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13 grudnia 2021 r. 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu w Otwocku  

Pani Grażyna Kilbach 

     Przewodnicząca Rady Powiatu 

     w Otwocku 
 

ZAPYTANIE 

do Starosty Otwockiego  w sprawie sprawozdania z pracy zarządu przedkładanego na Sesji 

Rady Powiatu. 

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad 

praworządności,   stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, 

kieruję poniższe zapytanie. 

 

Stan faktyczny. 

W materiałach na sesję Rady Powiatu Otwockiego radni otrzymują  (w formie pisemnej) m.in. 

sprawozdanie z prac Zarządu w okresie poprzedzającym sesję. Jest to zgodne ze Statutem 

Powiatu Otwockiego (§ 11 ust.1 pkt 4) .  

W treści tego sprawozdania przekazywane są informacje o decyzjach zarządu, w tym także 

dotyczących projektów uchwał kierowanych na sesje rady. Zgodnie ze Statutem Powiatu 

inicjatywę uchwałodawczą (§ 16 ust.1) posiada Zarząd Powiatu oraz cztery inne podmioty. 

Projekty uchwał tych czterech innych podmiotów wymagają opinii Zarządu przed 

skierowaniem projektu uchwały pod obrady Sesji Rady. 

W sprawozdaniu Zarządu w okresie od dnia 13 listopada 2021 r. do 1 grudnia 2021 r. zawarte 

są poniższe wyjaśnienia: 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

Protokół Nr 198/21 z dnia 17.11.2021 r.  

1. Wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w restrukturyzacji z 
siedzibą w Otwocku oznaczonej jako działki ew. nr 6/6 i 6/9 z obr. 135 w Otwocku. 

2. 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. 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. 

Protokół Nr 200/21 z dnia 23.11.2021 r.  

4. Zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 
w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania. 
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Taka informacja o wyrażeniu przez Zarząd opinii sugeruje, że powyższe projekty uchwał nie są 
inicjatywą uchwałodawczą Zarządu tylko innego podmiotu. 
Brak informacji o opracowaniu przez Zarząd jakiegokolwiek projektu uchwały Rady Powiatu 
występuje już od dłuższego czasu. Taka treść sprawozdań oznacza, że to nie Zarząd 
opracowuje projekty uchwał tylko Zarząd wyraża opinię wobec cudzych projektów. 
Dlatego zasadnym jest wyjaśnienie tej kwestii. 
Trudno bowiem zrozumieć, żeby Zarząd opiniował swoje własne projekty uchwał. Chyba, że te 
projekty są inicjatywą 3 członków Zarządu, czyli 3 radnych (ani jednego więcej, bo nasz Statutu 
jest rygorystyczny, i ustala prawo do inicjatywy uchwałodawczej grupie trzech radnych, a nie 
przynajmniej trzech).  
Pytania zadam, być może, na najbliższej stacjonarnej Sesji Rady, ale ze względu na to, że Sesje 
są organizowane, niestety stwierdzam to z wielkim smutkiem, bez fizycznej obecności radnych 
w jednym miejscu, to pytania kieruję również w formie pisemnej.   
 

Pytania. 

1) Proszę o wskazanie nazwy podmiotów (z odniesieniem do treści naszego  Statutu, 

poprzez wskazanie stosownego §, ustępu i punktu), które zgłosiły cztery inicjatywy 

uchwałodawcze w postaci projektów czterech uchwał, które to uchwały zaopiniował 

Zarząd Powiatu Otwockiego, stosownie do sprawozdania. 

2) Proszę o wyjaśnienie, dlaczego od dłuższego czasu w sprawozdaniach Zarządu brakuje 

informacji o opracowaniu jakiegokolwiek projektu uchwały przez Zarząd Powiatu 

Otwockiego, a ustawicznie sprawozdania zawierają tylko informacje o zaopiniowaniu 

projektów uchwał. 

3) Gdyby okazało się, że którykolwiek z projektów uchwał, który Zarząd opiniował  na 

posiedzeniu 17.11.2021 r. jest  jednak inicjatywą uchwałodawczą Zarządu Powiatu 

Otwockiego to proszę o wskazanie  dokładnego przepisu Statutu, na podstawie 

którego Zarząd opiniował swój projekt uchwały. 

 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 

 

 

 


