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PROTOKÓŁ Nr LI/22 

z sesji Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 25 sierpnia 2022 r. 

w trybie hybrydowym 

 

 

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

Powiatu Otwockiego Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska o godzinie 1700 

otworzyła obrady LI sesji Rady Powiatu Otwockiego. Powitała przybyłych gości, panie i panów 

radnych oraz pracowników Starostwa.  

Poinformowała, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 18 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał.  

Hybrydowe posiedzenie Rady odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu 

Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10, przy pomocy platformy radni.info oraz 

wideokonferencji na platformie Zoom. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr L 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki  

w 2022 roku; 

4) w sprawie powierzenia Miastu Otwock wykonywania zadania publicznego 

zarządzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie 

wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania w częściach dróg 

powiatowych w Otwocku; 

5) w sprawie przystąpienia Powiatu Otwockiego do Stowarzyszenia „Metropolia 

Warszawa”; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonej 

jako działka ew. nr 188/38 o pow. 0,0046 ha z obr. 43 w Otwocku, dla której 

w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta 

nr WA1O/00071019/0; 

7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na rzecz Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego użytkowania 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działki ewidencyjne nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr.145; 

8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Otwockiego. 

5. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

6. Informacje Przewodniczącej Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 
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Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 3 

Protokół Nr L/22 z ubiegłej sesji został przyjęty pozytywnie w obecności 18 radnych, 

przy 17 głosach „za” (1 osoba nie zagłosowała). 

 

Ad. 4 

1) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały Nr 1. Skarbnik 

Wiesław Miłkowski omówił autopoprawkę do tego projektu.  

 

Do sesji dołączył radny Marcin Olpiński i Grzegorz Michalczyk – obecnych 20 

radnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał Starostę czy z racji zmniejszenia dofinansowania 

na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu 

Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, 

Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)” można wykonać w tym roku część tej inwestycji? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta odpowiedział, że wystąpił do Premiera, aby wyraził zgodę na zmniejszenie 

zakresu tego zadania. Kancelaria Premiera skierowała pismo do BGK i obecnie czekamy na 

odpowiedź. Wystąpiliśmy także z prośbą o dofinansowanie tego zadania. Obecnie inwestycja 

rozpisana jest jako zadanie wieloletnie. Starosta dodał, że mosty i przepusty są w fatalnym 

stanie i trzeba je zrobić w pierwszej kolejności. Jeśli odpowiedź z BGK będzie negatywna to 

trzeba rozpisać kolejny przetarg. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych - 13 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 336/LI/22  

w sprawie 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) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak i Skarbnik Wiesław Miłkowski omówili 

projekt uchwały Nr 2 wraz z autopoprawką. 

 

Do sesji dołączył radny Dariusz Grajda – obecnych 21 radnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały. 
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W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały wraz z autopoprawką.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 13 głosami „za”, przy 2 głosach 

„przeciw”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 337/LI/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) Skarbnik Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 3.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 12 głosami „za”, przy 2 głosach 

„przeciw”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 338/LI/22  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 roku, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

4) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zwróciła się 

z prośbą, aby opinia znalazła się w protokole, że podział dochodów pomiędzy Powiatem,  

a Miastem powinien być nie mniejszy niż 50%, a jeżeli miałby być większy to na korzyść 

Powiatu z racji naszych parkometrów. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, iż w związku z tym, że ma być zawarte 

porozumienie zapytał czy treść tego porozumienia powinna być załącznikiem do tej uchwały? 

Jak prawnie wygląda sytuacja?  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Mecenasowi Łukaszowi Banaszkowi.  

Mecenas Łukasz Banaszek powiedział, że gdybyśmy taki załącznik zawarli w postaci 

ostatecznej wersji porozumienia to Zarząd nie mógłby już negocjować i narażalibyśmy się na 

stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwały. Jest to w kompetencji organu 

wykonawczego. Wynika to z art. 19 ustawy o drogach publicznych. Mówi o tym, że zarządcy 

dróg mogą zawierać takie porozumienie.  Zarządcą drogi w tej sytuacji jest Zarząd Powiatu  

i dlatego taki projekt porozumienia jako załącznik nie znalazł się tutaj w uchwale.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że trzeci parkometr nie jest zlokalizowany przy 

drodze powiatowej natomiast parking tak, dlatego będzie z tego realizowany przychód. Zapytał 

też, co z dotychczasowym funkcjonowaniem urządzeń, czy będą z tego tytułu pobierane opłaty, 

czy będą jakieś rozliczenia za miniony okres? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że obecnie jeszcze nie ma podpisanego porozumienia w tej 

sprawie. Powiedział, że porozmawia z Prezydentem i wspólnie ustalą rozwiązanie w kwestii 

wcześniejszego rozliczania parkometrów (tj. od sierpnia 2020 r. do października 2022 r.). 
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Rozmowa nie będzie łatwa, ponieważ Zarząd Powiatu w 2019 r. wyraził zgodę na 

zatwierdzenie stref parkowania.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Andrzejowi 

Soleckiemu. 

Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki poinformował o zmianie dotyczącej aktualizacji 

podstawy prawnej w przedmiotowym projekcie uchwały, jeśli chodzi o ustawę z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526). 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy trzeci parkometr i parking są przy drodze 

powiatowej?  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że dwa parkingi należą do Powiatu. Parking przy banku na ul. 

Powstańców Warszawy, a drugi na ul. Staszica przy rondzie. Parkometr na ul. Staszica 

posadowiony jest na gruncie miasta natomiast opłaty pobierane są za parking, który jest na 

drodze powiatowej. Parkometr na ul. Karczewskiej jest trzecim parkometrem, który obecnie 

jest jeszcze nieczynny.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu.  

Radny Piotr Kudlicki zgłosił wniosek w sprawie poprawek do projektu Nr 4 i 5 

polegające na zmianach podstawy prawnej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583) poprawić 

na (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526). 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. wniosek o poprawkę do 

projektu uchwały Nr 4 i 5.  
 

Głosowanie: „za” – 21 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Pawła 

Ajdackiego. 

Przewodniczący Gospodarki, Zasobu i Środowiska przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 21 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 339/LI/22 w sprawie powierzenia Miastu Otwock wykonywania zadania publicznego 

zarządzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie wprowadzenia 

i zarządzania strefą płatnego parkowania w częściach dróg powiatowych w Otwocku, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

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

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 
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Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu na str. 2 jest takie 

sformułowanie „w tym wszystkie miny z naszego powiatu”. Zaproponował, aby poprawić 

słowo „miny” na „gminy”. 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. wniosek radnego Dariusza 

Kołodziejczyka oraz wniosku radnego Piotra Kudlickiego o aktualizację podstawy prawnej. 

 

Głosowanie: „za” – 21 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 

Radny Dariusz Kołodziejczyk opuścił sesję - obecnych 20 radnych.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Pawła 

Ajdackiego. 

Przewodniczący Gospodarki, Zasobu i Środowiska przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych - 20 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 340/LI/22 w sprawie przystąpienia Powiatu Otwockiego do Stowarzyszenia 

„Metropolia Warszawa”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

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

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi.  

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał, dlaczego musi być to przetarg nieograniczony 

skoro działka nie może być działką samodzielną?  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że zasady sprzedaży określa Zarząd Powiatu. Zarząd chce uzyskać 

jak największą kwotę. Działka jest działką samodzielną, ponieważ jest wydzielona. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Monice Pokrywczyńskiej. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska 

powiedziała, że chodzi o sprzedaż w drodze przetargu. Przetarg będzie najwłaściwszą formą 

sprzedaży, w ten sposób można uzyskać najwyższą kwotę.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Piotrowi Kudlickiemu. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że przetarg nieograniczony to najlepsza forma 

zbywania mienia publicznego. Radny w odniesieniu do pytania radnego Zbigniewa 

Szczepaniaka jeszcze raz podkreślił, że działka jest działką samodzielną i może być 

przedmiotem zbycia.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Pawła 

Ajdackiego. 

Przewodniczący Gospodarki, Zasobu i Środowiska przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały. 
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Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 20 radnych – 20 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 341/LI/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonej 

jako działka ew. nr 188/38 o pow. 0,0046 ha z obr. 43 w Otwocku, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00071019/0, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały Nr 7. 

 

Radny Zbigniew Szczepaniak opuścił sesję - obecnych 19 radnych.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego 

projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Pawła 

Ajdackiego. 

Przewodniczący Gospodarki, Zasobu i Środowiska przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych - 19 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 342/LI/22 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na rzecz Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego użytkowania 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej  

w Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 

ewidencyjne nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr.145, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.  

8) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Olszewski omówił 

projekt uchwały Nr 8. 

 

Do sesji dołączył radny Zbigniew Szczepaniak – obecnych 20 radnych. 

Radny Jacek Czarnowski opuścił sesję - obecnych 19 radnych. 

 

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 19 radnych - 19 głosami „za” - podjęła uchwałę 

Nr 343/LI/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Otwockiego, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 5 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska nawiązując do pkt 31 prac Zarządu w sprawie planu 

finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 

Pomocy na 2022 rok zapytała jaka jednostka prowadzi ten fundusz pomocy? Następnie  

w nawiązaniu do pkt 35 sprawozdania z prac Zarządu, zapytała w jakiej formie nastąpiło 

wyrażenie zgody na udział Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom w współorganizację pikniku 

sportowego? Czy była umowa lub zlecenie dla tej organizacji? Radna w kontekście pkt 39 
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poprosiła, aby taki punkt szczegółowo opisać. Ten punkt mówi o tym, że: „Zdecydowano  

o przygotowaniu dokumentów w celu uznania za beneficjentów rzeczywistych pięciu 

Członków Zarządu Powiatu Otwockiego”. Radna w nawiązaniu do pkt 44 sprawozdania 

poprosiła o skan pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie uwzględnienia uwag co do 

jawności działania organów samorządu terytorialnego podczas prowadzenia obrad sesji  

z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Radna zwróciła uwagę na to, że w pkt 

53 jest niepoprawny zapis. W kontekście pkt 54 radna zapytała jak wygląda sprawa kanalizacji 

działki hospicjum Empatia, poprosiła o odpowiedź na piśmie. Radna w nawiązaniu do pkt 57 

poprosiła o skan pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Warszawie. Nawiązując do pkt 61 sprawozdania z prac Zarządu radna poprosiła o skan pisma 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie ograniczenia 

negatywnego oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Lubelska-

Kołbiel i poprosiła o opinię Wydziału Ochrony Środowiska. Radna powiedziała, że w kilku 

punktach sprawozdania z prac Zarządu jest mowa o powierzeniu Miastu Otwock i w kontekście 

pkt 64 gdzie wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 3 do umowy Nr WIN/63/2021 z Miastem 

Otwock zapytała czy porozumienie w sprawie odwodnień jest realizowane? Radna odnosząc 

się do pkt 65 zwróciła uwagę, że jej zdaniem to absurd, aby z tak błahymi sprawami zwracać 

się do Prezesa Rady Ministrów.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta w kwestii pkt 44 sprawozdania odpowiedział, że radna otrzyma skan pisma. 

Dodał, że zaleceniem Wojewody było, aby w przypadku sesji, z których jest transmisja dbać  

o przejrzystość, transparentność i dostępność obrad sesji dla mieszkańców. Następnie w kwestii 

53 pkt zgadza się z uwagą radnej Jolanty Koczorowskiej. Starosta w odpowiedzi na pkt 64 

powiedział, że Miasto Otwock wykona dokumentację i odwodnienie do końca października. 

Następnie udzielił odpowiedzi na pkt 54 w sprawie hospicjum Empatia - powiedział, że działka 

została sprzedana i jest dostępna. 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Monice Pokrywczyńskiej. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska odnosząc 

się do pkt 54 dodała, że w porozumieniu z Empatią ustalono, że kanalizacja zostanie 

przeniesiona do końca września. Jest dokumentacja i będzie można przygotować się do 

przetargu.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik w odpowiedzi na pkt 31 wyjaśnił, że chodzi o środki od Wojewody na pobyt 

uchodźców z Ukrainy na terenie Powiatu Otwockiego. Są to środki pozabudżetowe i musi być 

wykonany plan finansowy dla wydzielonego rachunku bankowego, który prowadzi Starostwo.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze 

Błaszczyk. 

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk w odpowiedzi na pkt 35, wyjaśniła, że po 

raz trzeci organizatorem Pikniku Sportowego z okazji Dnia Ojca było Stowarzyszenie Nasz 

Wspólny Dom. Jest to umowa współorganizacji, wkład ze strony stowarzyszenia to 

prowadzenie pikniku, sprzęt, animacje zajęć sportowych, nagrody i medale. Jest to 

zorganizowanie wolnego czasu dla rodzin zajęciami sportowymi.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Mecenasowi Łukaszowi Banaszkowi. 

Mecenas Łukasz Banaszek odpowiadając na pkt 39 wytłumaczył, że beneficjent to 

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad klientem, mająca odpowiednie uprawnienia. Chodziło 

o wpisanie do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych spółki PCZ. Beneficjentami 

PCZ zostali Członkowie Zarządu Powiatu.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Bogumile Więckowskiej. 
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Radna Bogumiła Więckowska w nawiązaniu do pkt 37 w sprawie rozpoczęcia prac nad 

inwestycją polegającą na zaprojektowaniu i budowie dwóch rond w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej Nr 801 zapytała, w którym miejscu będą ronda? 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta w odpowiedzi na pkt 37 powiedział, że prześle wszystkim radnym skan do 

wiadomości.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka w nawiązaniu do pkt 45 poprosił o więcej informacji  

w sprawie zajęcia konta bankowego PCZ sp. z o.o.  

Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odpowiedział, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, komornik 

sądowy na podstawie wyroku sądu zajął konto bankowe na kwotę ok. 401 tys. zł, było to 

spowodowane sprawą Spółki z firmą DGP Clean Partner. Roszczenie zostało spłacone i konto 

zostało odblokowane.  

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak nawiązując do pkt 40 poprosił o skan pisma Marszałka 

Województwa Mazowieckiego dot. porozumienia w sprawie działu pedagogicznego  

w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

 

Ad. 6 

            Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała o:  

- terminie kolejnej sesji Rady Powiatu Otwockiego tj. 29 września 2022 r.; 

- możliwości składania przez Komisje Rady Powiatu Otwockiego wniosków do budżetu 

Powiatu Otwockiego na 2023 r. zgodnie z uchwałą Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu  

w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, z późn. zm. do 20 września 2022 r.  

 

Ad. 7 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze 

Błaszczyk.  

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk poinformowała, że 4 września 2022 r. 

odbędzie się Powiatowy Festiwal Kultury przy ul. Filipowicza w Otwocku. Głównym 

elementem Festiwalu są różnorodne stoiska rękodzielników, kół gospodyń wiejskich, 

organizacji pozarządowych i instytucji kultury z Powiatu Otwockiego. Oprócz tego będą 

atrakcje dla dzieci. Na powiatowej scenie będą artyści m.in. Daria.  

Wiceprzewodnicząca Rady zgodnie z prośbą Przewodniczącej Grażyny Kilbach prosiła 

o składanie pytań, interpelacji w formie pisemnej.  

 

Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1850 Wiceprzewodnicząca Rady 

Grażyna Olszewska zamknęła obrady LI sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

 

 

Sporządziła:       Przewodniczyła: 

 

Dominika Ziemska                             Grażyna Olszewska 


