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PROTOKÓŁ Nr XLIX/22 

z sesji Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 14 czerwca 2022 r. 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku  

przy ul. Poniatowskiego 10  

 

 

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

Powiatu Otwockiego Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska o godzinie 1600 

otworzyła obrady XLIX sesji Rady Powiatu Otwockiego. Powitała przybyłych gości, panie  

i panów radnych oraz pracowników Starostwa.  

Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 16 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 XLVIII 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 przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 

oraz wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju powiatu otwockiego; 

4)  w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie 

przewozy Gminno-Powiatowe"; 

5) w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie 

przewozy Gminno-Powiatowe; 

6) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, 

ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich; 

7) w sprawie zmian w Uchwale Nr 319/XLVIII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących 

się na terenie Powiatu Otwockiego; 

8) w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim; 

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

5. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021. 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2021.  

7. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

8. Informacje Przewodniczącej Rady. 
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9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji.       

   

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Grażyna Olszewska zapytała czy radni zgłaszają 

uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag.  

 

Ad. 3 

Protokół Nr XLVIII/22 z ubiegłej sesji został przyjęty w obecności 16 radnych,  

16 „za”.   

 

Ad. 4 

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

 

Do sesji dołączył radny Marcin Olpiński – obecnych 17 radnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi.  

Radny Zbigniew Szczepaniak zwrócił uwagę, że w rozdziale 75702 zwiększa się plan 

wydatków na kwotę 2.281.000  zł  w celu uzupełnienia brakującej kwoty na spłatę odsetek od 

zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w  związku ze znacznym wzrostem stóp 

procentowych w 2022 r. Sytuacja rynkowa zmusza nas do podjęcia takich działań. 

 

Do sesji dołączył radny Grzegorz Michalczyk – obecnych 18 radnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Budżetowej Romana Srebnickiego.  

Członek Komisji Budżetowej Roman Srebnicki przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych - 16 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” (1 osoba nie zagłosowała) - podjęła uchwałę Nr 323/XLIX/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 Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 2.  

 

  Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Budżetowej Romana Srebnickiego.  

  Członek Komisji Budżetowej Roman Srebnicki przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.  
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Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych - 15 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”, przy 2 głosach „przeciw” - podjęła uchwałę Nr 324/XLIX/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.  

 

3) Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały Nr 3. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił autopoprawkę do tego projektu.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki nawiązując do sprawy aktualizacji i ewaluacji Strategii, 

podziękował, że Zarząd przychylił się do jego prośby i dokumenty zostały opracowane  

i dołączone do Strategii.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Budżetowej Romana Srebnickiego.  

Członek Komisji Budżetowej Roman Srebnicki przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały. 

 Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Romana Srebnickiego.  

Członek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Roman Srebnicki przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosława 

Kopaczewskiego. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kopaczewski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego 

projektu uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Elżbietę 

Siwek. 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Elżbieta Siwek 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa do 

przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały wraz z autopoprawką.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych - 17 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” - podjęła uchwałę Nr 325/XLIX/22 w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 oraz wprowadzenia systemu 

zarządzania strategią rozwoju powiatu otwockiego, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

4) Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada omówił projekt uchwały Nr 4. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał czy Zarząd przeprowadził symulację kosztów 

utworzenia związku gminno-powiatowego i ile będzie to kosztowało Powiat? 
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Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście.  

Wicestarosta odpowiedział, że jest analiza i poprosił Inspektor Wydziału Komunikacji 

i Transportu Monikę Kowalczyk o szczegółowe wyjaśnienie.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Inspektor Wydziału Komunikacji  

i Transportu Monice Kowalczyk.  

Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Monika Kowalczyk wyjaśniła, że jeśli 

chodzi o ogólne założenia statutu to Powiat będzie pokrywał koszty administracyjne czyli 

koszty związane z utrzymaniem biura i pracowników, natomiast koszty realizacji linii będą 

dzielone na poszczególne gminy w zakresie kilometrów, które przez Gminę będą realizowane. 

Utrzymanie tego biura przez Powiat będzie kosztował około 200 tys. zł rocznie. Koszty mogą 

być zmniejszone, jeśli to będzie niewiele linii, to pracowników będzie można zatrudnić na pół 

etatu, a siedziba biura byłaby usytuowana w budynku Starostwa.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Romana Srebnickiego. 

Członek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Roman Srebnicki przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu 

uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych – 14 głosami „za”, przy 4 głosach 

„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 326/XLIX/22 w sprawie utworzenia 

Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe", 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

5) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały Nr 5 wraz  

z autopoprawką.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Romana Srebnickiego. 

Członek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Roman Srebnicki przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu 

uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych - 15 głosami „za”, przy 3 głosach 

„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 327/XLIX/22 w sprawie przyjęcia Statutu 

Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe", 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

6) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały Nr 6.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Romana Srebnickiego. 
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Członek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Roman Srebnicki przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu 

uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 328/XLIX/22 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, 

ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

7) Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały Nr 7.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały członka Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Romana Srebnickiego.  

Członek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Roman Srebnicki przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosława 

Kopaczewskiego. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kopaczewski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 329/XLIX/22 w sprawie zmian w Uchwale Nr 319/XLVIII/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz 

znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

8) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka omówiła 

projekt uchwały Nr 8.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał czy można zwiększyć kwotę ryczałtu na paliwo? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Małgorzacie Woźnickiej. 

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka powiedziała, że w tej chwili w placówce jest 

siedmioro dzieci. Miesięczna wysokość ryczałtu na paliwo dla każdego dziecka to kwota 

110,00 zł. Wniosek w sprawie ryczałtu złożył Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka  

w Podbieli. 
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Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Elżbietę 

Siwek.  

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Elżbieta Siwek 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa do 

przedmiotowego projektu uchwały.  

  

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych – 18 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 330/XLIX/22 w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

9) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Olszewski przedstawił 

projekt uchwały Nr 9.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński zapytał, czy cała ta sytuacja w sprawie skargi na działalność 

Dyrektora PCPR powinna mieć taki rozgłos i kończyć się w ten sposób. Czy jest pozew 

sądowy w stosunku do Starostwa i do PCPR? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że Zarząd w oparciu o zgromadzone materiały podjął decyzję  

w miarę szybko. W ocenie Zarządu, a także Dyrektora PCPR  powinno się to odbyć właśnie 

w taki sposób. Pozew sądowy został złożony - każdy ma prawo do odwołania się do sądu. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki poprosił o wyjaśnienie w nawiązaniu do wypowiedzi radnego 

Janusza Golińskiego, że nie wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa, czy chodzi  

o postępowanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji czy chodzi o kontekst całej sprawy 

jednostki organizacyjnej? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński oznajmił, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami 

prawa. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 18 radnych – 13 głosami „za”, przy 5 głosach 

„wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 331/XLIX/22 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad.5 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi 

do sprawozdania z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej za 2021 rok (sprawozdanie 

w załączeniu). 

Radni nie zgłosili uwag ww. sprawozdania.  

 

Ad.6 
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Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych ma pytania lub zgłasza uwagi 

do sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

2021 (sprawozdanie w załączeniu). 

Radni nie zgłosili uwag ww. sprawozdania.  

 

Ad.7 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu.  

Radny Jacek Czarnowski nawiązując do pkt 19 sprawozdania z prac Zarządu,  

w związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie, w którym wyrażono zgodę  

na wsparcie finansowe w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na transport członków 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP na obóz do Bazy Obozowej Hufca ZHP Otwock 

do Przerwanek, zapytał jak liczna była grupa młodych strażaków?  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze 

Błaszczyk. 

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk wyjaśniła, że wyjazd odbędzie się  

w wakacje. Grupa składa się z kilkudziesięciu osób, jest to młodzież z całego powiatu. Obóz 

organizuje młodzieżowa drużyna pożarnicza w Przerwankach.  

Radny Jacek Czarnowski poprosił o szczegółową informację w kwestii ilości osób. 

Następnie odniósł się do pkt 20 odnośnie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubicach,  

w którym nie wyrażono zgody na udzielenie wsparcia finansowego na zakup odzieży 

ochronnej i hełmów dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lubicach 

z uwagi na brak możliwości prawnych do udzielenia wsparcia. Zaapelował, żeby pomóc 

młodym ludziom, wskazać jakąś inną możliwość pozyskania środków z naszego budżetu. 

Następnie nawiązał do pkt 21 dotyczącego pisma Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Batalionu „Zośka” w Celestynowie, w którym nie wyrażono zgody na dofinansowanie 

wydania książki pt. „Okruchy wspomnień Celestynów”, ponieważ książka była już w druku 

oraz z uwagi na brak zaplanowanych środków w budżecie na ww. przedsięwzięcie. Radny 

zaapelował, aby się pochylić nad tą sprawą. Radny nawiązując do  

pkt 27, gdzie wyrażono zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowiska Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, zapytał dlaczego najpierw zaproponowano,  

a później anulowano ogłoszenie konkursu? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta w odniesieniu do pkt 19 powiedział, że autokar, który zawozi młodzież do 

Przerwanek pozostaje do dyspozycji przez cały okres pobytu, dlatego są to takie koszty. 

Następnie odniósł się do pkt 20 i wyjaśnił, że odzież ochronna czy wyposażenie ochotniczych 

straży pożarnych są to zadania własne gminy i dlatego nie wyrażono zgody. Nawiązując do 

pkt 21 Starosta poinformował, że nie dofinansowano druku książki, ponieważ wniosek 

wpłynął po terminie.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze 

Błaszczyk. 

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk ustosunkowała się do prośby Jacka 

Czarnowskiego i poprosiła Dyrektor PCPR Małgorzatę Woźnicką o szczegółowe wyjaśnienie 

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin”  

w Karczewie. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektor PCPR Małgorzacie Woźnickiej. 

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka wyjaśniła, że ogłoszenie nie wszędzie zostało 

opublikowane dlatego zostało anulowane i ogłoszono nowy konkurs. Nowe ogłoszenie jest 

opublikowane w Internecie i na portalu pracuj.pl. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu.  
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Radny Jacek Czarnowski nawiązując do pkt 36, w którym odrzucono ofertę Fundacji 

Fucco na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt.: 

„Nieodkryty Powiat Otwocki” z uwagi na brak celowości finansowania zadania oraz  

w wyniku braku w ofercie informacji dot. wkładu własnego na realizację zadania, zapytał  

co to znaczy brak celowości finansowania zadania i poprosił o wyjaśnienie.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Kierownikowi Biura Promocji i Kultury 

Rafałowi Skwiotowi. 

Kierownik Biura Promocji i Kultury Rafał Skwiot odpowiedział, że oferta została 

odrzucona, ponieważ była źle przygotowana merytorycznie i była bez wkładu własnego.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu 

Radny Jacek Czarnowski poprosił o przesłanie szczegółowych informacji w ww. 

sprawie. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Kierownikowi Biura Promocji i Kultury 

Rafałowi Skwiotowi.  

Kierownik Biura Promocji i Kultury Rafał Skwiot pozytywnie ustosunkował się do 

powyższej prośby.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu 

Radny Jacek Czarnowski poprosił o więcej informacji odnośnie pkt 47, w którym nie 

wyrażono zgody na przesunięcie 7 tys. zł w rozdziale 75075 na zorganizowanie wydarzenia 

pn.: „Prezentacja Strategii Powiatu Otwockiego”. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że spotkanie było zorganizowane z okazji dnia Pracownika 

Samorządowego i miało na celu zapoznanie pracowników z wdrażaną Strategią. Spotkanie 

miało charakter szkoleniowy, a także polegało na rozmowie i wymianie doświadczeń. Zarząd 

nie wyraził zgody, aby spotkanie odbyło się w ośrodku zewnętrznym, dlatego zostało 

zorganizowane w PMDK za znacznie mniejszą kwotę.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, żeby przy sporządzaniu sprawozdań przy 

uchwałach Zarządu były numery uchwał. Następnie odniosła się do pkt 15 czy jest uchwała, 

która przyjmuje rozliczenia dotacji? Poprosiła o przesłanie informacji na e-maila. Radna 

nawiązała do pkt 46 w sprawie przeprowadzonych pomiarów hałasu przy drodze ekspresowej 

S17, zapytała czy raport jest dostępny oraz w jakich miejscach był przeprowadzony? 

Poprosiła o dokumentację elektroniczną.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odnosząc się do pkt 15 powiedział, że uchwała taka nie została podjęta, 

natomiast jeśli chodzi o raport pomiarów hałasu jest dostępny w formie elektronicznej i miał 

być wysłany radnej na e-maila. Obiecał, że wyjaśni sprawę, dlaczego raport nie został 

przesłany. 

 

Do sesji dołączyła Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach – obecnych 19 radnych. 

 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach poinformowała o terminie sesji absolutoryjnej 

tj. 28 czerwca 2022 r. o godzinie 1630 w trybie hybrydowym w Powiatowym Młodzieżowym 

Domu Kultury w Otwocku.  

 

Ad.9 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, dlaczego Rada Powiatu nie dostała zaproszenia 

na wydarzenie przekazania karetki Szpitalowi i na obchody Jubileuszu 60-lecia Józefowa? 
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Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odnośnie zaproszenia związanego z przekazaniem karetki powiedział,  

że Pani Prezes Monika Gębska organizowała wydarzenie w porozumieniu z Marszałkiem- 

darczyńcą karetki. Przekazanie karetki było tuż przed frontem, wejściem do Szpitala, a Szpital 

nie został wyłączony z funkcjonowania, dlatego liczba osób była ograniczona.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze 

Błaszczyk.  

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk w kontekście 60-lecia Józefowa 

zaznaczyła, że są przekazane i wysyłane informacje na e-maile. Rozpoczął się sezon 

wydarzeniowo- imprezowy, jeżeli są jakieś zaproszenia dla Rady to Państwo radni dostają 

taką informację. Jeśli chodzi o Jubileusz Miasta Józefowa to Rada Powiatu nie została 

zaproszona. Jedyne osoby zaproszone to byli włodarze, w przypadku Powiatu tylko Starosta. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski odniósł się do finansowania pomocy dla uchodźców, zapytał 

do kiedy będą funkcjonowały ośrodki? Czy coś wiadomo na ten temat? Czy Starostwo 

otrzymuje wsparcie od Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ww. ośrodków? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta poinformował, że może być zakończone dofinansowanie dla niektórych 

prywatnych domów goszczących Ukraińców, a instytucje na razie dalej są finansowane. 

Powiat dostaje dofinansowanie jako pensjonat jest to kwota 70 zł. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik oznajmił, że środki zostały przekazane za kwiecień, maj, a za czerwiec 

jeszcze nie wpłynęły. Obecnie jest ok. 400 osób rozmieszczonych w różnych ośrodkach na 

terenie powiatu. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał w jakich kwotach przekazano dofinansowanie za 

kwiecień i maj? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik powiedział, że wpłynęło około 700 tys. zł. Wszyscy dostali według kategorii 

hala 55 zł, pensjonat 70 zł, a pozostałe po 40 zł, na całkowite rozliczenie mają czas do końca 

roku. Jednak niewykorzystane środki trzeba będzie zwrócić.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu 

Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy PCZ, który ma cały czas 115-120 osób 

otrzymało jakieś środki za kwiecień i maj? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik odpowiedział, że PCZ nie otrzymało środków, ponieważ Pani Prezes 

chciałaby dostać dofinansowanie po 70 zł, a Wojewoda nie dokonał jeszcze wyceny. Na 

obecną chwilę Starostwo jest w stanie zapłacić po 40 zł i ewentualnie różnicę dopłacić  

w kolejnej fakturze, jeśli będzie taka konieczność. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu 

Radny Jacek Czarnowski jest zaniepokojony sytuacją PCZ i zastanawia się czy sobie 

poradzi i czy uchodźcy z dnia na dzień nie stracą dachu nad głową? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że każdy obiekt rozlicza się fakturą zgodnie z założeniami 

Wojewody. PCZ dostał środki za marzec, ponieważ przedstawił faktury i zostało wypłacone 

po 120 zł. PCZ może być sklasyfikowany jako pensjonat wtedy kwota dofinansowania 

wynosi 70 zł od osoby. Brakuje tylko decyzji Wojewody. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącej Rady Grażynie Kilbach. 
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Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach powiedziała, że w Gminie Wiązowna 

dyrektorzy placówek oświatowych dostali informacje z CUS, że obiady dla uchodźców 

posiadających pesel będą refundowane przez 60 dni, a później rodzice muszą sami płacić. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że ludzie mieszkający w PCZ są nawet chętni 

partycypować w kosztach dopóki nie będą mogli wrócić na Ukrainę.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta powiedział, że Pani Prezes PCZ złożyła wniosek na 70 zł za kwiecień  

i maj jest to kwota ok. 520 tys. zł. Ta kwota w momencie otrzymania faktury będzie 

przekazana.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby 

uchodźcy dostali pracę, mogli się usamodzielnić i żyć jak pełnoprawni obywatele. Jeśli 

chodzi o przekazanie karetki to wszyscy dostali informację od Biura Promocji i Kultury  

o wydarzeniu. Radny poinformował, że zawodnik Szymon Olpiński klubu KSW Bushi zdobył 

złoty medal podczas Mistrzostw Świata w hiszpańskiej Walencji. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Grzegorzowi Michalczykowi. 

Radny Grzegorz Michalczyk podjął dyskusję na temat utworzenia związku gminno-

powiatowego pod nazwą „Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe”. Po zamknięciu PKS 

Piaseczno wiele osób z ościennych gmin nie miało szans dostać się do Otwocka, a także do 

szkół powiatowych. Ma nadzieję, że w przyszłości wszystkie gminy wejdą do tego związku. 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że na komisjach wspólnych, Komisji 

Budżetowej i Gospodarki Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Monika Kowalczyk 

udzieliła informacji, że do rozmów zostały zaproszone wszystkie gminy, jednak tylko cztery 

gminy przystąpiły do związku. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze 

Błaszczyk. 

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk odpowiedziała radnemu Jackowi 

Czarnowskiemu w kwestii ilości osób, grupa składała się z 66 osób.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu 

Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę, że Miasto Józefów wywiesiło flagę  

niezgodną z wytycznymi Dz.U. z dnia 31 stycznia 1980 r. poprosił o zainteresowanie się tą 

sprawą. Następnie zapytał w sprawie utworzenia jeziorka przy Meranie czy zostały wydane 

decyzje w tej sprawie? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że na chwilę obecną nie ma żadnych dokumentów w sprawie 

utworzenia jeziorka, natomiast jeśli chodzi o flagę to nie mamy możliwości ingerencji  

w sprawy wewnętrzne Gminy. Każda Gmina przy własnych i powiatowych drogach ma 

prawo powiesić flagi swojej Gminy. Starosta zobowiązał się porozmawiać z Burmistrzem  

w sprawie flagi. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce.  

Radny Mirosław Pszonka zapytał czy nie można by było przekazać radnym informacji 

na temat środków z podatku PIT, CIT? Pozwoliłoby to zorientować się, jakie są finanse 

Powiatu. Druga sprawa dotyczy PCZ, Zarząd otrzymał pismo, że PCZ potrzebuje 1,5 mln zł 

na płace i 8,5 mln zł na funkcjonowanie. Czy spółka otrzymała jakieś środki, a jeśli nie to jak 

sobie radzi na chwilę obecną? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik odpowiedział, że to sejm zmienił ustawę. Informacje będą przekazywane 

jedną stałą kwotą dzieloną na 12 miesięcy tak jak subwencja dla Oświaty. Obiecał, że w lipcu 
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wystąpi z prośbą do Urzędu Skarbowego jaki jest udział podatku według starej formuły, żeby 

porównać jaki jest udział podatku według starej formuły. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącej Rady Grażynie Kilbach. 

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach przypomniała o zachowaniu formy pisemnej 

interpelacji i zapytań o tym, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym – 

radni składają interpelacje i zapytania na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje  

je niezwłocznie staroście. Starosta jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki poparł powyższą wypowiedź Przewodniczącej Rady jeśli chodzi 

o zadawanie pytań i interpelacji w formie pisemnej. Zwrócił uwagę, że na sesję jest ustalony 

program i porządek obrad, a zapytania radni powinni zadawać na piśmie.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta oznajmił, że jest otwarty na dyskusję z radnymi, jeśli mają sprawę to mogą 

zadzwonić w celu uzyskania odpowiedzi lub umówienia się na indywidualne spotkanie. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście.  

Wicestarosta powiedział, że do PCZ zostało przekazane 1 mln 390 tys. zł na 

dokapitalizowanie spółki, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób 

zatrudnionych na kontraktach. Z otrzymanych informacji wynika, że w kwietniu strata 

zmniejszyła się i wynosi ok. 400 tys. zł. Jeśli chodzi o szczegółowe pytania to poprosił  

o przedstawienie ich na piśmie.  

 

Ad. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1822 Wiceprzewodnicząca 

Rady Grażyna Olszewska zamknęła obrady XLIX sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

Sporządziła:         Przewodniczyła: 

 

   Dominika Ziemska                             Grażyna Olszewska 

 
 

 


