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PROTOKÓŁ Nr XLV/22 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 
odbytej w dniu 24 lutego 2022 r. 

w trybie zdalnym 

 
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 

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

pracowników Starostwa.  

Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 21 radnych, co 

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał.   

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV z sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Wiązowna będących własnością Powiatu Otwockiego; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia                   

29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok,  

z późn. zm.; 

3) w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 

29 grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm.; 

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. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

6. Informacje Przewodniczącej Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji.      
 

Ad. 2   
Przewodnicząca Rady, radna Grażyna Kilbach zaproponowała zmianę, polegającą na 

wprowadzeniu do porządku obrad, jako pkt 3, podjęcie stanowiska Rady Powiatu Otwockiego 

w sprawie wsparcia dla Ukrainy oraz uczczeniem minutą ciszy poległych w wojnie ofiar. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. wniosek. 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk dołączył do sesji – obecnych 22 radnych. 

 

Głosowanie: „za” – 20 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

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

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego w sprawie wsparcia dla Ukrainy. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLIV z sesji.  
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Wiązowna będących własnością Powiatu Otwockiego; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia                   

29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok,  

z późn. zm.; 

3) w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 

29 grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm.; 

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. 

6. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

7. Informacje Przewodniczącej Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad sesji.   

 

Ad. 3 
Przewodnicząca Rady poprosiła Inspektora Biura Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Panią Ludmiłę Sokolnicką, która urodziła się i wychowała na 

Ukrainie o przedstawienie sytuacji związanej z działaniami Federacji Rosyjskiej na terenie 

Ukrainy. 

Inspektor Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pani Ludmiła 

Sokolnicka przedstawiła aktualną sytuację związaną z działaniami Federacji Rosyjskiej na 

terenie Ukrainy zaznaczając, że jest w kontakcie z Przewodniczącą Rady Miasta 

Nowowołyńsk, który jest miastem partnerskim dla Powiatu Otwockiego. Inspektor 

podkreśliła, że obecnie Przewodnicząca Rady Miasta Nowowołyńsk prosiła przede wszystkim 

o to, aby mówić o tym, co się dzieje na Ukrainie, zwłaszcza w aspekcie tego, że jest to agresja 

Federacji Rosyjskiej.  

Przewodnicząca Rady wyraziła słowa wsparcia i odczytała treść proponowanego 

stanowiska Rady Powiatu Otwockiego w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Następnie 

Przewodnicząca Rady poprosiła o uczczenie minutą ciszy ofiar poległych podczas wojny 

w Ukrainie.  

 

Radni oraz obecni na sesji uczcili minutą ciszy ofiary poległe podczas wojny w 

Ukrainie. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka zawnioskował, aby przedstawione stanowisko wysłać do 

miasta Włodzimierz Wołyński, z którym niegdyś Powiat Otwocki utrzymywał bliskie 

stosunki, a także do Ambasady Ukraińskiej w Warszawie i Ambasady Federacji Rosyjskiej. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, iż podtrzymuje swoje stanowisko, które 

przedstawił w wysłanym e-mailu. Radny uznał, że będzie głosował przeciwko przyjęciu 

ww. stanowiska, ponieważ Rada Powiatu nie ma kompetencji w kwestiach 

międzynarodowych. W związku z tym podejmowanie stanowiska jest pustym działaniem, 

które nic za sobą nie pociągnie. Radny poprosił Pana Starostę o zorganizowanie zbiórki 

potrzebnych rzeczy dla mieszkańców i uchodźców z Ukrainy. Radny w kwestii potępienia 

Federacji Rosyjskiej dodał, że obywatele Rosji nie mają z tym nic wspólnego i są przeciwni 

działaniom przywódcy kraju.  
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że jej zdaniem nawet takie stanowisko i wsparcie 

psychiczne jest bardzo ważne, co nie wyklucza dalszych działań, takich jak pomoc 

potrzebującym.  

Radny Piotr Kudlicki podziękował za symboliczną minutę ciszy i przeformułowanie 

stanowiska. Powiedział, że z reguły rozmawianie i rozkładanie na czynniki pierwsze tego 

typu spraw zniekształca działanie Rady Powiatu. Radny poprosił o powściągliwość w kwestii 

tego symbolicznego działania i zagłosowanie za stanowiskiem, które Rada Powiatu ma prawo 

wyrazić. Radny dodał, aby zachować ostrożność w kwestii wysyłania stanowiska do ambasad. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście Otwockiemu Krzysztofowi 

Szczegielniakowi. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poinformował, że dziś zwołany został 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono m.in. kwestie związane 

z pomocą Ukrainie. Wszystkie gminy wyraziły chęć organizacji pomocy, zwłaszcza dla 

Nowowołyńska – miasta partnerskiego Powiatu Otwockiego. Starosta zapewnił, że jest 

w kontakcie z merem miasta i jeśli pojawi się taka potrzeba, zostanie natychmiast 

zorganizowana zbiórka, o czym poinformuje radnych.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu poparła wypowiedź radnego 

Piotra Kudlickiego i Starosty. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski podtrzymał stanowisko Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej z prośbą o rozważenie możliwości udzielania wsparcia Ukrainie, 

a w szczególności miastu bliźniaczemu.  

Przewodnicząca Rady przeczytała ostatnie zdanie stanowiska, które zostało 

przeformułowane: „Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań Federacji Rosyjskiej 

i przekazujemy wyrazy wsparcia i solidarności naszym przyjaciołom z Ukrainy”.  

Przewodnicząca Rady udzielił głosu radnemu Grzegorzowi Michalczykowi. 

Radny Grzegorz Michalczyk zaproponował, aby sformułowanie „naszym 

przyjaciołom z Ukrainy” zamienić na „narodowi ukraińskiemu”.  

Radni zaakceptowali ww. zmianę. 
 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego stanowiska 

z proponowanymi zmianami. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 21 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła stanowisko Nr 8/2022 w sprawie wsparcia dla Ukrainy, 
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 

Protokół Nr XLIV/22 z ubiegłej sesji został przyjęty w obecności 22 radnych, przy 21 

głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Ad. 5 
1) Starosta oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika 

Pokrywczyńska omówili projekt uchwały Nr 1.  

 

Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o wsparcie inicjatywy i udzieliła głosu radnej 

Jolancie Koczorowskiej. 
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Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że odbyła rozmowę z Wicestarostą 
Otwockim w kwestii tego, czy ze względu na problemy z sądem, projekt uchwał nie powinien 

zawierać sformułowania: „Rada Powiatu wyraża zgodę na zbycie w drodze darowizny”. 

Radna poinformowała, że Pan Wicestarosta uznał, iż sformułowanie „Rada Powiatu wyraża 

zgodę na zbycie” jest wystarczające. W związku z tym radna poprosiła o uruchomienie 

procesu. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda korzystając z obecności Wójta Gminy Wiązowna poprosił 

o wyremontowanie odcinka drogi gminnej prowadzącej od wysypiska śmieci do wiaduktu. 

Dojazd do wiaduktu i dróg serwisowych Gminy Celestynów często prowadzi do uszkodzeń 
samochodów. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi 

Budnemu. 

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny powiedział, że Gmina Wiązowna jest 

w posiadaniu ww. drogi od roku. Jej wyremontowanie zostało zgłoszone w ramach wniosku 

do programu Polski Ład. 

  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska radnego Pawła 

Ajdackiego. 

  Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska radny Paweł Ajdacki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 22 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr 302/XLV/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Wiązowna będących własnością Powiatu Otwockiego, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

2) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 2 wraz 

z autopoprawką. 
 

  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego. 

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

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.  
 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 22 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr 303/XLV/22 w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21  Rady 
Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 
Otwockiego na 2022 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

3) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 3.  
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  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego. 

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

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.  
 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 22 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr 304/XLV/22 w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21  Rady 
Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm., która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 

4) Radny Dariusz Kołodziejczyk - Członek Zarządu Powiatu omówił projekt uchwały Nr 

4. 

 

  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego. 

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

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 22 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr 305/XLV/22 zmieniającą 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, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki poprosił, aby używać prawidłowej nazwy tj. Rada Powiatu 

Otwockiego. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że uchwała w sprawie diet poprzednio miała 

zapis „Rada Powiatu w Otwocku”. Następnie radna zwróciła uwagę na błędy redakcyjne w 

pkt 3 sprawozdania z prac Zarządu Powiatu. Z zapisu wynika, że Zarząd Powiatu zatwierdził 

roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska w nawiązaniu do pkt 16 zapytała, czy Wojewoda 

Mazowiecki wydał decyzję na realizację inwestycji, czy odniósł się do decyzji Powiatu 

Otwockiego i ją zakwestionował. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 



 

6 

 

Starosta wyjaśnił, że w pkt 16 powinno znaleźć się sformułowanie „decyzji 

uchylającej”.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o wyjaśnienie braku spójności informacji 

zawartych w pkt 37 i 47 sprawozdania dotyczących przebudowy skrzyżowania 

ul. Batorego/Karczewska/Matejki w Otwocku.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że nazwa wniosku złożonego do Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych nadal obowiązuje, natomiast Zarząd Powiatu niedawno podjął decyzję 
o przebudowie skrzyżowania w formie ronda. Starosta dodał, że w związku z tym Zarząd 

Powiatu wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o zmianę nazwy zadania.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał, dlaczego w sprawozdaniu, w protokole Nr 217/22 

z dnia 03.02.2022 r. nie ma informacji o udzieleniu wsparcia finansowego Powiatowemu 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o.,  poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w 

wysokości ponad 3 mln zł? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta poinformował, że punkt został przełożony na kolejne posiedzenie Zarządu 

Powiatu.  

 

Ad. 6 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że będzie ubiegać się o pozytywną rekomendację 

w sprawie organizacji kolejnej sesji w trybie stacjonarnym.  

 

Ad. 7 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że jak tylko będzie jakakolwiek okoliczność 

i sposobność, zostaną zorganizowane zbiórki dla uchodźców z Ukrainy.  Przewodnicząca 

Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu poinformowała, że Pan Starosta 

po przyjęciu przez Radę Powiatu stanowiska w sprawie wsparcia dla Ukrainy skontaktował 

się z merem Nowowołyńska Borysem Karpusem, który podziękował za wsparcie i prosi 

o modlitwę. Radna dodała, że na chwilę obecną nie ma tam potrzeby organizowania zbiórki, 

ale Powiat Otwocki jest cały czas w gotowości. Radni będą na bieżąco informowani o 

postępie sytuacji. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że pojawiło się wiele deklaracji 

samorządowców, aby wesprzeć uchodźców z Ukrainy poprzez udostępnienie im miejsc 

noclegowych. Radny zapytał czy to odgórna decyzja sztabu kryzysowego Wojewody 

Mazowieckiego, czy w gestii Powiatu Otwockiego leży to, aby dać takie zabezpieczenie 

uchodźcom? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że jest to zarówno sprawa rządowa, jak i Wojewody, ale 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w porozumieniu z gminami również nad tym 

pracuje.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście Otwockiemu Pawłowi Zawadzie. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada poinformował, że na spotkaniu Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiano kwestie formy pomocy Ukrainie, jaką Powiat 

Otwocki mógłby podjąć. Pod uwagę jest brane zapewnienie miejsc dla uchodźców, w 

związku z czym wytypowano budynki, które będą mogły do tego służyć. Wicestarosta dodał, 

że na chwilę obecną Powiat Otwocki czeka na więcej informacji.  
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że w zeszłym tygodniu wszyscy 

burmistrzowie, wójtowie i prezydenci ze wschodniej ściany Mazowsza dostali polecenie od 

Wojewody, aby przedstawić listę ewentualnych miejsc dla potencjalnych uchodźców. Jeśli 
okaże się, że liczba miejsc w gminach będzie zbyt mała, wówczas Wojewoda zwróci się 
pewnie także do powiatów.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski podziękował za powyższe informacje. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk. 

Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że Wojewoda Mazowiecki zwołał naradę 
wszystkich dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie, na którym będą poruszane 

kwestie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Dariusza Kołodziejczyka 

poinformował, że pisma do wójtów, burmistrzów i prezydentów były konsekwencją 
wcześniejszej akcji skierowanej do starostów. Starości byli zobligowani do wskazania miejsc 

dla 2 tys. osób. Starosta powiedział, że Powiat Otwocki wskazał takowe miejsca i dalsze 

działania będą kontynuowane na szczeblu gminnym. Starosta dodał, że pojawiają się także 

sygnały od osób prywatnych, które chcą przyjąć do siebie uchodźców. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że wszyscy, którzy są zainteresowani i czują 
potrzebę, żeby zrobić cokolwiek, powinni odświeżyć wiedzę na temat zarządzania 

kryzysowego. Pozwala to uniknąć w wielu sytuacjach niepotrzebnej aktywności 

nieefektywnych działań. Radny podkreślił, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku 

jest do dzisiaj postrzegana jako jedna z najnowocześniejszych i najlepszych ustaw o 

zarządzaniu kryzysowym w Europie. Krajowy plan zarządzania kryzysowego z 2018 roku 

również jest dokumentem, z którym każdy powinien się zapoznać.  
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta zobowiązał się do przesłania do Przewodniczącej Rady sprawozdania Straży 

Pożarnej dotyczącego interwencji związanych z wichurami. Następnie Starosta 

poinformował, że Powiat Otwocki otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 9 

mln zł. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że zaproponował Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowanie na terenie dawnego Ogniska Wychowawczego 

„Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” grupy wsparcia dla młodzieży. Radny 

zachęcił radnych do przyłączenia się do działań w tej kwestii. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że Pani Dyrektor 

PCPR będzie prowadziła grupy wsparcia dla młodzieży. Radna dodała, że będą tworzone 

również miejsca przeznaczone dla konkretnych grup społecznych i wiekowych.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby pamiętać również o starszej młodzieży. Radny 

powiedział, że bardzo cieszy się z tego, że Pani Dyrektor włączyła się w te działania. 

Przewodnicząca Rady poparła wypowiedź radnego Jacka Czarnowskiego. Dodała, że 

dzieci z powodu izolacji i nauczania zdalnego mają wiele problemów i należy je wspierać. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że tzw. fundusz korkowy w gminach, który był 

przeznaczony na profilaktykę alkoholową, ustawodawca rozpisał na inne działania, w tym na 
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uzależnienia behawioralne. Do końca marca każda gmina musi zrealizować swój program 

profilaktyczny poszerzając go o obszar uzależnień behawioralnych. Radny zaapelował 

o wsparcie gmin w tworzeniu nowych programów profilaktyki uzależnień, ponieważ 
przyniosą one wiele korzyści, również dla dzieci i młodzieży.  

 

 

 

 

Ad. 10 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 17.25 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XLV sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

Sporządziła:       Przewodniczyła: 

Paulina Przybysz       Grażyna Kilbach 
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