
 
 

PROTOKÓŁ NR 8/15 
 

z posiedzenia Komisji Budżetowej  
w dniu 15 września 2015 r.  

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha w godzinach 1615 do 1830. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi 
listami obecności.  

Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu powiatu na 2016 r. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
  Przewodniczący poprosił, aby Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik przedstawił aktualne 
dane dot. realizacji budżetu Powiatu Otwockiego. Głównym tematem były dotacje i 
subwencje                     w Oświacie Powiatowej. 
  Pan Piotr Mateusz Kudlicki zapytał o wykonanie dochodów budżetowych, które na 
pewno będą uzależnione od sprzedaży nieruchomości. Zapytał o prognozę na podstawie                           
I półrocza? 
  Pani Bogumiła Więckowska zapytała o sprzedaż nieruchomości w Kołbieli?  
  Starosta Pan Mirosław Pszonka odpowiedział, że są dwie propozycje w sprawie 
Kołbieli. Jedna to wydzierżawienie nieruchomości na okres 6 lat – cena do negocjacji, druga 
propozycja to utworzenie tam rodzinnego domu starości – osoba zainteresowana chciałaby, 
aby należność za Kołbiel rozłożyć na raty, co będzie tematem jutrzejszego posiedzenia 
Zarządu. Starosta stwierdził, że gdyby udało się sprzedać działki przy ul. Komunardów za 
ponad 5 mln zł, wtedy Powiat osiągnąłby 90% ze sprzedaży nieruchomości. W tym roku będą 
również wystawione do sprzedaży 3 działki budowlane po 1.500 m2 w Otwocku przy ul. 
Myśliwskiej. 
  Skarbnik poinformował, że wydatki kształtują się na założonym poziomie.  
 
  Członkowie Komisji przystąpili do zgłaszania wniosków do projektu budżetu powiatu 
na 2016 rok. 
 
Pan Artur Brodowski zgłosił 2 wnioski: 

1) Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Żeromskiego i Reymonta                                
w Otwocku. 

Głosowanie: „za” 6 osób, „wstrzymała się” 1 osoba 
 

2) Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Batorego, Matejki i Karczewskiej 
w Otwocku. 

Głosowanie: „za” 6 osób, „wstrzymała się” 1 osoba 
 



Pan Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił 3 wnioski:  
3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Narutowicza                 

w Otwocku poprzez wybudowanie sygnalizacji świetlnej - na żądanie - przy 
Gimnazjum Nr 2, przy współudziale Miasta Otwocka i zarezerwowanie w budżecie na 
ten cel kwoty 100 tys. zł. 

Głosowanie: „za” 6 osób, „wstrzymała się” 1 osoba 
 

4) Remont nawierzchni drogi Majowej do Kraszewskiego w kierunku Karczewa. 
 

Głosowanie: „za” 6 osób, „wstrzymała się” 1 osoba 
 

5) Stworzenie grupy inwestycyjnej składającej się z jednostek samorządu terytorialnego               
i innych podmiotów w celu skredytowania i przeprowadzenia inwestycji budowy 
mostu na rzece Świder w Otwocku. Kwotę w wysokości 500 tys. zł należy 
przeznaczyć na odtworzenie dokumentacji technicznej. Powiat powinien być 
organizatorem tej inwestycji.  

 
Głosowanie: „za” 4 osoby, „wstrzymały się” 2 osoby, 1 osoba nie głosowała 

 
  Starosta odpowiedział, że gminy nie chcą partycypować w realizacji tego zadania, 
więc nie będą zaciągać na ten cel kredytu. Powiat nie ma szans żeby zaciągnąć kredyt na 
budowę mostu na rzece Świder. 
 

6) Pani Bogumiła Więckowska zgłosiła wniosek o zakup klimatyzatora do sali 
konferencyjnej Starostwa. 

 
Głosowanie: „za” 5 osób, „wstrzymała się” 1 osoba, 1 osoba nie głosowała 

 
7) Pani Grażyna Olszewska zgłosiła wniosek o budowę chodnika w Karczewie przy                                   

ul. Częstochowskiej. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób, „wstrzymały się” 2 osoby 
 
Radna poinformowała, że część wniosków złożyła bezpośrednio do Zarządu Powiatu.  
 
  Pani Grażyna Olszewska poinformowała, że wójtowie ościennych gmin zawiązali 
porozumienie, w którym zwrócą się do Starostwa, żeby planowanie związane z drogami 
powiatowymi i z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych odbywało się w 
porozumieniu z włodarzami gmin Powiatu Otwockiego. 
  Starosta odpowiedział, że wójtowie nie mogą decydować o tym co ma być robione na 
drogach powiatowych. Wójtowie planując inwestycje nie zasięgają opinii władz 
powiatowych.  
  Pan Piotr Mateusz Kudlicki uznał, że planując inwestycje Zarząd powinien wziąć pod 
uwagę  Radę Powiatu. Powiedział, że Rada Powiatu nie ma wpływu na to, co robi Zarząd 
Dróg Powiatowych. Przypomniał, że na jednym z posiedzeń Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Zastępca Dyrektora poinformował, że ZDP dysponuje Planem Rozwoju Sieci 
Drogowej Powiatu Otwockiego i Dróg Powiatowych. Dyrektor wówczas zaznaczył, że jest to 
jeden                                              z podstawowych dokumentów ZDP. Przedstawia obszary 
działania jednostki oraz opisuje wykonywane zadania na drogach powiatowych i ich stan, a 
także kolejność wykonywanych inwestycji. Pan Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że radni 
obejrzeli ten dokument już po przyjęciu do realizacji przez Powiat. 
  Starosta odpowiedział, że podstawowym dokumentem jeśli chodzi o zadania 
inwestycyjne jest roczny budżet. 



 
 
Ad. 3 

Nie zgłoszono tematów w sprawach różnych. 
 

Ad. 3 
 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym  w obecności 7 członków Komisji. 
 
 
Ad. 4 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
W załączeniu: 

1) listy obecności; 
2) wyciąg Nr 3 

 
 
 

Protokółowała:                      Przewodniczący Komisji: 
 
  Jolanta Wyszomirska                   Zdzisław Zych 
      


