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PROTOKÓŁ Nr XXXV/21
z sesji w trybie nadzwyczajnym Rady Powiatu Otwockiego

odbytej w dniu 17 maja 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 1610 otworzyła
obrady
XXXV sesji – nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego w trybie zdalnym. Powitała gości –
Skarbnika Powiatu Otwockiego Wiesława Miłkowskiego, Sekretarza Powiatu Otwockiego
Andrzeja Soleckiego, Mecenasa Marka Bajsona, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Małgorzatę Woźnicką, panie i panów radnych, pracowników Starostwa a także
przedstawicieli mediów. Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 21
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.

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 zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. „Życiowe
i zawodowe 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;

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia
29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.;

3) 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.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad.

Ad. 3
1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka omówiła

projekt uchwały Nr 1.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 248/XXXV/21 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023
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projektu pn. „Życiowe i zawodowe 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, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

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

Radny Piotr Kudlicki zapytał, czy dotacja jest przeznaczona dla Komendy
Wojewódzkiej Policji czy dla Komendy Powiatowej Policji?

Skarbnik odpowiedział, że dotacja przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej
Policji, ale idzie na fundusz wsparcia w Komendzie Wojewódzkiej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił pozytywną
opinię Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.

Do sesji dołączył radny Krzysztof Olszewski – obecnych 22 radnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 249/XXXV/21 w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na
2021 rok, z późn. zm., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 3.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił pozytywną
opinię Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła
uchwałę Nr 249/XXXV/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, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja, która planowo miała się odbyć 27
maja br. zostaje przełożona na dzień 10 czerwca br. Termin sesji absolutoryjnej przewidziany
jest na 29 czerwca.

Ad. 4
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1630 Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXXV sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Grażyna Kilbach


