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PROTOKÓŁ Nr LII/22 

z sesji Rady Powiatu Otwockiego 

odbytej w dniu 29 września 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 Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 1600 otworzyła obrady 

LII 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. Wręczenie nagród Rady Powiatu Otwockiego dla najlepszych maturzystów, laureatów 

olimpiad i uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin zawodowy.  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr LI z sesji.  

5. 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 prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, Nr  

–  ul.  Batorego w Otwocku, 2754W – ul. Reymonta w Otwocku, 2764W 

–  ul.  Żeromskiego w Otwocku w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na rozbudowę dróg; 

5) w sprawie przekazania skargi. 

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 r. 

7. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

8. Informacje Przewodniczącej Rady. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 2 

Sesję rozpoczęto oficjalnym, uroczystym wręczeniem nagród dla absolwentów szkół 

ponadpodstawowych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego, z egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku 

2022. Wydarzenie prowadziła Członek Zarządu Powiatu Otwockiego Kinga Błaszczyk. 

Tegoroczni absolwenci na to wydarzenie przyszli ze swoimi rodzicami, a także dyrektorami 

szkół. 
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Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak serdecznie pogratulował i podziękował za 

tak wspaniałe osiągnięcia absolwentom, pogratulował też rodzicom tak wspaniałych dzieci  

i nauczycielom za bardzo dobre przygotowanie uczniów.  

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Otwockiego: Starosta Otwocki Krzysztof 

Szczegielniak, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach, Wicestarosta 

Otwocki Paweł Zawada, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Olszewska 

i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Roman Srebnicki wręczyli nagrody 

najlepszym absolwentom z poszczególnych szkół: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego w Otwocku, Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, Liceum Ogólnokształcące Nr III 

im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Otwocku i Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

w Otwocku. Lista nagrodzonych absolwentów (w załączeniu). 

Na koniec Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach pogratulowała absolwentom życząc 

sukcesów w nauce i przyszłej karierze zawodowej.  

 

O godzinie 1625 Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę. Wznowienie obrad   

nastąpiło o godzinie 1630. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady zgłosiła 2 wnioski w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

w pkt 5 jako ppkt 6 projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki i w pkt 5 jako ppkt 7 projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej. 

 

Przewodnicząca Rady poddała głosowaniu wprowadzenie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Otwocki do porządku obrad w pkt 5 jako ppkt 6.   

 

Głosowanie: „za” – 21 osób. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodnicząca Rady poddała głosowaniu wprowadzenie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
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dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej do porządku obrad w pkt 5 jako ppkt 7.   

 

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

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad. 

 

Głosowanie: „za” – 21 osób. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1.   Otwarcie obrad sesji. 

2. Wręczenie nagród Rady Powiatu Otwockiego dla najlepszych maturzystów, laureatów 

olimpiad i uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin zawodowy.  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr LI z sesji.  

5. 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 prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, Nr  

–  ul.  Batorego w Otwocku, 2754W – ul. Reymonta w Otwocku, 2764W 

–  ul.  Żeromskiego w Otwocku w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na rozbudowę dróg; 

5) w sprawie przekazania skargi; 

6) zmieniająca uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki; 

7) zmieniająca uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

25 marca 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz 
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przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 r. 

7. Sprawozdanie z prac Zarządu. 

8. Informacje Przewodniczącej Rady. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

  

Ad. 4 

Protokół Nr LI/22 z ubiegłej sesji został przyjęty pozytywnie w obecności 21 radnych, 

przy 20 głosach „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Ad. 5 

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1 wraz  

z autopoprawką.  

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, że autopoprawka opiewa na kwotę 500 tys. 

zł, a na realizację zadania pn. „ Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej 

pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego  

w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego,  

w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych  

z drogami – etap III” jest 1,5 mln zł. Czyli Celestynów nie wykorzysta 1,5 mln zł, a Rada 

Powiatu rozdysponuje tylko 500 tys. zł, więc pozostaje 1 mln zł do zagospodarowania?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście.  

Starosta odpowiedział, że jeszcze ten temat nie został omówiony na Zarządzie. Kwota 

1 mln zł zostaje na ten moment na tej inwestycji w Gminie Celestynów. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda poprosił Skarbnika, aby wyjaśnił zapis ze strony 17 w uzasadnieniu 

projektu uchwały, czyli drugi akapit dotyczący „Rozdz. 85202 – zmniejsza się plan wydatków 

w § 6050 o kwotę 2.176.812 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu 

Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”; wartość zadania w 2022 r. po zmianie wynosi 19.988 

zł, są to środki na realizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), zgodnie z zawartą 

umową z Wykonawcą. Środki zmniejszone w 2022 r., zostaną przeniesione do realizacji  

w latach 2023-2024. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. 

zabezpieczone na powyższe zadanie w kwocie 270.728 zł przenosi się na realizację zdania 

drogowego w rozdz. 60014 § 6100 pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2730W Kępa 

Nadbrzeska - Otwock Wielki”. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik udzielił wyjaśnienia, że pozyskano środki na DPS, które pozwolą podpisać 

umowę z wykonawcą. Środki z RFILU z 2020 r. powinny być wykorzystane do końca 2022 r., 

dlatego zostały przesunięte na zadanie Kępa Nadbrzeska. Naszym zadaniem jest, aby jak 

najwięcej środków rządowych zostało zrealizowanych. Środki z Kępy Nadbrzeskiej wracają do 

budżetu jako środki własne.  
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda poprosił Starostę, aby wyjaśnił, że skoro w ubiegłym roku 

zabezpieczono ponad 2 mln zł na DPS Wrzos, a po roku czasu zdjęto ponad 2 mln zł, to zapytał 

o chronologię działań Powiatu w sprawie DPS i czy tylko zostanie zrealizowany program 

funkcjonalno-użytkowy? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta powiedział, że otrzymaliśmy środki z Polskiego Ładu w ubiegłym roku na to 

zadanie. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w tym roku i w tym roku podpisano także umowę. 

W tym roku wydatkowano tylko środki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Andrzejowi Soleckiemu. 

Sekretarz poinformował, że program funkcjonalno-użytkowy jest już wykonany  

i zapłacony. Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram prac. Do 17.03.23 r. ma być 

wykonana dokumentacja projektowa za 196 tys. 800 zł. Realizacja II etapu prac ma być 

wykonana do 30.11.23 r. są to prace budowlane za 8 mln 351 tys. 600 zł i ostatni etap 

inwestycyjny do 30.11.24 r. za 8 mln 548 tys. 400 zł. W związku z tym, że w 2022 r. nie będzie 

dużej płatności ze środków Polskiego Ładu to środki zostały przesunięte. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zapytał jak są planowane inwestycje i budżet przez Zarząd 

Powiatu skoro w ubiegłym roku Zarząd Powiatu twierdził, że wykona 2 mln zł na tą inwestycję? 

Mija 10 miesięcy i okazuje się, że założenie Zarządu mija się z realiami. Poprosił  

o przedstawienie harmonogramu.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi. 

Sekretarz wyjaśnił, że przetarg był negocjacyjny. Były informacje na komisjach o tym, 

że oferty znacznie przekraczają budżet i były prowadzone negocjacje, które doprowadziły do 

obniżenia ceny, ale to i tak przekraczało budżet, więc trzeba było zwrócić się do Rady. 

Wykonawcy mają problem z dostępnością niektórych materiałów i dopiero złożenie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego daje pełny obraz do tego, do czego zobowiązuje się 

wykonawca w terminie, który został określony w ofercie. Po otrzymaniu harmonogramu 

kwestie WPF i budżetu są porządkowane.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Szczepaniakowi. 

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał czy zmieniły się zasady finansowania Polskiego 

Ładu skoro jest całkiem inny harmonogram finansowania? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik wyjaśnił, że najpierw wydajemy swoje środki, a później środki z Polskiego 

Ładu, jest to dla Powiatu niekorzystne. Skontaktowali się z BGK, który wyjaśnił, że Polski Ład 

polega na tym, iż trzeba wykonać swój udział deklarowany, czyli jak się ma 5% to najpierw 

trzeba wypłacić 5%, a dopiero później sięgać po środki. Środki z Polskiego Ładu nie mogą 

przekraczać połowy kwoty, dlatego muszą być podzielone na 2 raty. Stąd w 2023 r. środki 

własne + połowa Polskiego Ładu i to samo w 2024 r.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Jolancie Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, w jakim trybie te zadania zostały wybrane skoro 

ich w budżecie nie było? Zapytała, jakie jest uzasadnienie?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że do podpisania umowy na budowę DPS musieliśmy zlikwidować 

zadanie - budowa chodnika na ul. Narutowicza. Ponieważ zwolniły się środki, dlatego 

przywrócono je na zadanie, z którego je zdjęto. Niestety w międzyczasie okazało się, że 

fragment ciągu pieszo-rowerowego w Wólce Mlądzkiej jest w bardzo złym stanie, dlatego 

wspólnie z ZDP podjęto decyzję o naprawie tego ciągu. Z tego powodu środki zostały 

rozdzielone na te 2 zadania.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 
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Radny Dariusz Grajda zapytał, dlaczego 22 września nie zaproponowano, aby środki, 

które miały być przeznaczone na tunel w Celestynowie nie zostały przesunięte na wykonanie 

projektu dla ciągu pieszo-rowerowego Dyzin- Jatne- Celestynów? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta poinformował, że długo czekaliśmy na odpowiedź od Marszałka, która 

brzmiała, że nie otrzymamy środków na to zadanie. Natomiast, jeśli chodzi o przesunięcie 

środków to czekamy na decyzję pisemną Wójta, który obiecał partycypować w kosztach tego 

zadania. Z 1 mln zł, który został w budżecie będzie można przesunąć 200 tys. zł na to zadanie.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda poinformował, że będzie składał wniosek do projektu uchwały, 

aby rozpocząć tę inwestycję poprzez zlecenie wykonania projektu.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce.  

Radny Mirosław Pszonka zapytał, kiedy i na jakie cele, bądź zadania inwestycyjne 

Zarząd podzieli ten 1 mln zł? Następnie zapytał, czy ktoś brał udział w postępowaniu  

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i jakie są ustalenia?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiadając na pierwsze pytanie wyjaśnił, że 1 mln zł nie został jeszcze 

podzielony. Starosta podkreślił, że pamięta o 200 tys. zł na wykonanie projektu Dyzin-Jatne- 

Celestynów. Jeśli chodzi o pozostałą kwotę to jeszcze nie podjęto decyzji, na co zostanie 

przeznaczona. Decyzja zostanie podjęta na sesji listopadowej. Jeśli chodzi o te uchwały, to 

jedna z nich dotyczy zaciągnięcia kredytu i ustalono, że zostaje zmieniona uchwała, którą dziś 

wprowadzimy, a druga uchwała mówi o tym, że jeśli rozstrzyga się na temat uchwały dotyczący 

kredytu, to z automatu rozstrzyga się na temat uchwały budżetowej. W tym przypadku uchwała 

kredytowa została poprawiona, dlatego uchwała budżetowa nie zostaje zmieniona. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik powiedział, że jeśli chodzi o rozpatrywanie tej drugiej uchwały to, dlatego jest 

połączona z uchwałą kredytową, żeby sprawdzić czy deficyt jest zgodny z uchwałą budżetową. 

A w nawiązaniu do tego 1 mln zł Skarbnik poinformował, że w piśmie Wójt Celestynowa 

występuje o 2,5 mln zł. Miało być to rozbite na lata, ale z racji, iż ta inwestycja ciągnie się od 

dłuższego czasu to Wójt liczy, że w przyszłym roku uzyska całą pomoc z naszej strony. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał czy są podjęte decyzje, że się umarza postępowanie? 

Czy tylko poprawimy uchwałę? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi.  

Skarbnik powiedział, że ta uchwała była omawiana na kolegium o kredycie i z racji, że 

była niespójność części normatywnej z częścią uzasadniającą została uchylona. Dlatego będzie 

podejmowana i wprowadzona nowa uchwała.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji  

i przejście do głosowania ww. projektu uchwały.   

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie.  

Radny Dariusz Grajda zaproponował, aby przed zamknięciem dyskusji zrobić listę 

mówców. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk stwierdził, że został zgłoszony wniosek formalny, więc 

nie ma co przedłużać dyskusji. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. wniosek radnego Dariusza 

Kołodziejczyka.  

Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 7 osób. 

Wniosek został przyjęty. 
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Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Dariusza Kołodziejczyka.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Dariusz Kołodziejczyk przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały wraz  

z autopoprawką.  

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek, aby do projektu uchwały dopisać zadanie  

w kwocie 400 tys. zł na wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-rowerowego od węzła na 

drodze S17 w miejscowości Jatne przez miejscowość Jatne, Dyzin do Celestynowa. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik odpowiedział, że źródło finansowania jest tożsame ze źródłem zawierającym 

się w autopoprawce na kwotę 200 tys. zł i 300 tys. zł.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że rozumiejąc ideę budowy ciągu pieszo-rowerowego rekomenduje 

podjęcie uchwały z autopoprawką. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. wniosek radnego Dariusza Grajdy.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 12 osób. 

Wniosek został odrzucony. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 14 głosami „za”, przy 5 głosach 

„przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 344/LII/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 wraz  

z autopoprawką. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński zapytał czy zadłużenie Szpitala w kwocie 8 mln zł, to zadłużenie 

za 2021 r.? Jak zadłużenie w dalszej perspektywie rzutuje na budżet? Jakie są szanse na fuzję 

Szpitala z omawianym podmiotem? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że Szpital nie ma Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodał, że 

od kiedy stał się Szpitalem Powiatowym cały czas potrzebuje naszego wsparcia.  

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Dariusza Kołodziejczyka.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Dariusz Kołodziejczyk przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
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Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 14 głosami „za”, przy 5 głosach 

„przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 345/LII/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) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały Nr 3.  

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zgłosił błąd pisarski, że w podstawie prawnej projektu uchwały 

dotyczący zapisu ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 

poźn.zm.) brakuje przyimka „z”. Zwrócił uwagę też na to, że przy projekcie Nr 3 jest napisana 

data i przez kogo zatwierdzony, a przy kolejnych projektach już nie ma takiego zapisu, z czego 

to wynika?  

Przewodnicząca Rady udzieliła Sekretarzowi. 

Sekretarz wyjaśnił, że jest to kwestia programu Legislator, czyli programu, na jakim 

pracują. Niektóre stanowiska są inaczej skonfigurowane. Pracują nad tym, żeby każdy projekt 

wyglądał tak samo. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zapytał czy Zarząd ma wiedzę na temat kwoty, jaką miałby 

zaoszczędzić Powiat po wcześniejszej spłacie kredytu. Ile wynosi ta kwota? 

Przewodnicząca Rady udzieliła Skarbnikowi. 

Skarbnik poinformował, że rozchody przypadające za rok 2022 zostały spłacone  

w całości. Kredyt został spłacony wcześniej, nie w miesięcznych ratach, dzięki czemu 

zaoszczędziliśmy na oprocentowaniu. Jest to kwota ok. 100 tys. zł. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę, aby w treści projektu 

uchwały dopisać literkę „z” w podstawie prawnej. 

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

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Dariusza Kołodziejczyka.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Dariusz Kołodziejczyk przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą. 

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych - 11 głosami „za”, przy 5 głosach 

„przeciw”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę Nr 346/LII/22  

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

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

4) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały Nr 4 wraz  

z autopoprawką. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zwrócił uwagę, że wprowadzenie autopoprawki do tej uchwały 

wynika z błędów. Poprosił, aby na przyszłość projekty uchwały były staranniej 

przygotowywane i sprawdzane. Zapytał też czy uchwała dotyczy jednego zadania czy kilku 

zadań? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 
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Starosta odpowiedział, że dotyczy trzech oddzielnych zadań podłączonych pod jedną 

uchwałę. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zaproponował, aby jeszcze raz przejrzeć uchwałę, ponieważ 

zawiera kilka błędów i tak § 1. w ust. 1 jest l. poj, w ust. 2 jest l. mn. Kolejna sprawa dotyczy 

drogi powiatowej Nr 2756W poprosił o doprecyzowanie, jaki jest zakres robót i której części 

drogi dotyczy? 

Starosta odpowiedział, że zakres wskazany jest w nazwie Nr 2756W- Orla i tą drogą 

będziemy się zajmować. A ponadto, żeby Prezydent mógł wykonać dokumentację potrzebna 

jest uchwała, aby później organ nadzoru w przypadku odwołań nie uchylił jej z powodów 

proceduralnych. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że ta dyskusja powinna mieć miejsce na 

Komisji, wtedy można zareagować i dzielić się cennymi uwagami. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zapytał czy droga Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku 

zostanie powierzona w całości? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka stwierdził, że po to są komisje czy sesje, żeby można było 

zadać pytania i uzyskać na nie odpowiedź.  

 

Przewodnicząca 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.  

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Dariusza Kołodziejczyka.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Dariusz Kołodziejczyk przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Budżetowej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 21 radnych – 20 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” - podjęła uchwałę Nr 347/LII/22 w sprawie powierzenia Miastu Otwock 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą 

w Otwocku, Nr 2760W– ul. Batorego w Otwocku, Nr 2754W – ul. Reymonta w Otwocku, 

Nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej na rozbudowę dróg, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk opuścił sesję - obecnych 20 radnych. 

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

projekt uchwały Nr 5. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda zapytał czy inicjały K.K. można rozszyfrować? Dlaczego  

w uzasadnieniu jest wpisane imię i nazwisko? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi. 

Sekretarz poinformował, że na BIPie jest zanonimizowane. 
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Przewodnicząca Rady udzieliła radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę, aby na przyszłość nie popełniać takich 

błędów. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta zgłosił wniosek formalny, aby w uchwale i uzasadnieniu w każdym akapicie 

zamiast imienia i nazwiska wpisywać inicjały K.K. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka poprosił o zamknięcie dyskusji i o głosowanie. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Adwokatowi Markowi Bajsonowi.  

Adwokat wyjaśnił, że utarła się taka praktyka, żeby w uchwałach wpisywane były tylko 

inicjały, natomiast radnym w materiałach przekazywać pełne dane osobowe. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. wniosek Starosty. 

Głosowanie: „za” – 19 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 

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

Nr 348/LII/22 w sprawie przekazania skargi, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.  

Radny Mirosław Pszonka opuścił sesję - obecnych 19 radnych. 

6) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 6. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosława Kopaczewskiego.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

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

Nr 349/LII/22 zmieniająca uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

7) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr 7. 

 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak opuścił sesję - obecnych 18 radnych. 

Do sesji dołączył radny Mirosław Pszonka – obecnych 19 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii do przedmiotowego projektu 

uchwały Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosława Kopaczewskiego.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

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

Nr 350/LII/22 zmieniająca uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

25 marca 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku 

realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych ma pytania do Sprawozdania  

z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 r. ( w załączeniu).  

Radni nie zgłosili uwag do ww. sprawozdania.  

 

Do sesji dołączył Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – obecnych 20 radnych. 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski nawiązując do pkt 19 sprawozdania z prac Zarządu w związku 

z pismem Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego Hefajstos Otwock odstąpiono od 

dofinansowania wydarzeń pn.: Mistrzostwa Gmin Powiatu Otwockiego w brydżu sportowym 

oraz XI Memoriału dr. C. Zakrzewskiego zapytał, dlaczego odstąpiono?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kindze Błaszczyk. 

Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk wyjaśniła, że Stowarzyszenie Klub Brydża 

Sportowego Hefajstos zwróciło się z prośbą do Zarządu o dofinansowanie wydarzenia. Zarząd 

wystąpił, aby Pan Węgrowicz udostępnił preliminarz, a że Pan odmówił, dlatego odstąpiono od 

procedowania.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski odniósł się do pkt 22 odnośnie pisma Pani Marty Winiarek 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Karczewie odstąpiono od dofinansowania wydarzenia 

pn.: „Noc Kultury” i uznał, że nie tak trzeba to interpretować jak jest napisane.  

Przewodnicząca Rady i Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska stwierdziły, że 

jest to niefortunne sformułowanie. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski nawiązując do pkt 12, w którym wyrażono zgodę na złożenie 

wniosku na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 

rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej, ul. Staszica w Otwocku zapytał, na 

czym będzie polegała rozbudowa i jak będzie wyglądała organizacja? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 
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Starosta odpowiedział, że do 20 sierpnia było składanie wniosków. Zarząd złożył dwa 

wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które mają dokumentację, czyli 

uporządkowany stan prawny gruntów. Jest to ciąg od ronda przy Adrii do ronda przy Kodaku. 

Modernizacja będzie polegała na rozbudowie ulicy+ ciągu pieszo-rowerowego do nowych 

rond, które mają powstać na ul. Świderskiej. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Mirosławowi Pszonce. 

Radny Mirosław Pszonka wyraził swoje zdanie w kwestii pkt 13, że Zarząd nie 

przychylił się w kwestii dofinansowania zakupu pojazdu dostawczego dla Ukrainy i zwrócił się 

z prośbą do Starosty, aby sprawa ta wróciła ponownie na Zarząd i może udałoby się znaleźć 

choćby symboliczną kwotę. 

 

Ad. 8 

            Przewodnicząca Rady poinformowała o:  

 terminie kolejnej planowanej sesji Rady Powiatu Otwockiego zgodnie  

z harmonogramem tj. 27 października 2022 r.; o godz. 16:00 w trybie stacjonarnym; 

 wstąpieniu radnej Elżbiety Siwek do Klubu Radnych Komitetu Wyborczego „Nasz 

Wspólny Dom”. Klub Radnych Komitetu Wyborczego „Nasz Wspólny Dom” 

przedstawia się następująco: Kinga Błaszczyk, Grażyna Kilbach, Grzegorz Michalczyk, 

Elżbieta Siwek i Krzysztof Szczegielniak; 

 dołączeniu do zespołu Kierownika Biura Rady Hanny Michalak. 

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i w imieniu 

Klubu Radnych Platforma Obywatelska złożyli pismo do Przewodniczącej Rady i Starosty  

w sprawie informacji zamieszczonej na profilu FB Powiatu Otwockiego z Uroczystości 

otwarcia pierwszego gminnego żłobka „Wiązusie” w Gliniance. Zapytał czy w tej sprawie 

podjęto jakieś kroki? 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że jutro mija 14 dni i państwo Radni otrzymają 

odpowiedź pisemną. Następnie udzieliła głosu Staroście. 

Starosta wyjaśnił, że jeżeli jest to wydarzenie, które organizuje Powiat Otwocki i w nim 

uczestniczy to podajemy pełny skład. Natomiast, kiedy tylko informujemy, że wydarzenie 

miało miejsce piszemy o osobach, które reprezentują Zarząd Powiatu czy Radę Powiatu. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że docierają do niego sygnały od mieszkańców 

Karczewa związane z trudnościami w dotarciu do stacji PKP Otwock w godzinach szczytu. 

Powodem są przepełnione autobusy i zaapelował, aby zwiększyć pojemność autobusów  

w godzinach szczytu.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście Otwockiemu Pawłowi Zawadzie.  

Wicestarosta wyjaśnił, że w przyszłym roku tą sprawą zajmie się Związek Powiatowo-

Gminny. W związku tym jest Gmina Karczew i wspólnie z pozostałymi gminami podejmą 

decyzje, aby mieszkańcom naszego Powiatu pomóc w dotarciu do stacji PKP Otwock.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Jackowi Czarnowskiemu. 

Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby spróbować jeszcze w tym roku, chociaż  

w godzinach szczytu wprowadzić większe autobusy. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Krzysztofowi Olszewskiemu. 

Przewodniczący Krzysztof Olszewski w imieniu własnym, a także w imieniu członków 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaprasza do dołączenia do składu Komisji, ponieważ  

w chwili obecnej członkami są tylko radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość. 
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu  

Radny Janusz Goliński w kwestii Szpitala zapytał jak zadłużenie wpłynie na kondycję 

Powiatu? Jaka jest perspektywa fuzji z podmiotem, o którym była mowa. Następnie zapytał, 

jaka jest kondycja, jeśli chodzi o obsadę lekarską? Radny poprosił o więcej informacji  

w sprawie zaplanowanego remontu. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta powiedział, że dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki w projekcie 

uchwały to pokrycie strat za ubiegły rok. Dokument wpłynął do Komisji Zdrowia został 

podpisany przez Dyrektora Medycznego, różnica w kwotach polegała na tym, że Zarząd 

zaproponował pokrycie straty kwotą ok. 5 mln zł, natomiast ostatni dokument, który wpłynął 

ze Spółki to kwota ponad 8 mln zł. Na remont, który jest prowadzony w Szpitalu została 

podpisana umowa trójstronna z Fundacją POLSAT. Remont już się rozpoczął, będzie trwał ok. 

5 miesięcy. Co do remontu przychodni na Armii Krajowej jest przeprowadzony wstępny 

kosztorys ze środków RFIL. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Anecie Bartnickiej. 

Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że wysłała e-maila do Pana Starosty w imieniu 

mieszkańców Gminy Kołbiel w sprawie naniesienia zmian w rozkładzie jazdy autobusów 

konkretnej linii dla młodzieży szkolnej, w związku z tym zapytała czy coś się zadziało w tej 

sprawie? Poprosiła o pilną interwencję. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odpowiedział, że zwrócił się do Operatora wykonującego przewozy  

o przeprowadzenie analizy osób podróżujących tą linią. Z pozyskanych danych dokonanie 

zmian w rozkładzie jazdy mogłoby spowodować duże utrudnienia dla osób podróżujących do 

pracy. Jednak są w stanie zmienić rozkład o ok. 10 min, tylko Wójt wtedy musiałby dokonać 

podobnych zmian w rozkładzie jazdy linii K11 Kołbiel-Radachówka tak, aby umożliwić 

uczniom dogodną przesiadkę. Powiat liczy, że Gmina Kołbiel wstąpi do Związku gminno-

powiatowego, wtedy będzie łatwiej ustalać rozkład jazdy. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Anecie Bartnickiej. 

Radna Aneta Bartnicka zapytała, kiedy dostanie odpowiedź na e-maila?  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście. 

Wicestarosta odpowiedział, że radna jutro otrzyma odpowiedź.  

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Grzegorzowi Michalczykowi. 

Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że od kilkunastu lat Powiat ma problemy  

z komunikacją. Radny podziękował radnej Anecie Bartnickiej za sygnał w sprawie dowozów 

młodzieży do szkół. Jeśli chodzi o rozkład jazdy, trzeba go wcześniej wziąć pod uwagę  

w aspekcie dowozu również i młodzieży szkolnej. Jest to kłopot. Dlatego przed rozpoczęciem 

roku szkolnego powinniśmy przeanalizować połączenia autobusowe na terenie gmin.  

Przewodnicząca Rady poparła wypowiedź radnego Grzegorza Michalczyka. Uważa, że 

powinniśmy się pochylać nad młodzieżą, która dojeżdża autobusem, natomiast dorośli mogą 

sobie poradzić w inny sposób.  Podkreśliła, że jest jeszcze problem z dojazdami do Otwocka  

w soboty, ponieważ autobusy nie kursują, a ludzie jakoś muszą dojechać do pracy. Trzeba ten 

problem rozwiązać.  

 

Radny Jarosław Kopaczewski opuścił sesję - obecnych 19 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Januszowi Golińskiemu. 

Radny Janusz Goliński zapytał o fuzję Szpitala, jak wygląda sytuacja zadłużenia 

Spółki? Czy na dzień dzisiejszy Spółka ma zabezpieczenie personelu lekarskiego? 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 
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Starosta odpowiedział odnośnie fuzji Szpitala, że kontrahent w trakcie negocjacji 

zmienił ustalenia, dlatego wystąpiono o potwierdzenie i czekamy na odpowiedź. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi. 

Skarbnik odpowiedział, że zadłużenie Powiatu wynika cały czas z pomocy udzielonej 

Spółce. A jeśli chodzi o to jak wpływa, to zgodnie z prawem handlowym zobowiązania Spółki 

nie są zobowiązaniami Powiatu. Pani Prezes Monika Gębska ma przedstawić biznesplan, może 

znajdzie jakieś rozwiązanie. 

Przewodnicząca Rady poprosiła radnego Janusza Golińskiego, aby złożył interpelację 

w formie pisemnej do Prezesa Spółki i Głównej Księgowej. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Dariuszowi Grajdzie. 

Radny Dariusz Grajda w imieniu Klubu Radnych PSL złożył wniosek, aby do porządku 

sesji Rady Powiatu wprowadzić punkt „Informacja na temat sytuacji w PCZ sp. z o.o.”. Zapytał 

też czy Starosta otrzymał mapę sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego, o którą 

wnioskowali radni od Zastępcy Dyrektora ZDP. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta odpowiedział, że otrzymał. Poinformował też, że radni niebawem otrzymają 

poprawioną mapę. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej Bogumile Więckowskiej. 

Radna Bogumiła Więckowska zaproponowała, żeby Zarząd wystosował pismo do 

Ministra Zdrowia, aby przejął udziały w naszym Szpitalu, jeśli nie to, żeby dał doradcę, który 

wskaże i poprowadzi Szpital tak, aby się bilansował. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście. 

Starosta poinformował, że kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego 

zostanie wydłużona o pół roku, jeżeli Prezydent podpisze ustawę.  

Przewodnicząca Rady w imieniu Zarządu Powiatu zaprosiła wszystkich na IX Forum 

Gospodarcze Powiatu Otwockiego pod hasłem „Kryzys szansą na zmianę”, które odbędzie się 

20 października w godz. 16-20 w Glass Residence ul. Wspaniała 47 w Otwocku.  

 

Ad. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1858 Przewodnicząca Rady 

Grażyna Kilbach zamknęła obrady LII sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

 

 

Sporządziła:       Przewodniczyła: 

 

Dominika Ziemska                             Grażyna Kilbach 

 

 

 

 

 


