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PROTOKÓŁ Nr XXIV/20 
z sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku 

odbytej w dniach 21 września 2020 r., 
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku 

przy ul. Poniatowskiego 10, 
29 września 2020 r., 5 października 2020 r. oraz 9 października 2020 r. 
w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku  

przy ul. Filipowicza 9. 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 10 ust. 4 Statutu 

Powiatu Otwockiego Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki, w dniu 21 września 2020 r.,  

o godzinie 16
15

 otworzył obrady XXIV sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego. 

Powitał Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego, Wicestarostę Otwockiego 

Krzysztofa Kłóska, radnego Miasta Otwocka Andrzeja Sałagę, panie i panów radnych, 

pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów i mieszkańca Powiatu. 

Przewodniczący Rady przekazał informację o śmierci Członka Zarządu Powiatu 

Otwockiego, radnego Stanisława Kruszewskiego, po czym poprosił obecnych o powstanie. 

Nastąpiło symboliczne upamiętnienie Pana Stanisława Kruszewskiego chwilą ciszy oraz 

złożenie róży i zapalenie znicza na miejscu obrad radnego przez radną Grażynę Kilbach 

i radną Kingę Błaszczyk. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji bierze udział 21 uprawnionych radnych, 

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Prządek obrad zaproponowany przez Wnioskodawcę sesji 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 finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie 

skutków nawałnicy. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o wniosku, który został złożony przez grupę radnych 

Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny Dom i poprosił radnego Grzegorza Michalczyka  

o odczytanie go. 

„Dzisiejszego dnia obiegła wszystkich smutna wiadomość o śmierci Pana Stanisława 

Kruszewskiego, naszego kolegi, radnego Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny Dom, 

Członka Rady powiatu Otwockiego, Samorządowca, człowieka wielce zasłużonego  

dla społeczności Powiatu a szczególnie dla miasta Józefowa. O Jego zaangażowaniu  

i dorobku społecznym jeszcze przyjdzie czas mówić i pisać, teraz zwracamy się do Pana 

Przewodniczącego z wnioskiem o nie procedowanie dzisiejszej sesji i po jej otwarciu  

o ogłoszenie przerwy do czasu zakończenia uroczystości pogrzebowych”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek co do istoty dotyczy zakończenia 

posiedzenia sesji i konieczności zwołania kolejnego posiedzenia tej samej sesji, w związku  
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z tym powinien zwrócić się do Rady o przegłosowanie ww. wniosku. Poinformował również, 
że jeżeli to głosowanie zamknie to posiedzenie sesji, to kolejne posiedzenie w ramach tej 

samej sesji odbędzie się w uzgodnieniu z przedstawicielami klubów, w najbliższy piątek albo 

poniedziałek lub wtorek. Przewodniczący Rady przypomniał, że złożył wniosek, dotyczący 

zmian w prezydium i pierwszą rzeczą, którą Rada zajmie się jeśli to posiedzenie zostanie 

zamknięte, a otwarte nowe, będą zmiany w porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. 

Głosowanie: „za” – 21 osób (jednomyślnie). 

 

Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki zamknął pierwsze posiedzenie XXIV sesji Rady 

Powiatu Otwockiego o godzinie 16.20. 

 
W dniu 29 września 2020 r. o godzinie 16.00 Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego 

otworzył drugie posiedzenie XXIV sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego. Powitał 

gości: Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego, Wicestarostę Otwockiego Krzysztofa 

Kłóska, Sekretarza Powiatu Otwockiego Andrzeja Soleckiego, Skarbnika Powiatu 

Otwockiego Wiesława Miłkowskiego, Mecenasa Marka Bajsona, Inspektora Biura Kultury  

i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Ludmiłę Sokolnicką, radnego Miasta 

Otwocka Andrzeja Sałagę, mieszkańca Powiatu Otwockiego, panie i panów radnych, 

pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji bierze udział 20 uprawnionych radnych, 

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Ad. 2 
Do sesji dołączyła radna Aneta Bartnicka – obecnych 21 radnych. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek w sprawie zmian do porządku obrad. Podkreślił,  
że chciałby go złożyć nie w tym punkcie, ale później. Uzasadnił swoją wypowiedź 
zabezpieczeniem uchwał budżetowych, proponując aby sprawy formalne  

i personalne w Radzie rozpocząć po tym, jak już będą przegłosowane uchwały budżetowe. 

Wyjaśnił, że dalsze tworzenie zagrożenia, aby te uchwały były nie uchwalone, stanowi 

poważną przeszkodę w funkcjonowaniu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. 

Radny Dariusz Grajda zgłosił, że jego zdaniem wniosek ten jest niezasadny. Jednocześnie 

zadeklarował, że Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował  

za przyjęciem uchwał budżetowych w takim porządku obrad, jaki został zwołany pierwotnie, 

czyli po poprawce składanej przez Zarząd. 

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła, że powinien być realizowany taki porządek obrad, 

jaki radni otrzymali i zgłosiła gotowość do głosowania zmian budżetowych. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projektodawcą porządku obrad  

jest wnioskodawca zwołania sesji, czyli Zarząd Powiatu ale zgodnie z tym co zadeklarował 

wcześniej, że zaproponuje zmiany, które skonsumują wcześniej zgłoszony wniosek  

o zwołanie sesji, wniosek radnych i zmiany w prezydium, zamierza dotrzymać tego słowa. 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że zależy mu, żeby uchwały budżetowe były przegłosowane 

jako pierwsze, żeby nic im nie zagroziło.  

Radny Dariusz Grajda poprosił, aby Pan Przewodniczący realizował ten porządek,  

z którym została ta sesja zwołana. 
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Przewodniczący złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Następnie odczytał treść 
wniosku, który złożył do Zarządu 16 września 2020 r. w brzmieniu: 

„Zwracam się zatem z prośbą o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu Otwockiego, jako 

wnioskodawcę zwołania sesji rady, na zmianę porządku obrad, którą zaproponuję  
po otwarciu sesji.  Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu jako kolejnych pozycji  

po zawartych w załączonym pierwotnym porządku: powołanie Wiceprzewodniczących Rady, 

odwołanie Przewodniczącego Rady, powołanie Przewodniczącego Rady”.  

Zaznaczył również, że ten wniosek został przez Zarząd uchwałą zaakceptowany. 

Przewodniczący poinformował, że Zarząd dołączył sugestie porządku obrad odmienną  
od proponowanego przez Przewodniczącego we wniosku, stąd nie można przyjąć,  
że ten porządek automatycznie uległ zmianie w stosunku do wnioskowanej kolejności. Zarząd 

może wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgody. Przewodniczący Rady podkreślił, że wniosek 

rozszerza i prosi, aby Państwo Radni traktowali go łącznie. 

 

Proponowany 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie 

skutków nawałnicy. 

4. Wybór komisji skrutacyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Otwockiego. 

2) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego. 

3) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

4) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Starosta Cezary Łukaszewski przypomniał, że wnioskodawcą zwołania sesji w trybie 

nadzwyczajnym był Zarząd Powiatu, po czym na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu 

Zarząd wyraził zgodę na to, aby rozszerzyć porządek obrad o punkty związane z powołaniem 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz odwołaniem Przewodniczącego Rady i wyborem 

Przewodniczącego Rady. W przypadku zgłoszenia rozszerzenia porządku obrad dzisiejszej 

sesji o punkt związany z odwołaniem Zarządu, wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu, Zarząd wnioskował, aby porządek obrad 

nie był rozszerzany o kolejne punkty oprócz tych, które Zarząd zaakceptował. 

Przewodniczący Rady powiadomił obecnych, że niezbędne będzie zarządzenie 

dziesięciominutowej przerwy z prośbą do Zarządu o spotkanie się i podjęcie decyzji  

co do wyrażenia lub niewyrażenia zgody. 

Starosta zaznaczył, że nie będzie to możliwe ponieważ Przewodniczący Zarządu ma trzy 

dni na zwołanie Zarządu w trybie proponowanym przez dwóch Członków Zarządu. 
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Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła problemy techniczne, związane ze słabym 

nagłośnieniem co skutkowało tym, iż radna nie słyszała części wcześniejszych wypowiedzi. 

Zaznaczyła, że nie jest w stanie odnieść się do nich. Podkreśliła, że porządek, który 

był przesłany miał w początkowej części zmiany personalne, a później zmiany budżetowe  

i ten porządek obrad jest obowiązujący. Poprosiła, aby do mikrofonów mówić wyraźnie  

i zaproponowała, aby zdejmować w tym czasie maseczkę ochronną. 

Przewodniczący zapewnił, że będzie mówił wyraźniej. 

 

Salę opuścił radny Dariusz Kołodziejczyk. 

W sesji bierze udział 20 radnych. 

Do sali obrad powrócił radny Dariusz Kołodziejczyk. 

W sesji bierze udział 21 radnych. 

Radny Dariusz Grajda poprosił Przewodniczącego, aby zrealizował ten porządek obrad, 

który został zaakceptowany przez Zarząd również na wniosek Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sesja stacjonarna została zwołana w auli Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, aby umożliwić głosowania 

tajne i nie wiadomo czy taka sytuacja szybko się powtórzy, ze względu na to, że Powiat 

Otwocki znajduje się w „strefie żółtej”. Przypomniał, że jako Rada Powiatu głosami Radnych  

nie zostało przyjęte absolutorium i tym samym z mocy prawa Radni złożyli wniosek  

o odwołanie Zarządu. Wszystkie przesłanki formalne, czyli uchwała Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz ustawowe czternaście dni zostały spełnione do realizacji tego wniosku, 

więc naturalną konsekwencją takiego głosowania, czyli odrzucenia absolutorium,  

jest wykonanie decyzji Rady. W związku z tym, że są stworzone warunki głosowania tajnego 

wniosek jest jak najbardziej racjonalny i zasadny.  

Salę obrad opuścił radny Jacek Czarnowski. 

W sesji bierze udział 20 radnych. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poparł wniosek Przewodniczącego, tłumacząc swoje zdanie 

możliwością głosowania stacjonarnego i mając na uwadze, że wniosek o zmianę porządku 

obrad jest skutkiem niepodjęcia absolutorium i nieudzielenia wotum zaufania Zarządowi. 

Odniósł się również do słów Starosty i stwierdził, że nie ma konieczności zwoływania 

oddzielnego posiedzenia Zarządu, gdyż Zarząd ma zająć stanowisko w przedmiocie tego 

wniosku, jeżeli Zarząd tego nie uczyni, Radny wnioskuje o zarządzenie przerwy. Radny 

zauważył, że Zarząd powinien wypowiedzieć się na tej sesji, gdyż jest to wniosek formalny,  

a wnioski formalne rozpatrywane są niezwłocznie. Poprosił również Przewodniczącego, żeby 

zwrócił się o zapytanie do obecnego na sesji prawnika czy w kwestii zajęcia stanowiska  

o zmianę porządku obrad musi się odbyć posiedzenie Zarządu Powiatu Otwockiego  

w oddzielnym pomieszczeniu czy też Zarząd Powiatu powinien się jako wnioskodawca 

zgodnie z ustawą ustosunkować do wniosku złożonego przez radnego. Radny Dariusz 

Kołodziejczyk podkreślił, że jest to wniosek formalny i do momentu niezajęcia stanowiska 

przez Zarząd, porządek obrad nie będzie mógł być przegłosowany. 

Do sali obrad powrócił radny Jacek Czarnowski. 

W sesji bierze udział 21 radnych. 

Przewodniczący uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź przypominając uszczuplenie 

składu Zarządu oraz złożonych czynnych rezygnacji, co dodatkowo uzasadnia konieczność 
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takich kroków dlatego, że w Statucie jest zapis, że Zarząd jest pięcioosobowy. W związku  

z tym w ogóle powstaje wątpliwość, czy Zarząd może prawidłowo działać.  

Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki zarządził 10 minut przerwy z prośbą do Zarządu  

o podjęcie decyzji czy akceptuje, czy nie akceptuje zmiany do porządku obrad. 

Salę opuścił radny Zbigniew Szczepaniak. 

W sali obecnych jest 20 radnych. 

 

Ogłoszenie przerwy o godzinie 16:30. 

Wznowienie obrad o godz. 16:42. 

 

Do sali obrad powrócił radny Zbigniew Szczepaniak. 

Obecnych jest 21 radnych. 

Przewodniczący poinformował, że Zarząd nie spotkał się, w związku z tym nie ma zgody 

na wniosek jaki przedstawił. 

Na sesję przybył radny Paweł Ajdacki. 

W sali obrad obecnych jest 22 radnych. 

Radny Robert Kosiński poparł Przewodniczącego Rady zachęcając wszystkich, żeby 

podjąć decyzje dotyczące odwołania Zarządu jak najszybciej, dodatkowo przypomniał,  

że Radny Dariusz Kołodziejczyk złożył wniosek formalny o przerwę, która to wydaje się być 
bardzo zasadna, ponieważ w dniu jutrzejszym odbywa się posiedzenie Zarządu Powiatu 

Otwockiego, co daje możliwość zajęcia się uchwałą dotyczącą odwołania Zarządu. 

Radny Dariusz Grajda przypomniał, że w swojej poprzedniej wypowiedzi postawił 

również wniosek formalny, aby był procedowany ten porządek obrad, który Zarząd 

zaakceptował. 

Do wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Rady prostując, że jego wniosek nie zawierał 

nowej propozycji porządku obrad. Zarząd wyrażając zgodę na jego wniosek, co wyraził  

w formie uchwały, nie mógł tego wniosku jednocześnie zmienić albo czegoś do niego dodać. 
To była propozycja Zarządu, ale ona nie stanowi treści wniosku, na który wyrażał zgodę.  
W związku z tym, jedynym porządkiem obrad, który obowiązuje, to jest ten przedstawiony w 

pierwotnym zawiadomieniu, a w tej chwili procedowany jest tylko ten wniosek, który dzisiaj 

Przewodniczący zgłosił do porządku obrad. 

Radny Mirosław Pszonka zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji oraz 

procedowanie pierwotnego porządku obrad. 

Przewodniczący wytłumaczył, że wniosek formalny może dotyczyć jedynie zakończenia 

dyskusji, natomiast wnioskiem formalnym nie można kształtować cudzego wniosku o zmianę 
porządku obrad i jego treści. Dodał, że skoro o zmianę porządku obrad, który przedstawił nie 

może być skonsumowany, w związku z tym, że Zarząd się nie zebrał, proponuje wniosek tak 

jak zapowiedział w pierwotnym brzmieniu. 

 

Proponowany 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.; 
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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 finansowej dla Powiatu Przemyskiego  

na usuwanie skutków nawałnicy. 

4. Wybór komisji skrutacyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego. 

2) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

3) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk przypomniał, że prosił o opinię prawnika i odpowiedź na 

pytanie czy może być tak, że Zarząd Powiatu odmawia zebrania się i zajęcia stanowiska  

w sprawie wniosku o zmianę porządku. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy wniosek poprawiający porządek obrad, który 

skierował Starosta zarówno do Pana Przewodniczącego, jak i do radnych, wymaga 

głosowania? Zapytała czy Zarząd Powiatu jako gospodarz sesji dokonuje po prostu 

autopoprawki? Jeżeli tak, to radna chce złożyć wniosek, aby procedować ten porządek obrad, 

który zgłosił Zarząd i który był zgłoszony na sesję tydzień temu. 

Przewodniczący wyjaśnił, że może poddać pod głosowanie tylko wniosek o zmianę 
porządku obrad, który został złożony i przedstawiony Zarządowi, na który to Zarząd wyraził 

zgodę. Dodał, że Zarząd Powiatu dołączył inny porządek nie odpowiadający ani pierwotnemu 

porządkowi obrad, ani treści wniosku Przewodniczącego Rady z dnia 16.09.2020 r.,  

nie zmienia automatycznie treści ww. wniosku. 

Radny Krzysztof Szczegielniak ponowił wniosek Radnego Dariusza Kołodziejczyka  

o to, aby Pan Mecenas zabrał głos w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd dotyczącego 

zmiany w porządku obrad, oraz zadał następujące pytania: Dlaczego Zarząd dzisiaj nie 

zajmuje stanowiska w tej sprawie? Jaką ma podstawę prawną do tego, żeby tego nie zrobić? 

Czy zamierza zająć stanowisko i kiedy? Następnie skierował pytanie do Przewodniczącego, 

czy jeżeli Zarząd to stanowisko podejmie, czy Przewodniczący jest w stanie zapewnić 
publicznie, że bez względu na to, czy Powiat Otwocki będzie nadal w „strefie żółtej”,  

czy znajdzie się w „strefie czerwonej”, zostanie zwołana sesja stacjonarna? 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że prosił o włączenie do porządku obrad zmian  

w prezydium dokładnie odpowiadających porządkowi zgłoszonemu przez Radnych  

we wcześniejszym wniosku o sesję nadzwyczajną, która nie doszła do skutku. 

Przewodniczący zaznaczył, że wniosek redukuje i wyłącza z niego odwołanie Zarządu  

i składa go w formie takiej, aby do dzisiejszego programu sesji włączyć wyłącznie wybór 

Wiceprzewodniczących Rady, odwołanie Przewodniczącego Rady i powołanie 

Przewodniczącego Rady, po przegłosowaniu uchwał budżetowych. 

Radny Dariusz Grajda złożył wniosek, aby porządek obrad przedstawiał  

się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Wybór komisji skrutacyjnej. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego; 

2) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego; 

3) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego.  
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4) 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.; 

5) 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.; 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego  

na usuwanie skutków nawałnicy. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady powiadomił, że jest to wniosek nr 2, natomiast najpierw będzie 

głosowany wniosek nr 1.  

Wicestarosta Krzysztof Kłósek zaznaczył, że w sali obrad obecni są Członkowie Zarządu, 

którzy mogliby wypowiedzieć swoje zdanie na temat zaopiniowania pozytywnie bądź 
negatywnie proponowanych zmian i zapytał czy byłoby to tożsame z opinią Zarządu? 

Zaznaczył również, że zaskakujące jest dla niego, że osoby głosujące przeciwko 

absolutorium uchylają się od odwołania Zarządu. 

W następnej kolejności przychylił się do prośby radnych o opinię Pana Mecenasa 

Bajsona, który poinformował, że § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Otwockiego stanowi, że 

„Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek członka zarządu 

w terminie do trzech dni od złożenia wniosku”, a w myśl § 45 ust. 1 Statutu Powiatu 

Otwockiego: „Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta, a w przypadku 

nieobecności Starosty - Wicestarosta”, także w sytuacji, kiedy jest na sesji obecnych czterech 

Członków Zarządu, mogłoby się odbyć, w trakcie przerwy, posiedzenie Zarządu. Dodał, że 

ktoś mógł by zarzucać, że są naruszone przepisy Statutu, gdyby nie było ono protokołowane, 

natomiast nie ma możliwości wymuszenia na Staroście zwołania posiedzenia Zarządu. 

Przewodniczący odpowiedział na pytanie Wicestarosty czy wyrażanie opinii przez 

Członków Zarządu może zastąpić uchwały Zarządu? Następnie stwierdził, że wyrażenie 

opinii Członków Zarządu na pewno nie jest uchwałą Zarządu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek nr 1 o zmianę porządku obrad. 

 

Głosowanie: „za” – 8, „przeciw” – 12, „wstrzymało się” – 2 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z dokumentami, które są przedstawione przez 

Zarząd, nie ma uchwały Zarządu o akceptacji innego porządku obrad, w stosunku  

do pierwotnie zgłoszonego jest tylko uchwała o wyrażeniu zgody na wniosek 

Przewodniczącego oraz załącznik do wniosku o zwołanie sesji. Dodał, że jeśli chodzi o 

wniosek nr 2 o zmianę porządku obrad, to nie można go głosować ponieważ nie ma na to 

zgody Zarządu. 

Radny Robert Kosiński złożył wniosek formalny o przerwę w obradach do momentu 

kiedy w dniu jutrzejszym prawdopodobnie Zarząd podejmie decyzję co do wniosku 

Przewodniczącego o odwołanie Zarządu i powrócenie do tej sesji. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgodził się z Radnym Dariuszem Grajdą,  
że w następnej kolejności powinien być głosowany wniosek nr 2, ale przed głosowaniem 

musi odbyć się posiedzenie Zarządu, bo Zarząd musi się odnieść do wniosku Pana Dariusza 

Grajdy.  

Przewodniczący zaznaczył, że został zgłoszony wniosek formalny o przerwę  
w obradach i zwołanie w innym terminie posiedzenia sesji oraz zapytał, czy w tej sytuacji 

Radny Robert Kosiński podtrzymuje wniosek. 
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Radny Robert Kosiński potwierdził, że podtrzymuje wniosek. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. 

 

Głosowanie: „za” – 11, „przeciw” – 10, „wstrzymało się” – 1 

Wniosek uzyskał poparcie. 

 

Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki o godz. 17.15 poinformował o zakończeniu drugiego 

posiedzenia sesji i wznowieniu obrad w innym terminie. 

 

W dniu 5 października 2020 r. o godzinie 18.00 Przewodniczący Rady Powiatu 

Otwockiego Piotr Kudlicki otworzył trzecie posiedzenie XXIV sesji – nadzwyczajnej Rady 

Powiatu Otwockiego. Powitał gości: Wicestarostę Otwockiego Krzysztofa Kłóska, Sekretarza 

Powiatu Otwockiego Andrzeja Soleckiego, Skarbnika Powiatu Otwockiego Wiesława 

Miłkowskiego, Główną Księgową Starostwa Powiatowego w Otwocku Małgorzatę Komosę 
Mecenasa Marka Bajsona, Głównego Specjalistę Biura Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Katarzynę Grzegrzółkę-Gil, Dziennikarkę tygodnika „Linia 

Otwocka” Panią Sylwię Wysocką, panie i panów radnych, oraz pracowników Starostwa.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji bierze udział 22 uprawnionych radnych, 

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Przypomniał, że drugie posiedzenie XXIV sesji nadzwyczajnej zakończyło  

się odrzuceniem wniosku o zmianę porządku obrad. 

Poinformował o wpłynięciu do Rady Powiatu wniosku Zarządu Powiatu Otwockiego  

o zmianę porządku obrad i poprosił Wicestarostę Otwockiego Krzysztofa Kłóska  

o przedstawienie go. 

Wicestarosta odczytał proponowany 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 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 finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie 

skutków nawałnicy. 

4)  w sprawie odwołania Zarządu Powiatu w związku z nieudzieleniem wotum zaufania. 

4. Wybór komisji skrutacyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego. 

3) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

4) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o konieczności głosowania powyższego wniosku. 

Radna Kinga Błaszczyk zgłosiła wniosek o zmianę kolejności porządku posiedzenia, tak 

aby w pkt. 3 ppkt. 4 w sprawie odwołania Zarządu Powiatu w związku  

z nieudzieleniem wotum zaufania był ppkt. 1. 



9 

 

Przewodniczący zwrócił się do Zarządu z prośbą, żeby to Zarząd jako wnioskodawca 

wypowiedział się, czy zgadza się na modyfikację swojego wniosku?  

Wicestarosta poprosił o zarządzenie przerwy w celu spotkania Zarządu i omówienia 

proponowanej zmiany. 

Radny Dariusz Grajda poprosił o powtórzenie zmiany o jaką wnioskowała radna Kinga 

Błaszczyk. 

Radna Kinga Błaszczyk powtórzyła i wyjaśniła o jaką zmianę dokładnie wnioskuje. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o możliwość wprowadzenia do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu pn. 

„Rodzinne Drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Ogłoszenie przerwy o godzinie 18:09. 

Wznowienie obrad o godz. 18:20. 

 

Przewodniczący poprosił Wicestarostę o ustosunkowanie się do wniosku radnej Kingi 

Błaszczyk. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z ww. wnioskiem Zarząd wprowadza jako  

ppkt.1 w pkt. 3 uchwałę w sprawie odwołania Zarządu Powiatu w związku z nieudzieleniu 

wotum zaufania, oraz dodaje w ppkt. 5 uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji  

w latach 2020-2022 projektu pn. „Rodzinne Drogowskazy” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

Ponadto, Wicestarosta wytłumaczył, że zasadne jest wprowadzenie do dzisiejszego 

porządku obrad uchwały dotyczącej projektu „Rodzinne drogowskazy” z uwagi na to,  

że Zarząd w dniu dzisiejszym dostał 5 dni na przyjęcie takiej uchwały przez Radę Powiatu. 

Radny Dariusz Grajda poprosił, o przedstawienie przez prawnika stanu faktycznego pod 

względem formalno – prawnym, nad którym porządkiem obrad radni będą obradować, kto ma 

prawo dokonywać tych zmian i czy Rada Powiatu musi te zmiany zatwierdzić? 

Radny Dariusz Kołodziejczyk stwierdził, że wypowiedź prawnika jest zbędna,  

a sytuacja jest klarowna, ponieważ porządek obrad nie został przegłosowany na poprzednim 

posiedzeniu sesji, w międzyczasie odbyło się posiedzenie Zarządu, który jako Wnioskodawca 

złożył wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad, co w następnej kolejności musi 

zostać przegłosowane przez Radę. 
Przewodniczący poparł wypowiedź radnego Dariusza Kołodziejczyka i poddał  

pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę porządku obrad w wersji po uwzględnieniu dwóch 

autopoprawek. 

Głosowanie: „za” – 21, „wstrzymała się” – 1 

Wniosek uzyskał poparcie. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad. 

Głosowanie: „za” – 21, „wstrzymała się” – 1 

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: 
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1) w sprawie odwołania Zarządu Powiatu w związku z nieudzieleniem wotum 

zaufania. 

2) 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.; 

3) 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.; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie 

skutków nawałnicy. 

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu pn. „Rodzinne 

Drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

4. Wybór komisji skrutacyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego. 

3) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

4) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Ad. 3  

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1. 

 

Radna Grażyna Kilbach przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Nasz Wspólny Dom  

i Wspólnoty Samorządowej. 

Radna Jolanta Koczorowska zapewniła, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 

popiera tą zmianę. 
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 22 (jednomyślnie). 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę  
Nr 166/XXIV/20 w sprawie odwołania Zarządu Powiatu, która stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2. 

 

Przewodniczący poinformował, że do projektu uchwały wpłynęły autopoprawki Zarządu, 

które zostały przesłane radnym i poprosił o zaprezentowanie samej autopoprawki. 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przestawił autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej. 

 

Ogłoszenie przerwy o godzinie 18:43. 

Wznowienie obrad o godz. 18:48. 

 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
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Głosowanie: „za” – 20, „wstrzymało się” – 2. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 20 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 167/XXIV/20 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., która stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu. 
 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji.  

Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował,  

że wszystkie trzy projekty uchwał: Nr 3-5 uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetowej. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 20, „wstrzymało się” – 2. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 20 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 168/XXIV/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. 
 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4 i poprosił o 

przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 21, „wstrzymała się” – 1 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 21 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – podjęła uchwałę 169/XXIV/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. 
 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji.  

Radna Kinga Błaszczyk – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 22 (jednomyślnie). 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - jednomyślnie - podjęła uchwałę  
Nr 170/XXIV/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu  
pn. „Rodzinne Drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych  
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i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 4 

Radna Grażyna Olszewska stwierdziła, że zasadnym było by, aby na jednej sesji,  

po odwołaniu Zarządu, powołać nowy Zarząd i złożyła wniosek formalny o zarządzenie 

przerwy w obradach. Poprosiła również o deklarację jak najszybszego zwołania kolejnego 

posiedzenia XXIV sesji. 

  

Ogłoszenie przerwy o godzinie 19:00. 

Wznowienie obrad o godz. 19:07. 

 

Przewodniczący Rady zadeklarował, że najpóźniejszym terminem kolejnego posiedzenia 

będzie najbliższy piątek do końca godzin roboczych. 

 

Głosowanie: „za” – 21, „przeciw” – 1. 

Wniosek uzyskał poparcie. 

 

Przewodniczący Rady zakończył trzecie posiedzenie XXIV sesji nadzwyczajnej  

o godz. 19:10. 

 

 
W dniu 09 października 2020 r. o godzinie 14.00 Przewodniczący Rady Powiatu 

Otwockiego otworzył czwarte posiedzenie XXIV sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu 

Otwockiego. Powitał gości: Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego, Sekretarza 

Powiatu Otwockiego Andrzeja Soleckiego, Mecenasa Marka Bajsona, Inspektora Biura 

Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Ludmiłę Sokolnicką, radnego Miasta 

Otwocka Andrzeja Sałagę, Burmistrza Karczewa – Michała Rudzkiego, mieszkańca Powiatu 

Otwockiego, panie i panów radnych, pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów. 

Przewodniczący poinformował, że do biura rady wpłynął wniosek o zmianę porządku 

obrad tj. kolejny wniosek rozszerzający porządek obrad. Następnie poprosił przedstawiciela 

Zarządu o przedstawienie ww. wniosku.  

 

Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski odczytał treść wniosku o zmianę porządku obrad 

XXIV sesji nadzwyczajnej poprzez: 

I. zmianę treści ust. 5 na następującą: 
1) w sprawie wyboru Starosty Otwockiego; 

2) w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego; 

3) w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego; 

4) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego; 

5) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego; 

6) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

II. zmianę numeracji obecnego ust. 6 na „ust. 7”. 

III. dodanie nowego ust. 6 o następującej treści: 

1) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy 

ul. Anielin 1; 

2) w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 

projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 
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dziennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 

Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

3) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 

w Karczewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej  

w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

 

Radny Zbigniew Szczepaniak zadał pytanie czy sprawa nadania Statutu Domowi 

Pomocy Społecznej w Anielinie w Karczewie jest tak istotną sprawą,  że musiała się znaleźć 
w porządku obrad sesji nadzwyczajnej? 

 Starosta Otwocki odpowiedział, że sprawa Statutu Domu Pomocy Społecznej  

w Anielinie trwa już bardzo długo, dlatego Zarząd korzystając z okazji dzisiejszej sesji 

postanowił zaproponować włączenie omówionego już przez komisję projektu tej uchwały  

do porządku obrad. 

 

Na sesję przybył Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek 

 

Nastąpiło sprawdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji bierze udział 15 uprawnionych radnych, 

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek o zmianę porządku obrad  

w proponowanym brzmieniu. 

Głosowanie: „za” – 12, „przeciw” – 1, „wstrzymały się” – 2. 

Wniosek  został przyjęty. 

 
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 odwołania Zarządu Powiatu w związku z nieudzieleniem wotum 

zaufania. 

2) 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.; 

3) 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.; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie 

skutków nawałnicy; 

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu pn. „Rodzinne 

Drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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4. Wybór komisji skrutacyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru Starosty Otwockiego; 

2) w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego; 

3) w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego; 

4) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego; 

5) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego; 

6) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie 

przy ul. Anielin 1; 

2) w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 

projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie 

wsparcia dziennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 

Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

3) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 

w Karczewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 

w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 

„Wrzos” w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Pkt. 1-3 – zrealizowane zostały na trzecim posiedzeniu XXIV sesji Rady Powiatu 

Otwockiego. 

 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  do  składu  osobowego 

Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował również, aby Komisja Skrutacyjna składała się z trzech 

osób. 

Radna Grażyna Olszewska zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Kopaczewskiego. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Jarosław Kopaczewski wyraża zgodę   
na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej? 

Radny wyraził zgodę. 
Radny Paweł Zawada zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Olszewskiego.  

Przewodniczący Rady  zapytał,  czy radny Krzysztof Olszewski  wyraża zgodę   
na  członkostwo w Komisji Skrutacyjnej?  

Radny wyraził zgodę.  
 

Na sesję przybył radny Dariusz Kołodziejczyk. 

W sali obrad obecnych jest 16 osób. 

 

Radny Roman Srebnicki zgłosił kandydaturę radnego Marcina Olpińskiego.  

Przewodniczący Rady  zapytał,  czy radny Marcin Olpiński wyraża zgodę   
na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej?  
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Radny wyraził zgodę.  
Radny Grzegorz Michalczyk zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Szczepaniaka. 

Przewodniczący Rady  zapytał,  czy radny Zbigniew Szczepaniak wyraża  zgodę  na  

członkostwo w Komisji Skrutacyjnej?  

Radny nie wyraził zgody.  

Przewodniczący Rady  postawił  pod  głosowanie  wniosek  o  powołanie  Komisji 

Skrutacyjnej w składzie: Jarosław Kopaczewski, Krzysztof Olszewski i Marcin Olpiński. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy wybierana będzie jedna komisja skrutacyjna do 

wszystkich głosowań? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wybór Komisji Skrutacyjnej  

w zaproponowanym przez Zarząd porządku obrad występuje jeden raz, w związku z tym 

należy przyjąć, że jest to propozycja wyboru Komisji Skrutacyjnej do wszystkich czynności, 

do których jest ona potrzebna. 

Przewodniczący Rady  postawił  pod  głosowanie  wniosek  o  powołanie  Komisji 

Skrutacyjnej w składzie: Jarosław Kopaczewski, Krzysztof Olszewski i Marcin Olpiński. 

 

Głosowanie: „za” – 14, „wstrzymały się” – 2. 

Wniosek  został przyjęty. 

 
Przewodniczący Rady poprosił, aby członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonali wyboru 

Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji, a następnie poinformowali  

o ukonstytuowaniu się Komisji.  

 

 

Ad. 5 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1. 

 

Radna Kinga Błaszczyk zgłosiła kandydaturę Pana Krzysztofa Szczegielniaka.  

Zaprezentowała sylwetkę kandydata. Krzysztof Szczegielniak jest absolwentem Wydziału 

Matematyczno - Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku 

geografia. Ukończył także studia podyplomowe z informatyki oraz w zakresie zarządzania  

i marketingu. To też wieloletni nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich na terenie 

Powiatu Otwockiego. Był Dyrektorem Katolickiego Liceum Humanistycznego w Otwocku. 

Jest Radnym Powiatu Otwockiego szóstą kadencję nieprzerwanie od 1998 r. W latach 2005 – 

2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, a w latach 2010 – 2014 był Członkiem 

Zarządu Powiatu. Doświadczenia samorządowego, oprócz działalności w Radzie nabierał 

pracując w samorządach gmin Powiatu Otwockiego. Pracował jako Zastępca Dyrektora 

Oświaty Miejskiej w Otwocku, a od 2009 r. pracuje na stanowisku Sekretarza Gminy 

Karczew.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radny Krzysztof Szczegielniak wyraża zgodę  
na kandydowanie? 

Radny Krzysztof Szczegielniak wyraził zgodę. 
Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Jarosław Kopaczewski poinformował, iż Komisja Skrutacyjna  

się ukonstytuowała oraz, że został Przewodniczącym Komisji, Sekretarzem został wybrany 

radny Marcin Olpiński a radny Krzysztof Olszewski pełni funkcję Członka Komisji. 

Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki poprosił Komisję Skrutacyjną  
o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Starosty Otwockiego. 

 



16 

 

Ogłoszenie przerwy o godzinie 14:26. 

Wznowienie obrad o godz. 14:30. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Kopaczewski poinformował,  

iż radnym zostaną rozdane karty do głosowania. Następnie poinformował radnych o sposobie 

głosowania, mianowicie głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, które otrzymali od 

członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosił, aby dokonując wyboru radni przy nazwisku 

kandydata postawili jedno skreślenie. Więcej skreśleń lub niedokonanie żadnego skreślenia 

czyni głos nieważnym. Wybrany zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Bezwzględna większość 
głosów oznacza konieczność uzyskania co najmniej o 1 głos więcej, od sumy pozostałych 

ważnie oddanych głosów.  

Karty zostały przygotowane i rozdane radnym. 

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Przewodniczący Komisji zebrał karty do urny podchodząc do każdego radnego. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji odczytał protokół 

Komisji (w załączeniu), zgodnie z którym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu 

tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania – 16. 

 

Kandydat Krzysztof Szczegielniak otrzymał następującą ilość głosów:  

za: 15  

przeciw: 0  

wstrzymujących się: 1 

 

Starostą Otwockim został wybrany  

Krzysztof Szczegielniak. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 16 radnych podjęła uchwałę Nr 171/XXIV/20 
w sprawie wyboru Starosty Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady oddał głos ustępującemu Staroście Cezaremu Łukaszewskiemu, 

który pogratulował radnym wyboru oraz nowemu Staroście. Podziękował za współpracę 
wszystkim radnym, pracownikom Starostwa, dyrektorom, kierownikom, dyrektorom 

jednostek zewnętrznych, pracownikom oświaty, kultury, opieki społecznej. Ponad to wyraził 

uznanie dla zaangażowania wszystkich współpracowników.  

Nastąpiło przekazanie insygniów władzy. 

Starosta Krzysztof Szczegielniak podziękował za zaufanie, zapewnił że wszystkie 

rozpoczęte przez ustępujący Zarząd działania, które będą służyły dobru wspólnoty, będą 
kontynuowane. 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2 i poprosił Starostę 
Krzysztofa Szczegielniaka, aby zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 

wskazał kandydata na Wicestarostę Otwockiego. 

Starosta Krzysztof Szczegielniak desygnował radnego Pawła Zawadę na stanowisko 

Wicestarosty Otwockiego i zaprezentował jego sylwetkę. Paweł Zawada ukończył studia 

licencjackie w Wyższej Szkole Ekonomiczno - Informatycznej w Warszawie na Kierunku 

Ekonomia. Ukończył również Informatykę Stosowaną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i 

Zarządzania w Łodzi. Zdobył również w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na 
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Wydziale Humanistycznym wykształcenie pedagogiczne, jest także absolwentem Szkoły 

Podchorążych Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu na specjalności 

Inżynieria Wojskowa, jest Podporucznikiem rezerwy. Należy do Polskiego Stowarzyszenia 

Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku oraz Ruchu Światło - Życie 

przy Diecezji Warszawsko - Praskiej. Od 2001 pełni funkcję Kierownika Warsztatów terapii 

zajęciowej w Otwocku. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zapytał czy radny Paweł Zawada, wyraża 

zgodę na kandydowanie? 

Radny wyraził zgodę. 
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania  

w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego. 

Karty zostały przygotowane i rozdane radnym. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił o oddanie głosu według tej samej 

procedury. 

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Sekretarz Komisji Marcin Olpiński zebrał karty do urny podchodząc  

do każdego radnego. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji odczytał protokół 

Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu 

tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania – 16 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu - 16 

− głosów nieważnych oddano – 0 

− głosów ważnych oddano - 16  

 

Kandydat Paweł Zawada otrzymał następującą ilość głosów:  

za: 14 

przeciw: 2  

wstrzymujących się: 0 

 

Wicestarostą Otwockim został wybrany  

Paweł Zawada. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 16 radnych podjęła uchwałę Nr 172/XXIV/20  
w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3 i poprosił Starostę 
Krzysztofa Szczegielniaka, aby wskazał kandydatury na Członków Zarządu. 

 

Starosta Otwocki desygnował trzy osoby:  

− Radną Kingę Błaszczyk – radna posiada tytuł licencjata administracji oraz magistra 

pedagogiki. W Radzie Powiatu dotychczas pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. Jest także Przewodniczącą Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

− Radny Grzegorz Michalczyk - z wykształcenia nauczyciel, ukończone studia 

administracji, pedagogiki, zarządzania, wychowanie fizyczne na Akademii 

Wychowania Fizycznego. Przez wiele lat był także Dyrektorem szkoły. W latach 1998 
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– 2006 był radnym Gminy Kołbiel, od 2006 r. radny Powiatu Otwockiego. Ponad  

to przez dwie kadencje pełnił funkcje Członka Zarządu. 

− Radny Dariusz Kołodziejczyk – z wykształcenia prawnik, absolwent studiów 

podyplomowych w zakresie prawa spółek handlowych i zamówień publicznych. 

Radny Miasta Otwocka w latach 2002 – 2010, w jednej kadencji pełni również 
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Będąc radnym powiatowym pracuje w kilku 

komisjach, również komisji rewizyjnej, pełnił również funkcję Sekretarza Gminy 

Celestynów. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Szpitala Specjalistycznego MSWiA  

w Otwocku. 

 

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał czy ww. radni wyrażają 
zgodę na kandydowanie? 

Radna Kinga Błaszczyk wyraziła zgodę. 
Radny Grzegorz Michalczyk wyraził zgodę. 
Radny Dariusz Kołodziejczyk wyraził zgodę i jednocześnie złożył do protokołu 

rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. 
Starosta poinformował, że zarówno on jak i inni Członkowie (Kinga Błaszczyk i 

Paweł Zawada) Komisji Rewizyjnej złożyli rezygnacje pisemnie na ręce 
Przewodniczącego Rady. 

  
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania  

w sprawie wyboru Członków Zarządu i poinformował, że wybór zgodnie z porządkiem obrad 

przeprowadza się łącznie. 

Karty zostały przygotowane i rozdane radnym. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił o oddanie głosu według tej samej 

procedury. 

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Przewodniczący Komisji zebrał karty do urny podchodząc do każdego radnego. 

 

Salę obrad opuścili radny Dariusz Kołodziejczyk i radny Zbigniew Szczepaniak oraz radny 

Roman Srebnicki. 

W sali obecnych jest 13 osób 

 

Na salę obrad powrócili radny Dariusz Kołodziejczyk i radny Zbigniew Szczepaniak oraz 

radny Roman Srebnicki. 

W sali obecnych jest 16 osób. 

 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji odczytał protokół 

Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu 

tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania – 16 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu - 16 

− głosów nieważnych oddano – 0 

− głosów ważnych oddano - 16  

 

Kandydatka Nr 1 - Kinga Błaszczyk - otrzymała następującą ilość głosów:  

za: 14 

przeciw: 0 

wstrzymujących się: 2 
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Kandydat Nr 2 – Dariusz Kołodziejczyk - otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 13 

przeciw: 3 

wstrzymujących się: 0 

 

Kandydat Nr 3 - Grzegorz Michalczyk - otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 13 

przeciw: 1 

wstrzymujących się: 2 

 

Członkami Zarządu Powiatu Otwockiego zostali wybrani radni: 

Kinga Błaszczyk, Dariusz Kołodziejczyk, Grzegorz Michalczyk. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 16 radnych podjęła uchwałę Nr 173/XXIV/20  
w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego , która stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu.  
 

Ogłoszenie przerwy o godzinie 15:24 

Wznowienie obrad o godz. 15:29 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o zmianę w porządku obrad, aby ppkt 5 w pkt. 5 

brzmiał: „ w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Otwockiego” oraz zgłosił do protokołu: 

„Zgłaszam do protokołu rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Otwockiego.” Następnie poprosił, aby przyjęcie tej rezygnacji zostało przyjęte dopiero  

w pkt. 5 ppkt. 5, tak aby Przewodniczący mógł przekazać kontynuowanie obrad sesji.  

Po czym ogłosił 1 minutę przerwy z prośbą do Przewodniczącego Zarządu o zwołanie 

posiedzenia Zarządu i odniesienie się do wniosku. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 15:30. 

Wznowienie obrad o godz. 15:32. 

 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak ogłosił, że Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zmianę w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek o zmianę porządku obrad. 

Głosowanie: „za” – 13, „przeciw” - 1 „wstrzymały się” – 2  

Wniosek  został przyjęty. 

 
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 odwołania Zarządu Powiatu w związku z nieudzieleniem wotum 

zaufania. 

2) 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.; 
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3) 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.; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie 

skutków nawałnicy; 

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu pn. „Rodzinne 

Drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

4. Wybór komisji skrutacyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru Starosty Otwockiego; 

2) w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego; 

3) w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego; 

4) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego; 

5) w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego; 

6) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie 

przy ul. Anielin 1; 

2) w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 

projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie 

wsparcia dziennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 

Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

3) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 

w Karczewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 

w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy Społecznej 

„Wrzos” w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”; 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4 i poprosił o zgłoszenie 

kandydatur. 

Radna Kinga Błaszczyk zgłosiła kandydaturę radnej Grażyny Olszewskiej. 

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki zapytał  

czy radna Grażyna Olszewska wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radna Grażyna Olszewska wyraziła zgodę. 
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Romana Srebnickiego i zapytał czy 

radny wyraża zgodę. 
Radny Roman Srebnicki wyraził zgodę. 
Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że radny Roman Srebnicki  

jest członkiem Komisji Rewizyjnej i powinien złożyć rezygnację.  
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Przewodniczący Radny zaznaczył, że radny może złożyć rezygnacje po dokonaniu 

wyboru. 

Radny Roman Srebnicki złożył do protokołu rezygnację z członkostwa w Komisji 
Rewizyjnej. 

 
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. 

Karty zostały przygotowane i rozdane radnym. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił o oddanie głosu według tej samej 

procedury. 

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Sekretarz Komisji zebrał karty do urny podchodząc do każdego radnego. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji odczytał protokół 

Komisji (w załączeniu), zgodnie, z którym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu 

tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania – 16 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu - 16 

− głosów nieważnych oddano – 0 

− głosów ważnych oddano - 16  

 

Kandydat Nr 1 – Grażyna Olszewska - otrzymała następującą ilość głosów:  

za: 14 

przeciw: 1 

wstrzymujących się: 1 

 

Kandydat Nr 2 – Roman Srebnicki - otrzymał następującą ilość głosów: 

za: 13 

przeciw: 2 

wstrzymujących się: 1 

 

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Otwockiego zostali wybrani radni: 

Grażyna Olszewska i Roman Srebnicki. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 16 radnych podjęła uchwałę Nr 174/XXIV/20  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Powiatu Otwockiego, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.  

 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

Przed przystąpieniem do głosowania jawnego Przewodniczący zgłosił do protokołu: 

„Wyznaczam do dalszego prowadzenia obrad Panią Grażynę Olszewską”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 13, „przeciw” - 3 „wstrzymuje się” – 0 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 16 radnych – 13 głosami „za”, oraz przy  
3 głosach „przeciw” radnych podjęła uchwałę Nr 175/XXIV/20 w sprawie przyjęcia 
rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego, która stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu. 
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W dalszej części obrady sesji prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska, 

która w imieniu Rady Powiatu Otwockiego przyjęła rezygnację Piotra Kudlickiego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego. 

 

6) Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 6 i poprosiła  

o zgłoszenie kandydatur. 

Wiceprzewodnicząca zgłosiła kandydaturę radnej Grażyny Kilbach i zapytała  

czy radna wyraża zgodę na kandydowanie?  

Radna Grażyna Kilbach wyraziła zgodę. 
W związku z brakiem innych kandydatur Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła Komisję 

Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. 

Karty zostały przygotowane i rozdane radnym. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił o oddanie głosu według tej samej 

procedury. 

Komisja Skrutacyjna zaprezentowała, iż urna do głosowania jest pusta.  

Następnie Sekretarz Komisji zebrał karty do urny podchodząc do każdego radnego. 

Po zakończeniu procedury głosowania, Przewodniczący Komisji odczytał protokół 

Komisji (w załączeniu), zgodnie z którym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu 

tajnym ustalone zostały wyniki głosowania: 

− osób uprawnionych do głosowania – 16 

− osób, które wzięły udział w głosowaniu - 16 

− głosów nieważnych oddano – 0 

− głosów ważnych oddano - 16  

 

Kandydat – Grażyna Kilbach - otrzymała następującą ilość głosów:  

za: 14 

przeciw: 1 

wstrzymujących się: 1 

 

Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego została wybrana radna: 

Grażyna Kilbach. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 16 radnych podjęła uchwałę Nr 176/XXIV/20  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego , która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 

Nastąpiło przekazanie insygniów władzy.  

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach podziękowała wszystkim radnym oraz Panu 

Piotrowi Kudlickiemu za dotychczasową pracę jako Przewodniczący Rady. Obiecała również, 
że swoje stanowisko będzie chciała pełnić w sposób koncyliacyjny ze wszystkimi radnymi, 

dla wszystkich radnych, aby wspólnie podejmowane decyzje były jak najlepsze dla całego 

Powiatu Otwockiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady przekazała prowadzenie dalszej części obrad sesji 

Przewodniczącej Rady Grażynie Kilbach. 

Ad. 6 
 

1) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 1. 
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Radny Dariusz Grajda zapytał, czy to prawda, że do biura rady dotarła w dniu 

dzisiejszym informacja, że dziecko jednego z radnych ma potwierdzony test na  

SARS-CoV-2? 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radny o którym mowa nie ma pozytywnego 

testu na SARS-CoV-2 i poprosiła o więcej informacji radnego Piotra Kudlickiego. 

 Radny potwierdził, że taka informacja pojawiła się przed sesją. O zaistniałej sytuacji 

została powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Otwocku, po czym 

przeprowadzono trzy konsultacje w trybie pilnym i Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Otwocku nie stwierdziła konieczności zmiany postępowania. 

 

Salę obrad opuścili radni: Zbigniew Szczepaniak, Dariusz Grajda i Janusz Goliński. 

W sali obrad znajduje się 13 osób. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię komisji nt. ww. projektu uchwały. 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 13 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 13 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 177/XXIV/20 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Anielin”  
w Karczewie przy ul. Anielin 1, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

2) Przewodnicząca rady przedstawiła projekt uchwały Nr 2. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię komisji nt. ww. projektu uchwały. 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 13. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 13 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 178/XXIV/20 w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 
projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 
otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 
dziennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

3) Przewodnicząca rady przedstawiła projekt uchwały Nr 3. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię komisji nt. ww. projektu uchwały. 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Głosowanie: „za” – 13. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 13 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 179/XXIV/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy 
Społecznej w Karczewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Przewodnicząca rady przedstawiła projekt uchwały Nr 4. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię komisji nt. ww. projektu uchwały. 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 13. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 13 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 180/XXIV/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy 
Społecznej w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodnicząca rady przedstawiła projekt uchwały Nr 5. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię komisji nt. ww. projektu uchwały. 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 13. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 13 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 181/XXIV/20  w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy 
Społecznej „Wrzos” w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 16
15

 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXIV sesji Rady Powiatu Otwockiego. 
 

Sporządziła: 

 
Mariola Biedrzycka 

Przewodniczyli: 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Piotr Kudlicki 

 

               Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Olszewska 

 

       Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach 

 


