
 

1 

 

PROTOKÓŁ Nr XXIX/21 
z sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 18 stycznia 2021 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 16
06

 otworzyła 

obrady 

XXIX sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego w trybie zdalnym. Powitała gości –

  Starostę Powiatu Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka, Skarbnika Powiatu Otwockiego 

Wiesława Miłkowskiego, Sekretarza Powiatu Otwockiego Andrzeja Soleckiego, Mecenasa 

Marcina Bandurę, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 

Otwocku Agnieszkę Bąk oraz Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Monikę Kowalczyk, panie i panów radnych, pracowników 

Starostwa a także przedstawicieli mediów. Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w 

sesji bierze udział 22 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.   

Zdalne posiedzenie Rady odbyło się przy pomocy platformy radni.info oraz 

wideokonferencji na platformie Zoom. 

 

 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła wnioskowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki 

umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Ad. 2 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad.3 
 

1) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak oraz Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada 

zdefiniowali projekt uchwały Nr. 1.  

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach poinformowała, iż 
Zarząd Powiatu wnioskował do Przewodniczącej o zwołanie sesji nadzwyczajnej ze względu 

na tę uchwałę. 
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Radna Jolanta Koczorowska wyraziła opinię w kwestii ww. projektu uchwały. 

Zaznaczyła, że zapewnienie dostępności komunikacyjnej w powiecie jest bardzo ważnym 

elementem naszej działalności dla mieszkańców. Zapytała, czy linia Nr 1 przewiduje wjazd 

do Otwocka od ul. Żeromskiego czy może od ul. Narutowicza oraz poprosiła o przedstawienie 

przebiegu trasy począwszy od Woli Duckiej. 

Wicestarosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytania. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o podanie miejscowości położonych w gminie 

Celestynów, w których będzie zatrzymywał się autobus. 

Wicestarosta udzielił odpowiedzi. 

 Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk wystosował prośbę do Starosty i 

Wicestarosty, aby dokonać analizy, czy w przyszłym roku byłaby szansa na uruchomienie 

linii autobusowej z gminy Celestynów w kierunku Otwocka, która obejmowałaby swoim 

zasięgiem również takie miejscowości jak Podbiel i Ponurzyca. Poprosił o wystąpienie do 

wójtów z pismami, aby inne gminy również rozpatrzyły partycypowanie w zadaniu. 

 Starosta zaznaczył, iż wójt gminy Celestynów wystąpił o dofinansowanie 

przedsięwzięcia utworzenia linii autobusowej w Ponurzycy i okolicach. Wspomniał też, że 

gmina ma również połączenie inne niż autobusowe. Może mieć to wpływ na otrzymanie 

dofinansowania jednak mając na uwadze fakt, że są to tereny wiejskie bez możliwości 

połączenia ze stolicą gminy trzeba się o nie starać. 
W dalszej dyskusji wzięli udział Przewodnicząca Rady, Wicestarosta, radny Dariusz 

Kołodziejczyk, Starosta oraz radny Roman Srebnicki. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał, kiedy radni jak i mieszkańcy będą mogli zapoznać 
się z rozkładem jazdy. Poprosił również o przesłanie go radnym drogą elektroniczną. 

Wicestarosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i zapewnił, iż rozkład 

jazdy jest już przygotowany i zostanie opublikowany do wglądu w dniu jutrzejszym po 

zatwierdzeniu przez Zarząd. 

Radny Jacek Czarnowski zaproponował, aby zaplanować inauguracyjny przejazd 

nową linią autobusową w celu sprawdzenia, jak przebiega trasa. Jednocześnie może to być 
forma wsparcia przedsiębiorców komunikacyjnych poprzez zakupienie biletów. Dodał, że 

uruchomienie linii autobusowych w tych miejscowościach jest dobrym rozwiązaniem, na 

które czekano od lat i ma nadzieje, iż będzie to utrzymane jak najdłużej. 

Przewodnicząca Rady również pozytywnie wypowiedziała się w tej kwestii 

zaznaczając, że wielu mieszkańców będzie miało teraz zapewniony dojazd do pracy. 

Następnie głos zabrali radny Dariusz Kołodziejczyk, radny Dariusz Grajda oraz 

Starosta. 

  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Olszewska poprosiła o 

przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” (jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu) – podjęła uchwałę Nr 220/XXIX w sprawie wyrażenia 
zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze 
użyteczności publicznej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 

2) Starosta przedstawił projekt uchwały Nr 2. 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” |(jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu) – podjęła uchwałę Nr 221/XXIX/21 w sprawie zmian w 
uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm., która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.4 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 16 
40

 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXIX sesji - nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego. 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Grażyna Kilbach 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 


