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PROTOKÓŁ Nr XLVI/22 
z sesji Rady Powiatu Otwockiego 
odbytej w dniu 31 marca 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 

XLVI 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 przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLV z sesji.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) 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.; 

2) 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.; 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w formie dotacji celowej dla 

Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do 

wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”; 

5) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 

które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

6) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa; 

7) w sprawie przekazania skargi. 

5. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli polityki kadrowej pod kątem celowości  

i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli. 

6. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu za rok 2021.  

7. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

8. Informacje Przewodniczącej Rady. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji.     
 

Ad. 2     

  Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zgłaszają uwagi lub wnioski do 

przedstawionego porządku obrad. 

  Radni nie zgłosili uwag.  
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Ad. 3  
Protokół Nr XLV/22 z ubiegłej sesji został przyjęty w obecności 21 radnych, 19 

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (1 osoba nie zagłosowała). 

 

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

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zawnioskował, aby Zarząd Powiatu omówił aktualną sytuację 
wszystkich inwestycji z załącznika 2a – na jakim są etapie, czy mają pozwolenia, projekty 

i które z nich są zagrożone zrealizowaniem nie w ciągu roku, a dwóch lat? 

W wyniku dyskusji Przewodnicząca Rady poprosiła, aby Zarząd Powiatu przygotował 

odpowiedź w formie pisemnej na powyższe pytania i przesłał wszystkim radnym 

w określonym terminie. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście Otwockiemu 

Krzysztofowi Szczegielniakowi. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak pozytywnie ustosunkował się do powyższej 

prośby.  

  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. 

 

Do sesji dołączyła radna Grażyna Olszewska – obecnych 22 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 22 radnych - 16 głosami „za”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” (1 osoba nie zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 306/XLVI/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, z późn. zm., 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

2) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 2. 

 

  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 - 16 głosami „za”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” (1 osoba nie zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 307/XLVI/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. 
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3) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Magdalena Żurawska omówiła projekt uchwały Nr 3.  
 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński poprosił, aby na posiedzenie komisji merytorycznej zaprosić 
pracownika Nadleśnictwa Celestynów w celu wyjaśnienia sprawy wycinki siedliska 

wiekowych sosen w Śródborowie. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że zapraszanie gości na posiedzenia komisji jest rolą 
przewodniczących komisji. Dodał, że kompetentną osobą do wyjaśnienia sprawy jest 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Pan Artur Dawidziuk. 

  Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprawa pozostaje w kompetencjach 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego 

i poprosiła radnego o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu uchwały. 

  Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska radny Paweł Ajdacki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej 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 308/XLVI/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, 
wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na 
terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

  Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, iż rozumie, że głos radnego Janusza 

Golińskiego nie miał żadnego związku z uchwałą, ponieważ Mazowiecki Park Krajobrazowy 

nie odpowiada za wycinki drzew. Dodał, że w związku z tym rozumie, że przedmiotem 

spotkania komisji będzie działanie Nadleśnictwa Celestynów? 

  Przewodnicząca Rady powiedziała, że Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska zdecyduje, co będzie przedmiotem posiedzenia. Przewodnicząca Rady udzieliła 

głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

  Radny Janusz Goliński podkreślił, że posiedzenie komisji jest okazją do tego, aby 

uzyskać informacje w kwestii wycinki drzew. 

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska, radnemu Pawłowi Ajdackiemu. 

  Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki, 

poinformował, że Komisja pochyli się nad sprawą zgłoszoną przez radnego Janusza 

Golińskiego. 

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu.  

  Radny Piotr Kudlicki powiedział, że uchwała dotyczy spraw naszej współpracy 

z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, w tym realizowania działalności edukacyjnej ze 

środków powiatowych na rzecz dzieci. Radny zasugerował, że może należałoby w przyszłości 

sfinansować działania edukacyjne dla dorosłych i dla radnych, co pozwoliłoby uniknąć wielu 

tych samych pytań. 
 

4) Starosta omówił projekt uchwały Nr 4.  
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  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

  Radny Dariusz Grajda zwrócił uwagę na to, aby nie przeciągać inwestycji na kolejny 

rok i podchodzić z planowaniem tych inwestycji w sposób profesjonalny, czyli najpierw 

wykonywać projekty, a potem ewentualnie szukać finansowania. 

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

  Starosta wyjaśnił, że w ubiegłym roku Powiat Otwocki przeznaczył na budowę 
pomostu 10 tys. zł, natomiast resztę miało dołożyć Miasto Otwock. Starosta zapewnił, że 

Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne planują inwestycje zgodnie z harmonogramem, 

jednak w przypadku programu Polski Ład trudno jest najpierw przygotować projekt a później 

ubiegać się o środki, ponieważ program przewiduje inwestycje w systemie „Projektuj i 

buduj”. Starosta dodał, że niektóre inwestycje są też wieloletnie.  

 

Do sesji dołączył radny Jacek Czarnowski – obecnych 23 radnych. 

 

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Robertowi Kosińskiemu. 

  Radny Robert Kosiński zaznaczył, że jeśli Powiat Otwocki przeznaczy środki na 

projekt inwestycji i okaże się, że nie otrzyma środków zewnętrznych na jej wykonanie, będzie 

to działanie niegospodarne. 

  Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o trzymanie się tematyki punktu porządku 

obrad. 

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

  Radny Zbigniew Szczepaniak poparł wypowiedź radnego Dariusza Grajdy. Zaznaczył, 

że z powodu wojny w Ukrainie i stale rosnących cen surowców drożeją inwestycje, w 

związku z czym im wcześniej te inwestycje się zaczną, tym mogą być ewentualnie tańsze.  

  Przewodnicząca Rady powiedziała, że inwestycja budowy pomostów ma zostać 
zrealizowana do maja br.  

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie.  

  Radny Dariusz Grajda powiedział, że zwrócił tylko uwagę na to, że tak mała i prosta 

inwestycja w ciągu jednego roku będzie kosztowała o 50 % więcej. 

  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. 

  Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego o przedstawienie opinii 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 poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 22 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 309/XLVI/22 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w 2022 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 niniejszego protokołu.  
 

5) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
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przedstawiła projekt uchwały Nr 5.  

 

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

  Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o informacje dotyczące uruchomienia środków 

dla szpitali i placówek medycznych w zakresie dostosowania ich w kwestiach 

architektonicznych, stron internetowych itd. Radny zapytał czy jest jakaś szansa, przy okazji 

podjęcia tej uchwały, że PFRON podejmie działania i uruchomi środki na ten cel? 

  Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektor PCPR. 

  Dyrektor PCPR odpowiedziała, że jak tylko zostaną uruchomione takie programy, to 

wszystkie podmioty działalności medycznej i leczniczej zostaną o tym poinformowane.  

  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radną Elżbietę Siwek. 

  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa radna Elżbieta Siwek 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa do 

przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 23 głosami „za”- podjęła uchwałę 
Nr 310/XLVI/22 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 

6) Przewodnicząca Rady przedstawiła wnioski do projektu uchwały Nr 6 zgłoszone na 

posiedzeniach komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje, aby w uzasadnieniu projektu 

uchwały sformułowanie „konflikt zbrojny” zamienić na „agresją Federacji 

Rosyjskiej”. 

Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zmianę sformułowania w tytule 

uchwały: „w związku z konfliktem zbrojnym” na „w związku z wojną”.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę sformułowania 

w tytule uchwały: „w związku z konfliktem zbrojnym” na „w związku z wojną”. 

Głosowanie: „za” – 18 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 4 osoby (1 osoba nie 

zagłosowała). 

Wniosek uzyskał poparcie.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek, aby w uzasadnieniu projektu 

uchwały sformułowanie „konflikt zbrojny” zamienić na „agresją Federacji Rosyjskiej”. 

Głosowanie: „za” – 20 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby (1 osoba nie 

zagłosowała). 

Wniosek uzyskał poparcie.  

 

Starosta na prośbę Przewodniczącej Rady omówił projekt uchwały Nr 6. 

   Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radną Elżbietę Siwek. 

  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa radna Elżbieta Siwek 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa do 

przedmiotowego projektu uchwały. 
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  Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radnego Jarosława 

Kopaczewskiego. 

  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

  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 wraz z przyjętym wnioskiem do przedmiotowego projektu 

uchwały.  

  Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

  Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska wraz z przyjętym 

wnioskiem do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały 

wraz ze zmianami. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 22 głosami „za” (1 osoba nie 
zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 311/XLVI/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

7) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Krzysztof Olszewski 

przedstawił projekt uchwały Nr 7.  
 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu.  

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie mogła 

wkroczyć merytorycznie w rozpoznanie tej skargi, ponieważ zgodnie z właściwością należy 

ją przekazać do organu sprawującego nadzór nad Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z 

o.o., natomiast sprawa jest o tyle ważna, że Komisja skierowała wniosek do Zarządu Powiatu 

Otwockiego, aby pochylił się nad jakością i dostępnością świadczeń zdrowotnych dla kobiet 

w poradni ginekologiczno – położniczej przy ul. Armii Krajowej w Otwocku. Radny 

podziękował Zarządowi Powiatu za przyjęcie propozycji do realizacji. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi.  

Radny Zbigniew Szczepaniak zawnioskował, aby wpisać do uchwały informację o 

tym, że radni zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia skargi. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta zaproponował, że Zarząd Powiatu po otrzymaniu informacji o rozpatrzeniu 

skargi przekaże je radnym. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Bogumile Więckowskiej. 

Radna Bogumiła Więckowska podkreśliła, że Rada Powiatu nie może formułować 
wniosków do Rady Nadzorczej, w związku z tym propozycja Pana Starosty jest słuszna. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki poparł wypowiedź radnej Bogumiły Więckowskiej. Zaznaczył, 

że Rada Powiatu nie ma jurysdykcji, aby takie zobowiązania umieszczać w tekście uchwały. 



 

7 

 

Zgodnie z praktyką przekazywania wynikającą z kpa, przekazujący prosi i dostaje informację 
o sposobie załatwienia sprawy.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poparł powyższe wypowiedzi i poinformował, że 

Zgromadzenie Wspólników również zajęło się tą sprawą. Zgodnie z ustaleniami miały być 
wykonane ścisłe grafiki pracy lekarzy, tak aby sytuacja się ustabilizowała.   

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Ordynatorowi Oddziału Ginekologii 

i Położnictwa w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Leszkowi Gmyrkowi. 

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Powiatowym Centrum Zdrowia 

Spółka z o.o. Leszek Gmyrek poinformował, że w poradni nie ma stałego lekarza, mimo że 

cały czas jest taki poszukiwany, jednak lekarze odbywają codziennie na zmianę dyżury. Po 

porozumieniu z lekarzami stworzone zostaną stałe grafiki.  

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 
Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych - 23 głosami „za” - podjęła uchwałę 
Nr 311/XLVI/22 w sprawie przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 5 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, 

radnemu Piotrowi Kudlickiemu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Kudlicki poinformował, że Komisja 

Rewizyjna podczas kontroli badała czy stan zatrudnienia, wysokość wynagradzania i wielkość 
komórek organizacyjnych odpowiada zakresom obowiązków poszczególnych komórek 

organizacyjnych, czy procesy rekrutacyjne były przeprowadzane zgodnie z regulaminami, czy 

regulaminy odpowiadają odpowiednim standardom. Radny podsumował, że kontrola Komisji 

dała dobry obraz sytuacji, zwrócono uwagę na kilka drobnych mankamentów.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta podziękował Komisji Rewizyjnej za bardzo dokładną analizę. Poinformował, 

że przychyla się do rekomendacji Komisji o stworzenie tekstu jednolitego i zapewnił, że 

wniosek zostanie wykonany.  

 

Ad. 6  
Przewodnicząca Rady podziękowała przewodniczącym komisji za przekazanie 

sprawozdań i zapytała czy radni mają do nich uwagi bądź pytania.  

Radny Dariusz Grajda poprosił o wyjaśnienie, dlaczego radni nie dostali w 

ustawowym terminie kompletu materiałów na sesję, w części sprawozdań z posiedzeń 
komisji.  

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że sprawozdania były przyjmowane na komisjach, 

które odbyły się kilka dni przed sesją.  
Radny Dariusz Grajda zawnioskował, aby Przewodnicząca Rady zaapelowała do 

przewodniczących komisji, by przyjmowali sprawozdania wcześniej, tak, aby materiały na 

sesję były przesyłane w komplecie. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z § 29 ust. 4 Statutu Powiatu 

Otwockiego komisje są obowiązane przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności 

raz w roku w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym oraz w 

każdym czasie – na żądanie rady. Przewodnicząca Rady dodała, że nie było wcześniej 

żadnych żądań, a termin został zachowany. 

Ad. 7 



 

8 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że w punktach 18 i 20 sprawozdania z prac 

Zarządu widnieje informacja, że Zarząd Powiatu otrzymał lub przyjął pismo do wiadomości, 

ale nie wiadomo, jakie jest stanowisko Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w tej 

sprawie. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta poinformował, że na posiedzeniach Zarządu Powiatu często pojawiają się 
takie pisma, z którymi Zarząd tylko się zapoznaje. Powiedział, że w pkt 18 chodzi 

o przekazanie drogi, natomiast pkt 20 nawiązuje do kwestii dawnego śladu trasy S17 i do 

kwestii dróg serwisowych przy trasie S17.   

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej.  

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o skan pisma z dnia 03.02.2022 r., 

Nr DZ/544/PG/2022 Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie własności odcinków 

drogi S17 przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 130/21 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 r. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska w nawiązaniu do pkt 25 i 26 poprosiła o skan pisma 

w sprawie informacji nt. zobowiązań Spółki PCZ wobec Powiatu Otwockiego. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska w nawiązaniu do pkt 29 zapytała o procedurę 
przyznawania nagród i podwyżek poszczególnym dyrektorom jednostek organizacyjnych. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta wyjaśnił, że procedura ustalona przez Starostę, została ujednolicona, 

ponieważ występowały w niej pewne rozbieżności. Starosta zobowiązał się do sprawdzenia 

informacji, jakim aktem prawnym procedura zostanie zatwierdzona.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska nawiązując do pkt 31 sprawozdania zapytała, dlaczego 

użyto sformułowań, że wnioski są do określonej kwoty np. „edycja II wniosek do 65 mln zł” ? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta wyjaśnił, że takie były nazwy w naborach. Wnioski można było składać do 

podanych kwot.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, w kontekście pkt 32, iż rozumie, że 

Wojewoda Mazowiecki odpowiedział na pismo Powiatu Otwockiego. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta poinformował, że Powiat Otwocki wystąpił do Wojewody o zgodę na 

realizację niektórych inwestycji w roku 2023, ponieważ istnieje ryzyko, że niektóre 

inwestycje realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nie 

zostaną wykonane w roku 2022. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska zwróciła uwagę na to, że w pkt 28 jest niepoprawny 

zapis, ponieważ nie można pismem oddalić sprzeciwu do decyzji. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta wyjaśnił, że Powiat Otwocki złożył do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego skargę na postępowanie Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda wysłał 

swoją odpowiedź odnosząc się do tej skargi. 
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, w kontekście pkt 35, dlaczego ogłoszony został 

konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, czy obecnej 

Pani Dyrektor kończy się już kadencja? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że obecnej 

Dyrektor PMDK kończy się kadencja.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, w nawiązaniu do pkt 42 czy chodzi o 

zwiększenie tygodniowego wymiaru zajęć nauki języka polskiego w Powiatowym 

Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku dla osób przybywających z Ukrainy.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że chodzi o 

zajęcia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Dodała, że zajęcia cieszą się dużym 

zainteresowaniem.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska nawiązując do pkt 53 zapytała, jaki udział ma tu 

Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Otwocka? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta powiedział, że sprawdzi to i udzieli odpowiedzi później. 

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak i radna Elżbieta Siwek również poprosili o skany pism 

z pkt 25 i 26. 

Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Starostę, aby przesłał skany ww. pism do 

wszystkich radnych. 

Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby.  

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak w nawiązaniu do pkt 31 powiedział, iż rozumie, że w II 

edycji Powiat Otwocki złożył wnioski na ok. 100 mln zł, natomiast w III edycji na ok. 10 mln 

zł. Radny zapytał, jakie są szanse na otrzymanie tych środków? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie ma informacji na temat tego, jakie są 
szanse otrzymania tych środków.  

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, w kontekście pkt 42, iż rozumie, że sześć 
godzin zajęć języka polskiego dla Ukraińców jest maksymalną liczbą, ze względu na to, że 

brakuje nauczycieli? Czy jeśli byłoby więcej nauczycieli, środki na większą liczbę godzin by 

się znalazły?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu 

Powiatu. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że środki na 

zwiększoną liczbę zajęć z języka polskiego na pewno by się znalazły, gdyby zatrudniono 

większą liczbę nauczycieli, ale niestety nie jest łatwo ich znaleźć. Dodała, że to, że 

zatrudniono dwóch nauczycieli i tak jest dużym sukcesem.  

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak w odniesieniu do pkt 62 i 63, zapytał czy można 

uzyskać wgląd do projektów u Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.   

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 
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Starosta odpowiedział, że jeśli Dyrektor ZDP je posiada, to tak. Następnie Starosta 

odpowiedział na pytanie radnej Jolanty Koczorowskiej dotyczące pkt 53. Wyjaśnił, że 

właściciel inwestycji położonej blisko Biblioteki Powiatowej wystąpił o to, aby zakupić 
fragment działki z garażami, której Biblioteka nie użytkuje. Powiat Otwocki nie może 

wyrazić na to zgody, ponieważ działkę otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego 

na prowadzenie Biblioteki Powiatowej, w związku z czym wystosował pismo do Marszałka 

o wyrażenie zgody na zmianę użytkowania. Starosta powiedział, że wystąpiono do Prezydenta 

Miasta Otwocka, ponieważ nie można przeprowadzić przez działkę powiatową dojazdu do 

drogi, natomiast można zaproponować połączenie tej działki z drogą publiczną przez 

nieruchomość należącą do Miasta Otwock.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o dojazd do działki oraz powiedział, że kiedyś 
odbywała się dyskusja na temat zagospodarowania przez Bibliotekę Powiatową 
nieużytkowanego terenu.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu nie ma informacji w sprawie planów 

zagospodarowania przez Bibliotekę Powiatową nieużytkowanego terenu. Następnie Starosta 

wyjaśnił, że podział geodezyjny nie będzie mógł zostać wykonany bez utworzenia dojazdu do 

nieruchomości. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście Otwockiemu Pawłowi Zawadzie. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada poinformował, w nawiązaniu do próśb radnych 

o skany dokumentów z pkt 25 i 26, że załączniki do pism stanowią tajemnicę handlową, 
zwłaszcza załączniki do pisma z pkt 26 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

z informacjami nt. Spółki. W związku z tym radnym zostanie udzielona tylko część 
informacji.  

 

Ad. 8  
Przewodnicząca Rady poinformowała o tym, że: 

 
− w związku z pracami nad projektem Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 

2022 - 2030 Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą o jej analizę przez komisje Rady 

Powiatu. W związku z powyższym 11 kwietnia br. o godz. 16.30 w auli Liceum 

Ogólnokształcącego im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku odbędzie się wspólne 

posiedzenie wszystkich komisji stałych, po którym odbędzie się spotkanie dla radnych 

z okazji Świąt Wielkanocnych; 

− termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2021 rok wraz z kopią swojego zeznania 

o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego 

ewentualną korektą, w dwóch egzemplarzach, radni są obowiązani złożyć do 30 

kwietnia 2022 r., zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym; 

− według harmonogramu sesji Rady Powiatu Otwockiego w roku 2022 najbliższa sesja 

odbędzie się 28 kwietnia w trybie stacjonarnym w Powiatowym Młodzieżowym 

Domu Kultury w Otwocku. 
 

Ad. 9 
Przewodnicząca Rady poinformowała, w nawiązaniu do wniosku radnego Piotra 

Kudlickiego o uhonorowanie i złożenie gratulacji w imieniu Powiatu Otwockiego 

zawodnikowi klubu KSW Bushi, że odbędzie się to uroczyście na sesji stacjonarnej 28 

kwietnia br.  
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Ad. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 18.20 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady XLVI sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Grażyna Kilbach 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


