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Protokół Nr 55/22 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych 

Rady Powiatu Otwockiego 

w dniu 9 czerwca 2022 r., w trybie zdalnym. 

 

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 

3657) Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 1515 otworzyła wspólne posiedzenie 

wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego. Zdalne posiedzenie komisji odbyło  

się przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom oraz platformy radni.info. 

Przewodnicząca powitała panie i panów radnych, oraz przybyłych gości: Skarbnika Powiatu 

Wiesława Miłkowskiego, Przewodniczącą Zespołu ds. wdrożenia Strategii Kingę Błaszczyk, 

Kierownika Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafała Skwiota. 

 

Temat ww. posiedzenia przedstawiał się następująco:  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego 

na lata 2022-2030 oraz wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju powiatu 

otwockiego. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Zespołu ds. wdrożenia Strategii 

Kingę Błaszczyk i Kierownika Biura Kultury i Promocji Rafała Skwiota o zabranie głosu. 

 Przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii Kinga Błaszczyk i Kierownik Biura 

Kultury i Promocji Rafał Skwiot omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 oraz wprowadzenia systemu zarządzania 

strategią rozwoju powiatu otwockiego na podstawie prezentacji. (Prezentacja znajduje się pod 

protokołem Nr 53/22 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 09.06.2022 r.). 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi do 

Kierownika Biura Promocji i Kultury dotyczące ww. prezentacji. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, dlaczego jej uwaga w sprawie aktualizacji 

Strategii nie została uwzględniona? Chodzi o to, żeby aktualizacja Strategii znajdowała się na 

końcu, ponieważ powinna wynikać z pozostałych procesów, które dają informację 

decydentom o tym, czy aktualizacja jest potrzebna czy nie. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot odpowiedział, że widział sugestię 

radnej, jednak ona przyszła w momencie, kiedy prace nad uchwałą były zaawansowane. 

Wyjaśnił, że aktualizacja to proces ciągu tzn., że się nie rozpoczyna i nie kończy.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk odniósł się do załącznika nr 4 „Opiniowanie złożonych 

wniosków do projektu uchwały budżetowej lub wniosków do budżetu”, w związku z tym, że 

przyjęcie Strategii pociągnie za sobą konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu traktującej 

o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej, ponieważ wszystkie wnioski będzie 

opiniował Koordynator i przedstawiał Zarządowi Powiatu. Zapytał, w jaki sposób 

poszczególne wydziały będą się odnosić do złożonych wniosków na etapie prac nad 

projektem uchwały budżetowej? 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot wyjaśnił, że wydziały będą mogły 

uczestniczyć w tym procesie, ponieważ są to biura wiodące i mogą uczestniczyć  

w dyskusjach. Jeśli chodzi o zmianę uchwały budżetowej to powiedział, że najlepiej wyjaśni 

to Sekretarz Powiatu.  

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej 

Robertowi Kosińskiemu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński udzielił głosu radnemu 

Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił dwa wnioski: 

Pierwszy wniosek, żeby w załączniku Nr 1 przy lit. a „przygotowanie i przedłożenie 

Zarządowi Powiatu Otwockiego informacji o potrzebie Strategii” znalazło się wyrażenie  

„o potrzebie aktualizacji Strategii” jak również w części tekstowej, jeżeli są tam takie zapisy, 

zastosować taką zmianę. 

Drugi wniosek, żeby załączniki nie nazywały się „załącznik Nr 1 do załącznika Nr 2” itp. 

tylko załącznik Nr (odpowiednia cyfra) do systemu zarządzania Strategią Rozwoju Powiatu 

Otwockiego. 

 

Wniosek I: 

Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o to, aby w załączniku Nr 1 przy lit. 

a „przygotowanie i przedłożenie Zarządowi Powiatu Otwockiego informacji o potrzebie 

Strategii” znalazło się wyrażenie „o potrzebie aktualizacji Strategii” jak również  

w części tekstowej, jeżeli są tam takie zapisy, zastosować taką zmianę. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby (1 osoba nie 

zagłosowała). 

Wniosek został przyjęty. 

 

Wniosek II: 

Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o to, aby załączniki nie nazywały się 

„załącznik Nr 1 do załącznika Nr 2” itp. tylko załącznik Nr (odpowiednia cyfra) do 

systemu zarządzania Strategią Rozwoju Powiatu Otwockiego. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba (2 osoby nie 

zagłosowały). 

Wniosek został przyjęty. 

 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. 

projektu uchwały wraz z przyjętymi wnioskami.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, 

w  obecności 10 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba (2 osoby nie 

zagłosowały) 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury  

i Sportu Jarosławowi Kopaczewskiemu. 

           Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kopaczewski poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały, w  obecności 9 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 0.  
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska Pawłowi Ajdackiemu. 

           Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Paweł Ajdacki poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały, w  obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba (1 osoba nie 

zagłosowała) 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny  

i Bezpieczeństwa Elżbiecie Siwek. 

           Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Elżbieta Siwek poddała 

pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały, w  obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 0 (1 osoba nie zagłosowała) 

 

O godzinie 1607 Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach zakończyła wspólne 

posiedzenie komisji. 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Dominika Ziemska 

 

 

Przewodniczyła: 

 

Przewodnicząca Rady 

Powiatu Otwockiego 

Grażyna Kilbach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


