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PROTOKÓŁ Nr XXXVII/21 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 
odbytej w dniu 29 czerwca 2021 r. 

w trybie zdalnym  
 

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

Powiatu Otwockiego Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 16
00

 otworzyła 

obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Otwockiego w trybie zdalnym. Powitała gości – 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Panią Małgorzatę Woźnicką, 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Panią Hannę Majewską -Smółkę, Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Panią Danutę Wolską-Rzewuską, Dyrektor 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Panią Annę Bielicką, Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku Pana Pawła Grzybowskiego, Dyrektora do spraw medycznych 

Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o w Otwocku Pana Dariusza Kaczorowskiego, 

Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Otwocku Panią Małgorzatę Komosę, 
Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pana 

Andrzeja Jejera, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 

Otwocku Panią Agnieszkę Bąk,  

Zastępcę Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Panią Krystynę Gołębiowską – Cyrę, 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku Panią 
Magdalenę Żurawską, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Panią Monikę Pokrywczyńską, Dyrektora Wydziału Architektury i 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku Pana Józefa Michałowskiego, Kierownika 

Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pana Rafała Skwiota, Pana 

Krzysztofa Smolaka z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku, Skarbnika Powiatu Pana Wiesława Miłkowskiego, Pana Mecenasa 

Marcina Bandurę, Pana Sekretarza Powiatu Andrzeja Soleckiego, panie i panów radnych, 

pracowników Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Poinformowała, że zgodnie z listą 
obecności w sesji bierze udział 20 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. 
 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI z 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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/13 z obr. 5 w Otwocku; 

4) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie 

uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest 

organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 

edukacyjne; 
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5) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego wotum zaufania  

za 2020 rok: 

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu „Raportu o stanie Powiatu  

Otwockiego – rok 2020”, 

b) debata nad „Raportem o stanie Powiatu Otwockiego – rok 2020”, 

c) głosowanie projektu uchwały; 

6) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok: 

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2020 rok, 

b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego  

za 2020 rok, 

c) przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji o stanie mienia Powiatu 

Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, 

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2020 rok, 

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu 

Powiatu za 2020 rok, 

f) dyskusja, 

g) głosowanie projektu uchwały; 

7) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2020 rok: 

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2020 rok, 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Otwockiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok, 

c) dyskusja, 

d) głosowanie projektu uchwały. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

6. Informacje Przewodniczącej Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji.       
 

Ad. 2   
  Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.  

 

Ad. 3 
  Protokół Nr XXXVI/21 z ubiegłej sesji został przyjęty jednomyślnie pozytywnie 

w  obecności 20 radnych. 

 

Ad. 4 
 

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1. 

 

  Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił pozytywną 
opinię Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  
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  W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały Nr 1.  

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 257/XXXVII/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.  
 

2) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 2. 

 

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

  W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały Nr 2.  

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła 
uchwałę Nr 258/XXXVII/21 w  sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXXVII/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.  
 

3) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w  Otwocku Pani Monika Pokrywczyńska zreferowała projekt uchwały Nr 3. 

 

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

  W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. 

projekt uchwały Nr 3.  

Do sesji dołączył radny Dariusz Kołodziejczyk – obecnych 22 radnych. 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 259/XXXVII/21 
w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/13 z obr. 5 w Otwocku, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 

4) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej 

w  Otwocku Pani Hanna Majewska –Smółka przedstawili projekt uchwały Nr 4.  

 

  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego 

projektu uchwały.  

  W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały Nr 4.  

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych jednomyślnie pozytywnie podjęła 
uchwałę Nr 260/XXXVII/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród 
uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat 
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Otwocki jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 
edukacyjne, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

5) Starosta na prośbę Przewodniczącej Rady poinformował, że przedstawienie „Raportu 

o  stanie Powiatu Otwockiego – rok 2020” odbywa się w formie jego przedłożenia 

Radzie Powiatu. Raport został wykonany zgodnie z założeniami, które podjęła Rada 

Powiatu. W związku z powyższym, jeśli radni mają pytania, poprosił o ich zadawanie 

w trakcie dyskusji. 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że nie było zgłoszeń do biura Rady Powiatu w 

sprawie zabrania głosu przez mieszkańców nad „Raportem o stanie Powiatu Otwockiego – 

rok 2020”. Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła debatę nad ww. dokumentem. 

Radna Jolanta Koczorowska w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP 

oraz własnym powiedziała, że raport staje się coraz doskonalszy, ponieważ jest to nowa 

formuła i wraz z biegiem lat dokument będzie ulepszany. W stosunku do lat poprzednich 

widać duży postęp. Radna dodała, iż jej zdaniem warto byłoby pomyśleć nad tym, jakie formy 

prezentacji danych o rozwoju powiatu w poszczególnych latach można by uwzględnić czy 

rozszerzyć. Zauważyła, że niniejszy raport pokazuje nam przede wszystkim, że miniony rok 

był trudny ze względu na pandemię, ale daliśmy sobie z tym radę. Kolejnym istotnym 

elementem w kwestii podsumowania poprzedniego roku jest to, że trudno go ocenić pod 

kątem realizacji zadań przez Zarząd Powiatu, ponieważ do składu osobowego poprzedniego 

Zarządu ustosunkowano się negatywnie i został on zmieniony. Obecny Zarząd Powiatu 

działał stosunkowo krótko i pewnie rzeczy, które wykonywał, nie są ostatecznie łatwe do 

oceny. W oczach Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP nowy Zarząd Powiatu nie jest 

oceniany krytycznie, ale nie pojawiają się także w stosunku do niego jednoznacznie 

pozytywne odczucia, ponieważ niektóre krytykowane sprawy nie zostały nadal poprawione – 

opinia Klubu jest raczej neutralna.  

Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianie dotyczącej aktualizacji podstawy 

prawnej w przedmiotowym projekcie uchwały, jeśli chodzi o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)  

Radny Piotr Kudlicki zapytał, czy ww. poprawka nie powinna zostać przegłosowana. 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że nie. Poprosiła jeszcze o opinię Mecenasa 

Marcina  Bandurę. 
Mecenas Marcin Bandura zakomunikował, że ww. drobna zmiana nie ma wpływu na 

treść merytoryczną uchwały – jest to tylko kwestia techniczna. W związku z powyższym nie 

trzeba jej głosować. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały Nr 5 wraz ze zmianą. 
 

Projekt uchwały wraz ze zmianą został wyświetlony radnym. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 17 głosami „za” przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 261/XXXVII/21 w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu Otwockiemu wotum zaufania za 2020 rok, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 

6) Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały wraz z materiałami został 

przesłany radnym.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi do 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok? 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi do 

sprawozdania finansowego za 2020 rok? 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi do 

informacji o stanie mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku? 

Radni nie zgłosili uwag. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr 3.e./245/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w  sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu 

z  wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok – opinia pozytywna. 

Skarbnik powiedział, że jego zdaniem, aby spełnić wymogi formalne należałoby 

odczytać również uzasadnienie do uchwały. 

Starosta dodał, że uzasadnienie zawsze było odczytywane. 

Mecenas Marcin Bandura na prośbę Przewodniczącej Rady poinformował, że w 

ustawie nie ma uregulowań dotyczących odczytania uzasadnienia do uchwały – jest mowa 

tylko o  zapoznaniu się radnych z opinią.  
Radny Dariusz Grajda zauważył, że w poprzedniej kadencji odczytywana była tylko 

uchwała, a uzasadnienie przedstawiano w załączniku.  

Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego 

za 2020 rok. 

Radny Piotr Kudlicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną 
opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2020 rok. Poinformował 

również o zmianach dotyczących aktualizacji w przedmiotowym projekcie uchwały, jeśli 
chodzi o  ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 

2020 r. poz. 920 z późn. zm.). 

           Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nt. sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji nt. sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok, Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 6 wraz ze zmianami.  

 

Projekt uchwały wraz ze zmianami został wyświetlony radnym. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 17 głosami „za” przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 262/XXXVII/21 w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Otwockiego za 2020 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

7) Radny Piotr Kudlicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na prośbę 
Przewodniczącej Rady odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
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Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej. 

 

   Radny Piotr Kudlicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o 

zmianach dotyczących aktualizacji podstawy prawnej w przedmiotowym projekcie uchwały, 

jeśli chodzi o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.). 

        Następnie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr 3.f./303/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 roku 

w  sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Otwockiego 

w  sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego. 

 

  W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego, Przewodnicząca Rady poddała 

pod głosowanie projekt uchwały Nr 7 wraz ze zmianami.  

 

Projekt uchwały wraz ze zmianami został wyświetlony radnym: Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – uchwałą Nr 3.f./303/2021 z dnia 17 czerwca 

2021 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Otwockiego w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok pozytywnie zaopiniował 

przedłożony wniosek. 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych – 17 głosami „za” przy 5 głosach 
„wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr 263/XXXVII/21 w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2020 rok, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca Rady pogratulowała Zarządowi Powiatu dobrych efektów ciężkiej 

pracy. 

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył serdeczne podziękowania Radzie Powiatu 

za udzielenie wotum zaufania, udzielenie absolutorium oraz za przyjęcie sprawozdania 

z  wykonania budżetu. Podziękował również tym, bez których otrzymanie absolutorium nie 

byłoby możliwe - członkom obecnego oraz poprzedniego Zarządu, dyrektorom wydziałów, 

kierownikom komórek, dyrektorom jednostek powiatowych i wszystkim pracownikom 

Powiatu. Dzięki współpracy tego zespołu ludzi, przygotowanych merytorycznie i pracujących 

dla dobra całej jednostki Powiatu, możliwa jest płynna realizacja zadań powiatowych. 

Powiedział, iż zdaje sobie sprawę z tego, że radni mają uwagi i zastrzeżenia do pracy 

Zarządu. Zarząd przyjmuje wszystkie te uwagi na bieżąco, odnosi się do nich i stara się 
pracować jak najlepiej. Brak głosów przeciwnych świadczy, iż radni mają zaufanie do 

Zarządu, za co podziękował raz jeszcze. 

 

Ad. 5 
Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o podanie szczegółowych informacji 

dotyczących pkt 15 Sprawozdania oraz o wyjaśnienie kwestii, czy w pkt 16 Sprawozdania 

znajduje się pomyłka w druku. 

Starosta oraz radna Kinga Błaszczyk udzielili odpowiedzi na powyższe punkty. 

 

Ad. 6  
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Przewodnicząca Rady przedstawiła informację nt. rocznego sprawozdania 

z  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak sprawy: SRP.0005.16.2021). 

Następnie poinformowała o terminie kolejnej sesji tj. 26 sierpnia 2021 r. W lipcu nie zostały 

zaplanowane posiedzenia – przerwa wakacyjna. W dalszym ciągu Przewodnicząca Rady 

podziękowała radnym, że tak po trudnym roku i dość ciężkiej pracy, umieją ze sobą 
rozmawiać i współpracować. Wielu radnych włącza się bardzo aktywnie do wszelkich działań 
wynikających z ustawy oraz z potrzeb społeczeństwa, mieszkańców Powiatu Otwockiego, co 

jest niezwykle ważne i cenne.  

 

Ad. 7 
Starosta zaznaczył, iż zgodnie z planem, kolejna sesja odbędzie się 26 sierpnia br. 

Jednak w międzyczasie, jeśli wydarzy się pilna sytuacja, może odbyć się sesja w trybie 

nadzwyczajnym.  

Radna Kinga Błaszczyk zachęciła obecnych do brania udziału w wydarzeniach 

organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Otwocki - Biuro Kultury i Promocji 

wysyła na bieżąco radnym ich terminy.   

Przewodnicząca Rady poparła powyższą wypowiedź. Wspomniała, iż w najbliższą 
niedzielę, 4 lipca odbędzie się 41. Półmaraton Wiązowski.  

Radna Jolanta Koczorowska dodała, że zaprasza wszystkich do specjalnego stoiska 

stowarzyszenia „Nie tędy droga!” - uczestnicy będą zachęcać do popierania petycji 

i  protestowania przeciwko planowanej budowie autostrady A50 przez Mazowiecki Park 

Krajobrazowy. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w poprzedni piątek w gminie Wiązowna odbył 

się koncert charytatywny na rzecz Natalki. W czasie przedstawienia kabaretu było 

zaprezentowanych kilka elementów z hasłami „Nie tędy droga!”. 

Starosta wspomniał o cyklu koncertów pn. „Klasyka na leżakach” w Muzeum Wnętrz 

w Otwocku Wielkim i zaprosił radnych do udziału w wydarzeniu.  

Radna Kinga Błaszczyk dodała, iż koncerty będą odbywać się w każdą niedzielę. 
Przewodnicząca Rady jeszcze raz zachęciła radnych do udziału w imprezach 

i  wydarzeniach powiatowych.  

 

Ad. 8 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 17

42
 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Grażyna Kilbach 
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