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

odbytej w dniu 11 lutego 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 1500 otworzyła
obrady
XXXI sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego w trybie zdalnym. Powitała gości –
Skarbnika Powiatu Otwockiego Wiesława Miłkowskiego, Sekretarza Powiatu Otwockiego
Andrzeja Soleckiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pawła Grzybowskiego,
Mecenasa Łukasza Banaszaka, panie i panów radnych, pracowników Starostwa a także
przedstawicieli mediów. Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 14
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 projektu uchwały oraz podjęcie uchwały:

1) 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 przedstawił projekt uchwały Nr 1.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Do sesji dołączyła radna Aneta Bartnicka oraz radny Grzegorz Michalczyk – obecnych 16
radnych.

Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy wcześniej nie było możliwości złożenia wniosku
o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej dróg samorządowych do zadania
inwestycyjnego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2765W ulicy
Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew. Poprosił również o podanie informacji, czy
w ramach ww. przedsięwzięcia planowane jest wykonanie systemu odwodnienia drogi oraz
na co zostaną spożytkowane środki, jeśli okaże się, że wniosek o dofinansowanie nie
przejdzie dalej.

Do sesji dołączył radny Janusz Goliński oraz radny Dariusz Kołodziejczyk – obecnych 18
radnych.

Starosta oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski udzielili
odpowiedzi na powyższe pytania.
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Następnie radny Jacek Czarnowski wystosował prośbę, aby prawidłowy system
odwodnienia został wykonany wraz z planowaną przebudową drogi.

Starosta zapewnił, iż będą podejmowane odpowiednie działania w tej sprawie.
Radny Roman Srebnicki zapytał, czy jest możliwość w ramach przebudowy powyższej

drogi skonstruować kąty nachylenia w kierunku rowów i pasów zieleni w taki sposób, aby
woda mogła tam swobodnie spływać.

Dyrektor ZDP poinformował, iż takie rozwiązanie będzie realizowane.
Starosta uszczegółowił powyższą wypowiedź.
Radna Grażyna Olszewska zadała pytanie dotyczące chodnika dla pieszych znajdującego

się na ulicy Karczewskiej, czy jest przewidziana zmiana strony jego usytuowania (w miejscu
obok ścieżki rowerowej).

Dyrektor ZDP wyjaśnił, iż chodnik dla pieszych pozostanie po tej stronie, co dotychczas,
ale zostanie on odsunięty i oddzielony od drogi pasem zieleni.

Głos w tej sprawie zabrali: radna Grażyna Olszewska, Dyrektor ZDP oraz Starosta.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 232/XXXI 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.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja zaplanowana na dzień 25 lutego 2021
r. prawdopodobnie nie odbędzie się.

Ad. 4
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1526 Przewodnicząca Rady

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

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Grażyna Kilbach


