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PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/21 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 
odbytej w dniu 2 września 2021 r. 

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, 
przy ul. gen. Filipowicza 9 

 
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu  

Powiatu Otwockiego Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 16
00

 otworzyła 

obrady 

XXXVIII sesji Rady Powiatu Otwockiego. Powitała przybyłych gości, panie i panów radnych 

oraz pracowników Starostwa.  

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.   

 
Ad. 2 

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

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII 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 udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w formie dotacji celowej dla 

Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do 

wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”; 

4) w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                        

im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; 

5) w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich. 

5. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej 

Powiatowego Urzędu Pracy.  

6. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

7. Informacje Przewodniczącej Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad sesji.         

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 3 
      Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do projektu protokołu Nr XXXVII/21 z  sesji 

odbytej w dniu 29.06.2021 r. 

      Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła uwagi dotyczące rozwijania wypowiedzi w punkcie 

dotyczącym sprawozdania z prac Zarządu. Radna zwróciła uwagę, że w protokole bardzo 

dużo miejsca zajmuje informacja, kogo powitała Pani Przewodnicząca, mimo, że dołączone 
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są listy obecności  a nie zamieszcza się treści pytań radnych i odpowiedzi Zarządu chociaż ma 

to istotne znaczenie dokumentacyjne. 

 Przewodnicząca Rady wspomniała o korespondencji prowadzonej w tej kwestii 

z biurem rady. Następnie poddała pod głosowanie ww. protokół.  

  Protokół z ubiegłej sesji został przyjęty 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 

głosie „wstrzymującym się”, w  obecności 17 radnych. 

 

Na sesję przybył radny Marcin Olpiński – obecnych 18 radnych. 

Ad. 4 
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1 wraz 

z  autopoprawką Zarządu Powiatu.  

 

Na sesję przybył radny Jacek Czarnowski – obecnych 19 radnych. 

 

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. Następnie udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

 Radny Mirosław Pszonka wyraził swoje zdanie nt. tegorocznej realizacji dochodów PIT, 

CIT i komunikacji. W omawianej uchwale deficyt zostaje zwiększony o 100 tys. zł. Zapytał, 

jaka jest idea ciągłego zwiększania deficytu w sytuacji, kiedy mamy dużo większe dochody z 

PIT – u i  CIT –u? 

 Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Skarbnikowi. 

 Skarbnik odpowiedział, że jest to deficyt wynikający ze zwiększenia środków, które są 
niewprowadzone, a zostały nam przekazane na konta z roku ubiegłego tj. ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Niewprowadzone środki w wysokości 200 

tys. zł należy zrealizować w terminie.  

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 

o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych - 18 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 264/XXXVIII/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) Przewodnicząca Rady poinformowała o autopoprawce Zarządu Powiatu. 

  Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 2.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały i zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały? 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 

o  przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu. 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych - 18 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 265/XXXVIII/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. 
 

3) Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianie w przywołanej podstawie prawnej 



 

3 

 

ustawie o finansach publicznych, przy tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305 należy 

dopisać „z późn.zm”. 

Ww. zmiana została przyjęta poprzez aklamację. 

 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały Nr 3. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały i udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka zauważył, że w uzasadnieniu znajduje się następujący zapis: 

„Warunkiem realizacji zadania przez Miasto Otwock, jest dofinansowanie budowy jednego 

pomostu przez Powiat Otwocki.” Radny zapytał, czy jest to warunek bezwzględny, 

oznaczający, że gdyby Powiat Otwocki nie dofinansował budowy pomostów, to nie byłyby 

one budowane? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głos Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że nie jest to warunek konieczny. W związku z powyższym Starosta 

zaproponował, aby wykreślić zdanie z uzasadnienia projektu uchwały: „Warunkiem realizacji 

zadania przez Miasto Otwock, jest dofinansowanie budowy jednego pomostu przez Powiat 

Otwocki”. 

Ww. wniosek został przyjęty poprzez aklamację. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały i zapytała czy radni mają pytania do projektu uchwały? 

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 

o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały wraz ze zmianami. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych - 18 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 266/XXXVIII/21 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w 2021 r. w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na realizację 
zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece 
Świder”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

4) Starosta przedstawił 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. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały? 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 

o  przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych - 17 głosami „za”, przy 1 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 267/XXXVIII/21 w 
sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 
5) Starosta przedstawił projekt uchwały Nr 5. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały? 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła 

o  przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych - 19 głosami „za” - podjęła 
uchwałę Nr 268/XXXVIII/21 w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do 
Związku Powiatów Polskich, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 5 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali protokół Komisji 

Rewizyjnej z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy 

(w  załączeniu). Następnie udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Kudlicki podziękował członkom 

Komisji za owocną i rzetelną współpracę. Dodał, że Komisja ma mocny, lecz niestety mało 

liczny skład. W związku z powyższym zaapelował, aby radni włączali się do składu Komisji 

Rewizyjnej. Następnie omówił ww. protokół. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Staroście. 

Starosta podziękował Komisji Rewizyjnej za dokładnie wykonaną kontrolę. 
Poinformował, że trzy wnioski pokontrolne zostały uwzględnione, natomiast czwarty zostanie 

przeanalizowany. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w uzupełnieniu dodał, iż protokół jest bardzo 

szczegółowy i badał sprawy, które były przedmiotem publicznej debaty w ciągu kilku 

ostatnich lat. Z tego względu sprawa została dokładnie przeanalizowana i kompleksowo 

wyjaśniona. Materiał został udostępniony wszystkim zainteresowanym stronom, Pani 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Panu Staroście oraz Państwu Radnym. Jeżeli ktoś 
skorzysta z owoców naszej pracy, będziemy usatysfakcjonowani. 

 

Ad. 6 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do Sprawozdania z prac 

Zarządu? 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 7 
Przewodnicząca Rady poinformowała o: 

− Wpłynięciu do Rady sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za 

I półrocze 2021 r. Zostanie ono uwzględnione w porządku obrad kolejnej sesji; 

− możliwości składania wniosków do budżetu Powiatu Otwockiego na 2022 r. 

zgodnie z Uchwałą Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 

września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, z późn.zm.; 

− terminie kolejnej sesji zgodnie z harmonogramem, tj. 30 września 2021 r. 
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− uczestniczeniu na bieżąco w posiedzeniach Zarządu Powiatu i współpracy 

z  Zarządem Dróg Powiatowych. 

Ad. 8 
Radna Bogumiła Więckowska poruszyła kwestię kortów na terenie Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. „Dziadka” Lisieckiego, które aktualnie zarastają trawą i są 
nieużytkowane.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk powiedziała, że z rozmowy, którą przeprowadziła z Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Małgorzatą Woźnicką wynika, iż kort można 

użytkować. Radna zobowiązała się do zbadania tematu i przekazania informacji radnym 

drogą elektroniczną. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski nawiązał do swojej interpelacji z dnia 15 czerwca br. 

w  sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii oraz działań 
podejmowanych w tym kierunku przez PCZ. Wspomniał, że odpowiedzi, które otrzymał od 

Starosty na ww. interpelację były bardzo lakoniczne. Poprosił o ponowne pochylenie się nad 

interpelacją oraz udzielenie pełnej i rzetelnej odpowiedzi. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Staroście. 

Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. 

Przewodnicząca Rady ponownie udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia Pana Dariusza Kaczorowskiego oraz o dalsze zamierzenia 

w  tej kwestii. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Staroście. 

Starosta potwierdził, iż Pan Dariusz Kaczorowski wystąpił z wnioskiem o rezygnację 
z  funkcji Członka Zarządu PCZ. Obecnie odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej, na 

którym powołany ma być w trybie pilnym nowy Członek Zarządu PCZ. Tryb pilny został 

zastosowany z powodu mijającego dziś terminu opublikowania oferty na przetarg na remont 

przyziemia (kuchni) Szpitala Powiatowego. Podpis może złożyć jedynie Członek Zarządu i 

prokurent bądź dwóch prokurentów. Jeśli oferta nie zostałaby opublikowana, wykonawca 

mógłby odstąpić od  podpisania umowy. Starosta dodał, że Rada Nadzorcza dzisiaj ma 

również wyłonić Prezesa PCZ. Członek Zarządu będzie tylko tymczasowo. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Grażynie Olszewskiej. 

Radna Grażyna Olszewska zapytała o remont nakładki w Karczewie w ulicy 

Żaboklickiego. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Zastępcy Dyrektora Dróg Powiatowych Panu 

Marcinowi Kasprzakowi. 

Zastępca Dyrektora ZDP Marcin Kasprzak odpowiedział, że umowa z wykonawcą jest 

podpisana, ale pojawiły się chwilowe problemy w kwestii organizacji pracy. Jednak 

wykonawca zapewnił, że prace remontowe ww. inwestycji wraz z wyeliminowaniem 

rozlewisk zostaną ukończone w terminie umownym. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk. 

Radna Kinga Błaszczyk zaprosiła obecnych na XVII Powiatowy Festiwal Kultury, 

który odbędzie się 5 września br. w Otwocku. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby stworzyć kalendarz imprez powiatowych 

z  koordynacją, aby chociaż w części uniknąć powtarzania terminu, a nawet miejsca wydarzeń 
o podobnym charakterze. W niedzielę, 5 września br. mają odbyć się w Otwocku trzy duże 

wydarzenia o  podobnej specyfice. Jedno z nich organizowane jest przez podmiot prywatny. 



 

6 

 

Radny zaapelował, aby w przyszłości powstał kalendarz imprez kulturalnych, sportowych 

i  rekreacyjnych w celu uniknięcia takich sytuacji. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk. 

Radna Kinga Błaszczyk wyjaśniła, że Powiat Otwocki próbował i próbuje zachęcić 
organizatorów imprez do wybierania terminów niekolidujących z innymi wydarzeniami. 

Organizator jednak nie ma obowiązku konsultowania terminu z Powiatem Otwockim lub 

innymi organizatorami. Radna dodała, iż poprosi Pana Starostę o to, aby na Konwencie 

Włodarzy Powiatu Otwockiego ponownie poruszył ten temat. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski w nawiązaniu do Powiatowego Festiwalu Kultury poprosił, 

aby rozważyć wyegzekwowanie na jego organizację większych ilości środków finansowych. 

Jest to wydarzenie organizowane samodzielnie przez Powiat Otwocki, które ma być jego 

wizytówką i godnie go reprezentować. Radny wyraził zdanie, iż wątek powinien zostać 
poruszony na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Następnie dodał, że nie zgadza się 
z  wypowiedzią radnej Kingi Błaszczyk zaznaczając, iż istnieją skuteczne narzędzia 

umożliwiające dogodne przeprowadzenie odpowiednich negocjacji zmian terminów lub 

realizację wspólnych wydarzeń, również z prywatnymi podmiotami. Radny jeszcze raz 

poprosił o to, aby na powiatowe wydarzenia kulturalne, a zwłaszcza na Powiatowy Festiwal 

Kultury, przeznaczać większe fundusze. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Staroście. 

Starosta poparł radnego Jacka Czarnowskiego w kwestii zwiększenia budżetu na 

organizację Powiatowego Festiwalu Kultury. Wyraził jednak odmienne zdanie w sprawie 

ustalania terminów wydarzeń z włodarzami gmin. Przypomniał, że od wielu lat apelowano, 

aby kalendarz imprez zsynchronizować, niestety nie ma takiej możliwości. Gminy są 
samodzielne i ustalają terminy same, Powiat Otwocki nie ma na to wpływu. Starosta 

zobowiązał się jednak po raz kolejny wystosować prośbę do włodarzy, podczas Konwentu 

Włodarzy, aby przynajmniej dożynki organizowane były w innych dniach. Następnie Starosta 

wypowiedział się w temacie organizacji imprez z prywatnymi podmiotami.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński ponowił pytania, które zadał podczas ostatniego posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa i na które nie uzyskał odpowiedzi. Jaki jest 

poziom szczepień na COVID-19 w Powiecie Otwockim, ile osób chorowało w Szpitalu 

Powiatowym, ilu pacjentów zdołano wyleczyć oraz jak Szpital Powiatowy klasyfikuje się 
w  województwie i w  powiecie? Poprosił również o zapewnienie odpowiedniej obsady 

podczas posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa tak, aby tego typu pytania nie 

pozostawały bez odpowiedzi. Następnie radny poruszył kwestię wycinki lasów będących 

własnością Miasta Stołecznego Warszawy wykonanej przez Nadleśnictwo Celestynów przy 

drodze tzw. „Jabłońskiej”. Las jest we władaniu Starostwa Powiatowego. Radny zapytał, jaki 

był cel wycinki, dlaczego w bezpośredniej otulinie miejskiej prowadzone są tego typu 

działania oraz czy i kto posprząta po wycince? 

Przewodnicząca Rady, w związku z nieobecnością Przewodniczącej Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Bezpieczeństwa oraz Wicestarosty, zobowiązała się do skierowania pytań radnego 

Janusza Golińskiego dotyczących szczepień do ww. osób. Przewodnicząca Rady zaapelowała 

o wyższy poziom propagowania szczepień a następnie udzieliła głosu Panu Staroście. 

Starosta w odniesieniu do wypowiedzi radnego Janusza Golińskiego zaznaczył, że 

Członek Zarządu PCZ był zaproszony na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny 

i  Bezpieczeństwa. Nie pojawił się, ale oddelegował inne osoby, które uczestniczyły 

w  posiedzeniu. Następnie Starosta wytłumaczył, że wspomniane przez radnego Janusza 

Golińskiego lasy nie są we władaniu Starostwa. Znajdują się one na gruntach Skarbu Państwa 

a takimi gruntami rzeczywiście zarządza Starosta. Lasami Skarbu Państwa natomiast zarządza 



 

7 

 

Nadleśnictwo. Starostwo Powiatowe nie wydawało żadnych decyzji na temat wycinki. 

Starosta zobowiązał się sprawdzić, jakie to są dokładnie tereny, poruszyć wątek podczas 

spotkania z  Panem Nadleśniczym i przekazać radnemu odpowiednie informacje. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski nawiązał do wystąpienia Starosty w temacie wydarzeń 

kulturalnych. Zgodził się, że nie mamy wpływu na to, kiedy ktoś zorganizuje wydarzenie 

prywatne, ale mając bezpośredni kontakt z włodarzami, a w szczególności z włodarzami 

Gminy Otwock, bo tu ma odbywać się Festiwal, warto byłoby wcześniej o tym z nimi 

porozmawiać. Nie jest to rolą Starosty, tylko służb, które mu podlegają. Dobrą praktyką 
mogłoby być zaczerpnięcie pewnych rozwiązań, które podsuwa ustawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie w kwestii zaproszenia prywatnych podmiotów do współpracy. 

Radny dodał, że chętnie może służyć pomocą przy organizacji takich wydarzeń. Następnie 

wspomniał o  omawianej na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Batorego, Matejki i Karczewskiej w Otwocku. 

Powiedział, że problem leży w tym, iż rano w tym miejscu występuje bardzo duże natężenie 

ruchu, głównie ze względu na to, że rodzice zawożą dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 12 

znajdującej się w  pobliżu. Radny poinformował, że odbył rozmowę z Prezydentem Miasta 

Otwocka w sprawie utworzenia drugiego wejścia do szkoły od innej strony, w celu 

usprawnienia ruchu. Pan Prezydent zadeklarował również, iż pojawi się na kolejnym 

posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w celu omówienia tematu. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jej zdaniem rondo skuteczniej rozładowałoby 

ruch na skrzyżowaniu ulic Batorego, Matejki i Karczewskiej. Następnie udzieliła głosu 

radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki odnosząc się do tematów poruszanych przez radnego Jacka 

Czarnowskiego nadmienił, że były one szeroko omawiane na odpowiednich komisjach. 

W  sprawie skrzyżowania przygotowano też wiele dokumentów. W tematyce wydarzeń 
kulturalnych współpraca pomiędzy Powiatem Otwockim a Miastem Otwock jest owocna, 

wykorzystywana jest także ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Dodał, iż opinia radnego Jacka Czarnowskiego jest krzywdząca. Radny przypomniał o 

pisemnym trybie składania zapytań i interpelacji, który powinien być wykorzystywany przez 

radnych.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głos Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury 

i  Sportu. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

wytłumaczył, że jedno z trzech wydarzeń zaplanowanych na 5 września br., organizowane 

przez podmiot prywatny, nie odbyło się w ubiegłym roku z powodu pandemii, w związku 

z  czym musiał być przesunięty. Termin Powiatowego Festiwalu Kultury natomiast został 

ustalony już wcześniej. 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że problemy z kumulacją wydarzeń w podobnym 

czasie spowodowane są w głównej mierze sytuacją pandemiczną. Następnie udzieliła głosu 

radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki uzupełnił, że wrzesień zawsze jest miesiącem kumulacji wielu 

imprez i ciężko będzie tego uniknąć. Poinformował, że w dniu 5 września br. odbędzie się w 

Instytucie Sióstr Szensztackich Festyn rodzinny. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Staroście. 

Starosta wtrącił, iż 5 września br. odbędą się także Dni Otwarte Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego. Następnie poinformował, że Prezydent Miasta Otwocka uczestniczył 

w  trzech spotkaniach (w tym w posiedzeniu Zarządu Powiatu) dotyczących przebudowy 

skrzyżowania ulic Batorego, Matejki i Karczewskiej w Otwocku. Starosta zapewnił, że 
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Zarząd jest z nim w kontakcie, zna stanowisko Prezydenta, a po jeszcze jednej wspólnej 

analizie podejmie w tej sprawie słuszną decyzję. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski wyjaśnił, iż nadmieniał o Prezydencie Miasta Otwocka w 

kontekście posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. Następnie odniósł się do 

wypowiedzi radnego Piotra Kudlickiego. 

 

Ad. 9 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 17

40
 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Grażyna Kilbach 
 


