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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu Otwockiego
odbytej w dniu 25 marca 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 XXXIII sesji Rady Powiatu w Otwocku w trybie zdalnym. Powitała gości – Dyrektor
Oświaty Powiatowej w Otwocku Panią Hannę Majewską-Smółkę, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Panią Małgorzatę Woźnicką, Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Panią Apolonię Żołądek, Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku Panią Monikę
Pokrywczyńską, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w
Otwocku Panią Magdalenę Żurawską, Głównego Specjalistę Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatowego w Otwocku Panią Monikę Wiechetek, Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku Pana Pawła Grzybowskiego, Skarbnika Powiatu Pana Wiesława
Miłkowskiego, Pana Mecenasa Łukasza Banaszka, Pana Sekretarza Powiatu Andrzeja
Soleckiego, panie i panów radnych, pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 17 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.

Zdalne posiedzenie Rady odbyło się przy pomocy platformy radni.info oraz
wideokonferencji na platformie Zoom.

Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr XXX, XXXI i XXXII z poprzednich sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

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.;

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na
działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości
historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych;

4) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu
lokalu  nr 4 w budynku usytuowanym w Otwocku przy ul. Koszykowej 4;

5) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów,
nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień
od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
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pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej;

6) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na
prowadzenie w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału
przygotowania wojskowego;

7) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Otwockim na lata 2021 - 2023”;

8) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na
które zostaną przeznaczone środki PFRON;

9) w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci
w Otwocku z siedziba przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek
opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku;

10) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu otwockiego;

11) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie
Powiatu Otwockiego.

5. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2020.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

za 2020 rok.
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2020.
8. Sprawozdanie z prac Zarządu.
9. Informacje Przewodniczącej Rady.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Powiatu, radna Grażyna Kilbach zaproponowała, aby

wprowadzić do porządku obrad nowy punkt 5 w brzmieniu „Stanowisko Rady Powiatu
Otwockiego w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności
w latach 2021-2027 w Polsce”, natomiast dotychczasowe punkty od 5 do 11 porządku obrad,
otrzymują numerację 6-12.

Głosowanie: „za”– 15 osób, „wstrzymały się”– 2 osoby.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przekazania informacji publicznej; w pkt.4 ppkt. 12.

Głosowanie: „za”– 15 osób, „wstrzymały się”– 2 osoby.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr XXX, XXXI i XXXII z poprzednich sesji.



3

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
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.;

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na
działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości
historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych;

4) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu
lokalu  nr 4 w budynku usytuowanym w Otwocku przy ul. Koszykowej 4;

5) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów,
nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień
od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej;

6) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na
prowadzenie w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału
przygotowania wojskowego;

7) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Otwockim na lata 2021 - 2023”;

8) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na
które zostaną przeznaczone środki PFRON;

9) w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci
w Otwocku z siedziba przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek
opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku;

10) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu otwockiego;

11) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie
Powiatu Otwockiego;

12) w sprawie przekazania informacji publicznej.
5. Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego w sprawie uwag do projektu Umowy

Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w Polsce.
6. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok

2020.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

za 2020 rok.
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8. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2020.
9. Sprawozdanie z prac Zarządu.
10. Informacje Przewodniczącej Rady.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3
Protokoły Nr XXX/21 w dniu 28.01.2021 r., Nr XXXI/21 w dniu 18.02.2021 r. oraz

Nr XXXII w dniu 03.03.2021 r. zostały przyjęte blokiem, 15 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (1 osoba nie zagłosowała).

Ad. 4
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Do sesji dołączyła radna Aneta Bartnicka oraz radny Jacek Czarnowski – obecnych 19
radnych.

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek o poprawki do ww.
projektu uchwały, polegające na zmianach w rozdz. 75011.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. wniosek o poprawkę do projektu
uchwały Nr 1 omówioną przez Starostę.

Głosowanie: „za”– 18 osób, „wstrzymała się”– 1 osoba.

Radny Mirosław Pszonka zapytał, dlaczego zmienione jest źródło finansowania ze
środków własnych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przebudowy drogi
powiatowej na odcinku Otwock – Karczew oraz czy jest gwarancja, że te środki zostaną
przekazane (a jeśli nie, to czy zadanie będzie realizowane ze środków własnych)?

Starosta odpowiedział, że źródło finansowania nie zostało zmienione już na RFIL
gdyż są to środki, które były w budżecie Powiatu. Jeśli nie uda się pozyskać funduszy z RFIL,
droga i tak będzie wykonana, dlatego zostały one wprowadzone. Jednak w przypadku
pozyskania funduszy środki przejdą na wykonanie innej inwestycji.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz ze zmianami.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 233/XXXIII/21 zmieniającą uchwałę Nr 216/XXVIII/18 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na
2021 rok, z późn. zm. wraz ze zmianami, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Do sesji dołączył radny Dariusz Kołodziejczyk – obecnych 20 radnych.

2) Starosta oraz Skarbnik Powiatu omówili projekt uchwały nr 2 informując
jednocześnie o autopoprawce zgłoszonej do ww. projektu przez Zarząd Powiatu.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.
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Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 234/XXXIII/21 w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady
Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. wraz z autopoprawką
Zarządu Powiatu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku
Magdalena Żurawska przedstawiła projekt uchwały Nr 3.

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

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę o aktualizację Dziennika
Ustaw, jeśli chodzi o Ustawę o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych - 19 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 235/XXXIII/21 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody,
walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością
edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z
autopoprawką Zarządu Powiatu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) Starosta zreferował projekt uchwały Nr 4.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy

projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych – 19 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 236/XXXIII/21 w sprawie udzielenia zgody
na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu nr 4 w budynku usytuowanym
w Otwocku przy ul. Koszykowej 4, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przybliżyła
projekt uchwały Nr 5.

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

Do sesji dołączył radny Janusz Goliński – obecnych 21 radnych.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 20 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 237/XXXIII/21 w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów,
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wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania
zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła projekt
uchwały Nr 6.

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

Przewodnicząca Rady pogratulowała i podziękowała Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Apolonii Żołądek za rzetelną i merytoryczną
pracę uczniów odbywających aktualnie praktyki w biurze rady powiatu.

Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk wspomniał, iż Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Apolonia Żołądek wyjaśniała na spotkaniu
Zarządu Powiatu, że istnieje możliwość złożenia wniosku do Ministerstwa i wówczas
wszystkie koszty byłyby finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka potwierdziła
powyższą wypowiedź.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 238/XXXIII/21 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej
o zezwolenie na prowadzenie w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału
przygotowania wojskowego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
przedstawiła projekt uchwały Nr 7.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 20 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 239/XXXIII/21 w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata 2021
– 2023”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
zreferowała projekt uchwały Nr 8.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 20 głosami „za” (1 osoba nie
zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 240/XXXIII/21 w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
przedstawiła projekt uchwały Nr 9.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała, czy wszystkie trzy placówki opiekuńczo-
wychowawcze będą miały formę odrębnych jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku powiedziała, że
zgodnie z życzeniem Urzędu Wojewódzkiego każda z placówek będzie jednostką, następnie
zostaną połączone z PCPR.

Radna Bogumiła Więckowska zauważyła, że powstanie nowej organizacji wiąże się z
utworzeniem nowych statutów, regulaminów i zatrudnieniem w przyszłości kolejnych
pracowników.

Dyrektor odpowiedziała, że statuty zostają nadane tą uchwałą. Uchwała nie powoduje
wzrostu zatrudnienia i innych konsekwencji finansowych.

Radny Dariusz Kołodziejczyk wspomniał, iż w załączniku do powyższej uchwały
znajdują się statuty, gdzie wszystko zostało doprecyzowane.

Do sesji dołączył radny Marcin Olpiński – obecnych 22 radnych.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 21 głosami „za” (1 osoba nie
zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 241/XXXIII/21 w sprawie przekształcenia placówki
opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedziba przy ul. Komunardów
10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz
połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, która stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

Odbyła się reasumpcja powyższego głosowania i została opisana w pkt. 5 porządku obrad.

10) Starosta Otwocki oraz Sekretarz Powiatu omówili projekt uchwały Nr 10.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 242/XXXIII/21 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

11) Starosta Otwocki zreferował projekt uchwały Nr 11.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt

uchwały.
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Radny Dariusz Kołodziejczyk zasugerował, aby złożyć autopoprawkę do § 1
ww. projektu uchwały, polegającą na usunięciu ze zdania w brzmieniu „Przyjmuje się zasady
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego (…)” wyrazu „oraz”.

Sekretarz wyjaśnił, że wyraz „oraz” wskazuje, że przyjmuje się zasady udzielania
dotacji na prace tylko przy tych zabytkach, które są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji oraz znajdują się wyłącznie na terenie Powiatu Otwockiego.

Radny Dariusz Kołodziejczyk podziękował za wyjaśnienia.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 243/XXXIII/21 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz
znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

12) Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki
przedstawił projekt uchwały Nr 12.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 16 głosami „za”, przy 6 głosach
„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 244/XXXIII/21 w sprawie przekazania
informacji publicznej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Starosta Otwocki omówił projekt stanowiska Rady Powiatu Otwockiego w sprawie

uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w latach 2021-2027
w Polsce.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska wraz ze zmianą,
polegającą na rozszerzeniu §1 pkt 2 stanowiska w sprawie uwag do projektu Umowy
Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w okresie 2021-2027 w Polsce o zdanie: „w tym
500 mln euro w ramach programu regionalnego i 500 mln euro w ramach programów
krajowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu
stanowiska wraz z wnioskiem Komisji Budżetowej.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 15 głosami „za”, przy 7 głosach
„wstrzymujących się” - podjęła stanowisko Nr 7/21 w sprawie uwag do projektu Umowy
Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w Polsce wraz
z wnioskiem Komisji Budżetowej, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta poinformował, że w przegłosowanej uchwale Nr 241/XXXIII/21, w § 1, 4, 5 i
6 znajdują się zamiast dat wykropkowane miejsca. W związku z powyższym miało zostać to
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zgłoszone, jako autopoprawka Zarządu Powiatu, lecz niestety tak się nie stało. Daty, które
miały zostać wpisane to 30 czerwca 2021 r. (przekształcenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku na trzy odrębne jednostki, co wiąże się
z uchyleniem uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012
roku w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu dla Dzieci w
Otwocku) oraz 1 lipca 2021 r. (połączenie placówek wychowawczych z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, co wiąże się ze wszystkimi zobowiązaniami
wymienionymi w § 5). Starosta poprosił Pana Mecenasa Łukasza Banaszka o opinię prawną
toku postępowania w tej sprawie.

Mecenas Łukasz Banaszek powiedział, że w sytuacji już po przegłosowaniu uchwały,
jedyną możliwością jest reasumpcja głosowania, poprzedzona wnioskiem formalnym
o dokonanie reasumpcji głosowania.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Kudlicki zapytał, czy zmiana
merytoryczna w treści uchwały może być powodem do przeprowadzenia reasumpcji
głosowania.

Mecenas wyjaśnił, iż jego zdaniem nie jest to zmiana merytoryczna a brak dat w
uchwale, uniemożliwiający jej wejście w życie.

Radna Kinga Błaszczyk zasygnalizowała, że Komisja Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa zaopiniowała wspomniany projekt uchwały wraz z podanymi przez Panią
Dyrektor PCPR datami, które są tożsame z tymi, które podał Pan Starosta.

Starosta złożył wniosek formalny o reasumpcję głosowania projektu w sprawie
przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedzibą
przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania
im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Radny Dariusz Grajda wtrącił, iż należałoby się zastanowić czy procedowanie w tym
trybie jest odpowiednie i nie doprowadzi do krytycznych sytuacji. Jest to już zupełnie inny
punkt porządku obrad, a może się zdarzyć, że np. przez pół sesji obecnych będzie 20 radnych
a w połowie sesji dołączą kolejni radni i wówczas pojawią się wnioski o reasumpcję
głosowań, które odbyły się na początku sesji.

Mecenas zauważył, że są to bardzo teoretyczne przemyślenia. Powyżej opisana
sytuacja mogłaby mieć miejsce nawet w minutę po przeprowadzeniu głosowania i zgłoszeniu
wniosku o reasumpcję, gdyż w każdej chwili liczba radnych może ulec zmianie. Należy
przede wszystkim kierować się uzasadnieniem (podstawą) wniosku o reasumpcję.

Radny Piotr Kudlicki podzielił wątpliwości radnego Dariusza Grajdy związane z
trybem procedowania, prowadzącym do stworzenia niebezpiecznego precedensu. Zaznaczył,
że Zarząd Powiatu powinien w ciągu pięciominutowej przerwy podczas obrad sesji
przygotować i następnie złożyć projekt uchwały o jej zmianie. Przeprowadzenie reasumpcji
głosowania w tym przypadku jest niedostatecznie uzasadnione a zmiana treści uchwały
zawsze jest zmianą merytoryczną.

Starosta powiedział, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
odpowiednią komisję wraz z podanymi datami, co jest jednym z elementów merytorycznego
uzasadnienia wniosku o reasumpcję. Projektu uchwały nie można już zdjąć z porządku obrad
ani przekazać jej dalej w takim stanie. Starosta ponowił swój wniosek formalny.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny Starosty o reasumpcję
głosowania projektu w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy
dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek
opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.
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Głosowanie: „za”– 15 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się”– 5 osób (1 osoba
nie zagłosowała).

Radny Piotr Kudlicki zapytał: „W jakim trybie jest wprowadzona taka poprawka, czy
to jest tryb zgłoszenia poprawki przez radnego, czy nie powinniśmy najpierw głosować
poprawki do uchwały?”

Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki wspomniał, iż sprawa była omawiana i przyjęta,
jako autopoprawka na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Starosta potwierdził, iż można głosować projekt uchwały wraz z autopoprawką
Zarządu Powiatu.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 20 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (1 osoba nie zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 241/XXXIII/21
w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci
w Otwocku z siedziba przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek
opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu, która
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Starosta podziękował za powyższe głosowanie i przeprosił za niedopatrzenie.
Powiedział, że postara się dopilnować, aby więcej nie dopuścić do takich sytuacji.

Ad. 6
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z obecnych ma pytania lub zgłasza uwagi do

sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2020
(w załączeniu).

Radni nie zgłosili uwag do ww. sprawozdania.

Ad. 7
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z obecnych ma pytania lub zgłasza uwagi do

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
za 2020 rok (w załączeniu).

Radni nie zgłosili uwag do ww. sprawozdania.

Ad. 8
Sprawozdania przedłożyły: Komisja Budżetowa, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,

Komisja, Gospodarki, Zasobu i Środowiska, Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa,
Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna.

Starosta wyraził swoje zdanie w kwestii statystyk ukazujących zaangażowanie
radnych w prace komisji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z występującymi na komisjach
problemami z quorum, będą wysyłane, co miesiąc sprawozdania z obecności członków
komisji na posiedzeniach.

Ad. 9
Radna Bogumiła Więckowska zapytała o pkt. 27, 35 oraz 37 Sprawozdania.
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Starosta oraz radna Kinga Błaszczyk udzielili odpowiedzi na powyższe punkty.
Radny Mirosław Pszonka zapytał o protokół Nr 151/21 z dnia 09.03.2021 r.

Sprawozdania. Radny zasugerował, aby zwołać sesję w całości poświęconą Powiatowemu
Centrum Zdrowia Spółka z.o o. w restrukturyzacji w Otwocku w celu omówienia sytuacji,
jaka ma tam miejsce.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że przemyśli wyżej złożony wniosek.
Starosta udzielił odpowiedzi.
Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o pkt. 64, 82,83,84.
Wicestarosta oraz Starosta udzielili odpowiedzi na powyższe punkty.

Ad. 10
Przewodnicząca Rady poinformowała o tym, że:
− od ostatniej zwyczajnej sesji uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu

Powiatu,;
− monitoruje na bieżąco sytuację pandemiczną w Powiecie Otwockim wspólnie

z Zarządem Powiatu oraz szefami jednostek powiatowych;
− zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

radni składają kolejne oświadczenie majątkowe do dnia 30 kwietnia, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenia należy złożyć do Przewodniczącej
Rady w dwóch egzemplarzach.

Ad. 11

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o udostępnienie wzoru oświadczenia majątkowego
radnego w wersji edytowalnej.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że podejmie odpowiednie działania w tej sprawie.
Radna Aneta Bartnicka zasygnalizowała, że rezygnacja lokalnych przewoźników

z kursowania po zamknięciu szkół, spowodowała, że duża część mieszkańców gminy
Sobienie- Jeziory nie ma dostępu do transportu publicznego. Mieszkańcy wraz z radnymi tych
terenów będą jeszcze próbowali wystosować pismo w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady poparła powyższą wypowiedź.
Wicestarosta Paweł Zawada powiedział, że z gminy Sobienie–Jeziory wpłynęło pismo

z prośbą o uruchomienie linii komunikacyjnej i będzie ono rozpatrywane.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy były już wystąpienia do Wojewody

Mazowieckiego w sprawie modyfikacji linii.
Wicestarosta powiedział, że prośba do Wojewody Mazowieckiego o możliwość

modyfikacji dwóch linii komunikacyjnych m.in. Kołbiel-Otwock została złożona, jednakże
zdaniem Wojewody Mazowieckiego wniosek nie może dotyczyć takiej modyfikacji,
ponieważ jest to nowa linia komunikacyjna. Jedynym wyjściem jest zaczekanie na nowy
nabór, który będzie najprawdopodobniej w listopadzie.

W związku z powyższym radny Dariusz Grajda zawnioskował, aby sprawą zająć się na
posiedzeniu Zarządu Powiatu i ponownie spróbować ubiegać się o rozszerzenie linii
o dodatkowe przystanki.

Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.
Następnie radna Aneta Bartnicka poruszyła temat godzin obrad sesji. Zaznaczyła, że

zwoływanie sesji we wczesnych godzinach jest niekorzystne dla radnych, ze względu na
obowiązki zawodowe. Poprosiła, aby odbywały się one o godz. 16.00 tak, jak było to
wcześniej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwołując posiedzenia bierze również pod uwagę
obecność gości, biuro obsługi, dyrektorów, kierowników zostających po godzinach. Sesje
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zwoływane są raz w miesiącu, w wyjątkowych przypadkach częściej. Diety radnych są
niejako zadośćuczynieniem za utracone zarobki. Przewodnicząca poprosiła, aby spróbować
jednak pozostać przy godzinie 15.00.

Radna Jolanta Koczorowska, radna Bogumiła Więckowska oraz radny Dariusz
Kołodziejczyk poparli wypowiedź radnej Anety Bartnickiej, aby sesje zaczynały się o godz.
16.00.

Radny Dariusz Kołodziejczyk wystosował również prośbę o dołączanie do
„zawiadomienia” na komisję wszystkich materiałów i przesyłanie ich zbiorczo drogą
elektroniczną.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w nowym narzędziu, tzw. „chmurze” znajdują się
wszystkie uporządkowane materiały na sesje Rady oraz komisje, również te archiwalne.
Można z nich skorzystać w każdej chwili.

Radny Dariusz Kołodziejczyk odparł, że zgodnie ze Statutem Powiatu Otwockiego wraz z
zawiadomieniem muszą być przesłane materiały, a umieszczenie ich w „chmurze” nie jest
doręczeniem materiałów do radnego.

Przewodnicząca Rady zaapelowała do przewodniczących komisji, aby kompletne
materiały w odpowiednim terminie przed komisją, bez kolejnych uzupełnień, były
przekazywane wraz z zaproszeniami na posiedzenia komisji.

Radny Grzegorz Michalczyk zaakcentował, że tzw. „chmura” jest dobrym,
usystematyzowanym rozwiązaniem, a jeśli będzie prowadzona równolegle z wysyłką
materiałów wraz z zawiadomieniami i zaproszeniami, radni będą mogli korzystać z takiej
opcji, która okaże się dla nich wygodniejsza.

Radny Jacek Czarnowski poparł inicjatywę zwoływania sesji o godzinie 16.00.
Przypomniał również o złożonej przez siebie interpelacji w sprawie udzielenia informacji
dotyczących Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. W dalszym ciągu radny
zasugerował rozważenie stworzenia na parkingu Starostwa Powiatowego w Otwocku miejsc
służbowych przeznaczonych dla radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wątek godzin rozpoczęcia obrad sesji zostanie
ponownie rozpatrzony. Wspomniała również o § 31 Statutu Powiatu Otwockiego.

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o rozmowę w kwestii pisma z Urzędu
Marszałkowskiego odnoszącego się do Regionalnego Planu Transportowego.

Wicestarosta zobowiązał się do ustalenia terminu w celu spotkania z radną i omówienia
powyższej sprawy.

Radny Dariusz Grajda nawiązał do sprawy, którą zgłosił na posiedzeniu Komisji
Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 23.03.2021 r. Poprosił wówczas Pana Wicestarostę
o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
w restrukturyzacji i przesłanie skanów dokumentów. Wspomniał o korespondencji
prowadzonej z Wicestarostą następnego dnia. Radny w oficjalnym e-mailu sprecyzował, jakie
skany dokumentów chciałby otrzymać: akt założycielski Spółki PCZ, umowa, statut,
regulamin Zarządu Spółki, regulamin organizacyjny PCZ, regulamin Rady Nadzorczej,
regulamin Zgromadzenia Wspólników oraz kontrakt Prezesa i Członka Zarządu PCZ. W
oddzielnej wiadomości poprosił również o CV nowego Członka Zarządu PCZ Pana Roberta
Podgórzaka oraz o odpowiedzi na kilka istotnych pytań związanych z jego osobą i pełnioną
funkcją. W wiadomościach zaznaczył, aby wszystko zostało przesłane przed dzisiejszymi
obradami sesji. Radny jednak nie otrzymał odpowiedzi i poprosił, aby Wicestarosta odniósł
się do przedstawionej sytuacji i przekazał ww. dokumenty.

Wicestarosta odpowiedział, iż ze względu na zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, co
ma kluczowe znaczenie dla jego sprawnego funkcjonowania, rozwoju i wyniku finansowego
musi w tej kwestii zasięgnąć opinii prawnej, aby nie złamać przepisów prawa. Radny otrzyma
odpowiedź i skan dokumentów w stosownym terminie, nieprzekraczającym 14 dni.
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Starosta przypomniał o możliwości kierowania interpelacji i zapytań przez radnych
w odpowiednim trybie określonym ustawą o samorządzie powiatowym w tego typu
sprawach.

Przewodnicząca Rady poparła powyższą wypowiedź.
Radny Dariusz Grajda odnosząc się do powyższych wypowiedzi zaznaczył, że na sesji

radni również mogą zadawać pytania a powyższą kwestię poruszył już na posiedzeniu
komisji.

Radny Dariusz Kołodziejcyk oznajmił, że ma prośbę o rozważenie usunięcia przejść dla
pieszych usytuowanych w niebezpiecznych miejscach przy wjazdach do tunelu na
ul. Żeromskiego oraz ul. Filipowicza w Otwocku.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski poinformował, że zostały już
podjęte odpowiednie działania umożliwiające rozwiązanie problemu.

Radny Dariusz Grajda zapytał, kiedy zostaną dopuszczone do ruchu jezdnie równoległe do
torów kolejowych nad tunelem ulicy Filipowicza w Otwocku.

Dyrektor ZDP odparł, iż nie posiada takiej wiedzy, ale może wystąpić z zapytaniem do
należnych organów.

Przewodnicząca Rady złożyła życzenia imieninowe radnym: Jackowi Czarnowskiemu,
Mirosławowi Pszonce, Romanowi Srebnickiemu, Grzegorzowi Michalczykowi oraz
Zbigniewowi Szczepaniakowi. Złożyła również najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych wszystkim radnym oraz innym, obecnym podczas sesji a także mieszkańcom
Powiatu Otwockiego.

Starosta w imieniu własnym i Zarządu Powiatu również złożył wszystkim świąteczne
życzenia.

Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1820 Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Grażyna Kilbach
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