

2) czy Zarząd Powiatu ma koncepcję, na co wydać kwotę rezerwy inwestycyjnej i
dlaczego jest ona taka duża?

3) czy cały budynek Starostwa znajdującego się na ul. Górnej w Otwocku zostanie objęty
termomodernizacją i czy trwają rozmowy z Wojewodą Mazowieckim, do którego należy
część budynku, na temat współfinansowania tego zadania, czy my będziemy je sami
finansowali?

Starosta nawiązując do wypowiedzi radnej Jolanty Koczorowskiej powiedział, że
inwestycja rozbudowy ul. Narutowicza jest bardzo istotnym, wieloletnim zadaniem, które
swoimi budżetami obejmują nie tylko Powiat Otwocki, ale także gmina Karczew i gmina
Otwock. Podkreślił, że być może w kolejnych latach budżety będą większe i wtedy będzie
można zaplanować przeznaczenie większych kwot na wykonanie ww. inwestycji. Wspomniał
również o procedurach prawnych związanych z tym zadaniem, które mogą trwać bardzo
długo.
Następnie Starosta wypowiedział się w kwestii całego budżetu zaznaczając, że musiał być on
skonstruowany zgodnie z zaplanowanymi dochodami, które są na poziomie roku
poprzedniego. W dalszym ciągu nawiązał do tematu odpraw emerytalnych zapewniając, że
jeśli środki na ten cel nie zostaną wykorzystane, będą do dyspozycji Zarządu i Rady. Na
koniec Starosta odpowiadając na kolejne pytania radnego Mirosława Pszonki powiedział, że
budżet na każdej sesji przekształca się, a środki z rezerwy inwestycyjnej z powodzeniem
będzie można przeznaczyć w pierwszej połowie roku na różne inwestycje. Poinformował
również, że otrzymano zgodę od Wojewody Mazowieckiego na termomodernizację budynku
Starostwa, lecz bez partycypowania w kosztach. Oznacza to, że sfinansowanie remontu
całego budynku będzie należało wyłącznie do powiatu.

Następnie Skarbnik uszczegółowił kwoty związane z rezerwą na odprawy emerytalne.
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Radna Jolanta Koczorowska zapytała - w kwestii zmniejszonej subwencji oświatowej
- czy są jakieś informacje na temat sprawy danych złożonych przez szkoły niepubliczne i czy
zostały one nam przekazane.

Starosta udzielił odpowiedzi.
Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka powiedziała, że zmniejszona

subwencja oświatowa wynika ze zbyt późnego przesłania danych przez Niezwyczajną Szkołę
- Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie do
systemu informacji oświatowej i wyjaśniła dokładnie, jak zostanie rozwiązany ten problem.

Radny Zbigniew Szczepaniak zasugerował, aby pomniejszyć kwotę 25 mln zł limitu
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2021 r. przeznaczoną na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetowego. Następnie, nawiązując do tematu rezerwy na
wynagrodzenia i pochodne zapytał, czy rzeczywiście jest tak duża ilość osób uprawnionych
do odejścia na emeryturę w roku 2021 i poprosił o podanie konkretnej liczby.

Przewodnicząca Rady wraz ze Starostą odpowiedzieli na powyższe pytanie.
Następnie Skarbnik nawiązując do sugestii radnego Zbigniewa Szczepaniaka

zaproponował, aby radni zgłosili wniosek pomniejszenia kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do 15 mln zł.

Radny Dariusz Kołodziejczyk wyjaśnił, że obecny Zarząd nie zamieszcza w budżecie
inwestycji współfinansowanych z innymi gminami zaznaczając wysokość ich środków, tylko
czeka do uchwalenia budżetów poprzez poszczególne gminy i jeżeli będą środki
zarezerwowane na dany cel, to będzie pobierał je właśnie z rezerwy inwestycyjnej. Zaznaczył,
iż duża rezerwa w takim wypadku jest dobrym rozwiązaniem.

W dalszej dyskusji wzięli udział radna Bogumiła Więckowska, Starosta, radny
Grzegorz Michalczyk, radna Grażyna Olszewska oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej
Robert Kosiński.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 14 głosami „za” przy 9 głosach
„przeciw” – podjęła uchwałę Nr 216/XXVIII/20 Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2021 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta złożył podziękowania wszystkim, którzy zagłosowali a także wszystkim tym,
którzy udzielili cennych wskazówek i porad dotyczących Uchwały Budżetowej i wyraził
nadzieje na owocną współpracę Zarządu z Radą Powiatu w nadchodzącym roku.

6) Skarbnik zdefiniował krótko projekt uchwały Nr 6.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 14 głosami „za”, przy 8 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę NR 217/XXVIII/20 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 - 2033,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7) Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Rewizyjna przedstawiła roczny
plan kontroli Zarządowi Powiatu, który następnie go zatwierdził.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Kudlicki omówił ww. plan.
Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła uwagę, co do składu Komisji Rewizyjnej oraz zadała

pytanie, czy Zarząd zatwierdził plan kontroli ww. Komisji czy może raczej go zaopiniował.
Przewodnicząca Rady przyznała, iż się pomyliła – Rada Powiatu będzie zatwierdzała

plan.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, że jest to projekt uchwały, który podlegał

omówieniu na Zarządzie i w dalszej kolejności Zarząd wydał pozytywną opinię zgodnie ze
statutem projektu uchwały Komisji. Nawiązał również do składu osobowego Komisji.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 22 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 218/XXVIII/20 w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

8) Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska – Smółka omówiła projekt uchwały
Nr

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 219/XXVIII/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Otwocki na rok 2021, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4

Starosta na prośbę Przewodniczącej Rady poinformował, iż stanowisko
przygotowywane było przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych a na Komisji Budżetowej
radna Jolanta Koczorowska zgłosiła do niego kilka uwag dotyczących literówek jak i tematów
merytorycznych. Oznajmił, że większość uwag została zaakceptowana i przyjęta przez Zarząd
Powiatu.

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła jeszcze drobną uwagę, aby z fragmentu zdania
„Rada Powiatu w Otwocku ustala się, co następuje: (…)”, usunąć wyraz „się”.

Następnie Przewodnicząca Rady dodała, że wyrażenie „Rada Powiatu w Otwocku”
należy zamienić na „Rada Powiatu Otwockiego”.

W dalszym ciągu Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały wraz z ww. poprawkami.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
stanowisko Nr 6/2020 w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji
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Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że plany pracy na rok 2021 wszystkich komisji

zostały przedłożone i przyjęte przez odpowiednie komisje.
Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła sugestię do Planu Pracy Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji na 2021 r., aby w pkt. 1 zamiast słowa „rozpatrywanie” znalazło się
„analizowanie skarg i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Rady”. Uargumentowała to
tym, że literalnie patrząc, rozpatrywanie skarg należy do kompetencji Rady, a komisja ma za
zadanie je analizować i przygotowywać projekty rozstrzygnięć.

Przewodnicząca Rady zapewniła, iż sugestia ta zostanie rozpatrzona przez
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Krzysztofa Olszewskiego.

Ad.6
Radna Bogumiła Więckowska wspomniała o wniosku Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w sprawie obciążania jednostek kosztami obsługi finansowo – księgowej, w którym
postanowiono o pozostawieniu w 2020 roku obsługi finansowo – księgowej jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej na dotychczasowych zasadach. Zaznaczyła, że w
zakresie obowiązków PCPR jest prowadzenie takiej obsługi, dlatego Komisja Rewizyjna
miała wątpliwości, czy te jednostki obciążać. Zapytała, co się w tej kwestii zmieniło.

Starosta odpowiedział, że wnioskiem Komisji Rewizyjnej było dołączenie
ww. obsługi w zakres kompetencji PCPR jednakże argument, z którego wynika, że
pozostawienie jej w zakresie zadań PCPR zmniejszyłoby koszty utrzymania pensjonariusza
Domu Opieki Społecznej a obciążenie jednostki spowodowałoby zwiększenie tych kosztów,
był na tyle przekonujący, aby z tego wniosku zrezygnować.

Radny Dariusz Kołodziejczyk oraz Skarbnik również wypowiedzieli się w tej kwestii.
Następnie radna Bogumiła Więckowska zapytała o pkt 44 Sprawozdania Zarządu

Powiatu Otwockiego
Starosta udzielił odpowiedzi na powyższy punkt.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała o punkt 19,26,27,28 i 37 Sprawozdania.
Starosta, Wicestarosta oraz Skarbnik udzielili odpowiedzi na powyższe punkty.
Następnie Radna Aneta Bartnicka zapytała o punkt 9, 17, 18, 24, 42,49 Sprawozdania
Radna Kinga Błaszczyk oraz Starosta udzielili odpowiedzi na powyższe punkty.
Radny Mirosław Pszonka zapytał o punkt 32 Sprawozdania.
Starosta oraz radny Dariusz Kołodziejczyk udzielili odpowiedzi.
Radna Bogumiła Więckowska wypowiedziała się w kwestii lekarza „koronera”.

Ad.7

Przewodnicząca Rady poinformowała o:

- propozycji utrzymania ramowego kalendarza sesji – tak jak dotychczas, sesje będą odbywać
się w ostatni czwartek miesiąca;
- najbliższej planowej sesji, która odbędzie się 28 stycznia 2021 r.
-planach zorganizowania na początku stycznia spotkania wszystkich Przewodniczących
Komisji i prezydium Rady z panem Starostą w celu omówienia prac komisji i różnych
problemów z tym związanych; na spotkanie zaproszona została również radna Jolanta
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Koczorowska. Przewodnicząca w tym miejscu nadmieniła o konieczności uporządkowania
spraw zgłaszania wniosków, szczególnie tych budżetowych.

Przewodnicząca Rady podziękowała Zarządowi za to, że wniosek, który został przez
nią złożony na początku sprawowania kadencji „Bezpieczeństwo przy placówkach
oświatowych” jest kontynuowany, szczególnie w gminie Wiązowna, gdzie projekt będzie
wspólnie realizowany z pozyskiwaniem środków. Następnie Przewodnicząca Rady
podziękowała za świetną współpracę ze Starostą i całym Zarządem informując jednocześnie o
uczestniczeniu w większości posiedzeń Zarządu, dzięki czemu jest na bieżąco ze sprawami.
Podziękowała również za współpracę, zrozumienie, ogromne zaangażowanie i cierpliwość
państwu radnym. W dalszej kolejności złożyła podziękowania za współpracę, realizację
działań i zamierzeń oraz gotowość do działania dyrektorom jednostek, Sekretarzowi,
Skarbnikowi, panom mecenasom, informatykom i paniom z biura rady.

Ad.8
Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby zwrócić uwagę na doświetlenie ścieżki

rowerowej przy ul. Turystycznej w Otwocku biegnącej śladem dawnej kolejki
wąskotorowej i przecinającej ul. Majową. Radny zaznaczył, że jest to newralgiczny i
bardzo niebezpieczny punkt i wystosował prośbę, aby może w porozumieniu z miastem -
gdyż prezydent Miasta Otwocka planuje złożyć wniosek o doświetlenie 60 punktów tego
typu przejść – dobrze go oświetlić.

Przewodnicząca Rady podziękowała radnemu za słuszną uwagę i za jego udział w
akcji świątecznej dla dzieci.

Starosta również przyłączył się do życzeń i zabrał głos w kwestii doświetlenia ścieżki
rowerowej, o której wspomniał radny Jacek Czarnowski.

W dalszej dyskusji wzięli udział radny Jacek Czarnowski oraz Przewodnicząca Rady.
Starosta podziękował za rok współpracy z radnymi w Radzie Powiatu i Zarządzie

Powiatu.
Następnie podziękowania dla radnych wystosowali radna Grażyna Olszewska oraz

radny Jarosław Kopaczewski.
Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że w związku z powołaniem Zespołu do

Spraw Strategii Powiatu Otwockiego odbędzie się zdalne spotkanie w celu jej omówienia
w pierwszych tygodniach stycznia.

Radna Jolanta Koczorowska również przyłączyła się do podziękowań i wypowiedziała
się w temacie budżetu powiatu na 2021 rok. Złożyła także wszystkim życzenia
noworoczne.

W dalszym ciągu radny Marcin Olpiński podziękował innym uczestnikom odbytej
akcji świątecznej dla dzieci.

Przewodnicząca Rady złożyła życzenia radnym Dariuszowi Grajdzie i Dariuszowi
Kołodziejczykowi oraz posłowi na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariuszowi
Olszewskiemu z okazji minionych imienin. Następnie złożyła wszystkim
najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Radna Aneta Bartnicka opuściła sesję – obecnych 22 radnych.

Ad.9

Protokół z XVII/20 sesji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 22 radnych.

Ad.10
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 19.00 Przewodnicząca Rady
Grażyna Kilbach zamknęła obrady XVIII sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Grażyna Kilbach


