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Protokół Nr 7/17 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 27 listopada 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16
15

 w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej  

i Rozwoju Gospodarczego radnego Piotra Mateusza Kudlickiego.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej  

w Otwocku Hanna Majewska – Smółka oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, zgodnie 

z załączonymi listami obecności. 

Na wstępie Wiceprzewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie 

zaproponował poniższy porządek obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie zrealizowanych i zaplanowanych wydatków Oświaty Powiatowej  

i placówek oświatowych w roku 2017r. 

3. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na 2018 r.  

i WPF. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma KBTO Sp. z o.o. w sprawie obniżenia stawek za 

umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym. 

5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ww. porządek obrad został przyjęty przez aklamację.  
 

Ad. 2 

 Pani Dyrektor poinformowała, że wszystkie inwestycje zaplanowane na rok 2017 

zostały zrealizowane. Z wyjątkiem bieżących wydatków związanych z zakupem i montażem 

kotła kondensacyjnego gazowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  

w Otwocku w związku z poważną awarią obecnego kotła oraz zamówienie projektu  

i kosztorysu wymiany podłogi w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego  

w Otwocku. Przedstawiła również informacje dotyczące wzrostu wydatków oświatowych  

w roku 2018 związanych z reformą edukacji. 

 

Ad. 3 

W trakcie dyskusji dot. procedury opiniowania przez komisje projektu budżetu 

Powiatu na 2018 rok, radny Dariusz Grajda – Przewodniczący Rady zgłosił wniosek  

o zamknięcie dyskusji i przejścia do zgłaszania ewentualnych wniosków do projektu budżetu 

Powiatu na 2018 rok. 

Wiceprzewodniczący odpowiedział, że wniosek będzie przegłosowany od razu, jednak 

poprosił o modyfikację, aby zamknięcie dyskusji odbyło się po zabraniu głosu przez 

wszystkich, którzy zgłoszą się na listę mówców do momentu przegłosowania wniosku. 

Wnioskodawca zgodził się z powyższą propozycją. W związku z czy sporządzono listę osób 

chcących zabrać głos, po odczytaniu i potwierdzeniu, listę mówców zamknięto.  

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu powyższy wniosek. 

 

Głosowanie: „za” – 13 osób (jednomyślnie). 
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Następnie radni zgłosili wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2018. 

 

1. Radny Dariusz Grajda – wniosek o zwiększenie wydatków majątkowych o 100 tys. zł. 

na budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś 
w gminie Celestynów. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

2. Radny Dariusz Grajda – wniosek o zwiększenie wydatków majątkowych o 100 tys. zł. 

na modernizację drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów – Tabor – ul. Laskowskiej 

w Celestynowie wraz z budową chodnika. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1osoba. 

 

3. Radny Artur Brodowski – wniosek o: 

− dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 250 tys. zł na doświetlenie przejść dla pieszych przy szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki; 

− zwiększenie wydatków majątkowych do 600 tys. zł na wymianę parkietu  

w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

4. Radny Zdzisław Zych – wniosek o dodanie zadania inwestycyjnego do projektu 

budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości 500 tys. zł. na budowę mostku  

w miejscowości Warszawice. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

5. Starosta Mirosław Pszonka – wniosek o dodanie zadania inwestycyjnego do projektu 

budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości 150 tys. zł na doświetlenie przejść dla 

pieszych: 

− przy Kościele parafialnym pw. Św. Wita ul. Żaboklickiego w Karczewie; 

− na skrzyżowaniu ul. Krakowska, Mickiewicza w Karczewie; 

− na skrzyżowaniu ul. Wysockiego, Westerplatte, Kardynała Wyszyńskiego  

i Świderska w Karczewie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 13 osób. 
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6. Wicestarosta Paweł Rupniewski – wniosek o: 

− zwiększenie wydatków majątkowych o 200 tys. zł na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2745 w Antoninku, 

− zwiększenie środków pieniężnych o 50 tys. zł. na wykonanie nakładki 

asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W – ul. Sikorskiego  

w Józefowie, 

− zwiększenie środków pieniężnych o 50 tys. zł. na modernizację chodników przy 

drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja w Józefowie, 

− dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 250 tys. zł. na wykonanie nakładki asfaltobetonowej na  

ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Granicza do ronda Piłsudskiego, 

Graniczna. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Wiceprzewodniczący komisji uściślił, iż zgłaszane wnioski przez radnych na tym 

etapie mogą być tylko częścią składową opinii komisji i nie są wnioskami do projektu 

budżetu sensu stricto. Oczywiście Zarząd Powiatu zostanie zapoznany z treścią wniosków, 

jednak będą one włączone do opinii Komisji przedłożonej na wspólne posiedzenie  

z przewodniczącymi komisji, zgodnie z tokiem procedowania uchwały budżetowej. 

 

7. Radny Krzysztof Szczegielniak – wniosek o dodanie zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości 300 tys. zł. na budowę chodników 

przy ul. Świderskiej w Otwocku. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

8. Radny Jarosław Wiązowski – wniosek o dodanie zadania inwestycyjnego do projektu 

budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości 100 tys. zł na wykonanie chodnika przy 

ul. Wawrzynieckiej przy Kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Gliniance.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

9. Radny Grzegorz Michalczyk – wniosek o: 

− dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 300 tys. zł na kontynuację drogi Sępochów – Borków, 

− dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej remontu mostu 

na rzece Świder w miejscowości Sępochów. 

− zwiększenie środków pieniężnych o 100 tys. zł. na modernizację drogi powiatowej 

Nr 2739W Sufczynie.  
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Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

Radna Aneta Bartnicka wycofała wniosek o dodanie zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2018 rok dot. kontynuacji drogi w Sępochowie, ponieważ 
wniosek radnego Grzegorza Michalczyka jest dalej idący. 

 

10. Radna Grażyna Olszewska – wniosek o przeznaczenie 100 tys. zł na prace remontowe  

i budowę chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew – Janów, Ostrówiec, 

Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2018 wraz z ww. wnioskami.  

 

Głosowanie: „za” – 10 osoby, „przeciw” – 0 osoba, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2018 wraz z ww. wnioskami został zaopiniowany 

pozytywnie, w obecności 11 członków Komisji. 

 

Ad. 4 

 Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 12 października br. dot. 

ponownej prośby o obniżenie stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej w pasie drogowym (znak sprawy: SRP.0005.16.2016).  

Starosta poinformował, że zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w 2012 roku. stawka za zajecie 

pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w poprzek drogi 

wynosi 150 zł, wzdłuż drogi: w jezdni – 100, poza jezdnią – 50 zł. Zarząd Powiatu 

negatywnie rozpatrzył ponowną prośbę Firma KBTO Sp. z o.o. o obniżenie ww. stawek. 

 

Stanowisko:  

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego popiera stanowisko Zarządu Powiatu  

w kwestii odmowy zmian wysokości opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej w pasie drogowym. 

 

Głosowanie: „za” – 10 osób (jednomyślnie). 

 

Ad. 5 

   Protokół Nr 5/17 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września br. oraz protokół  

Nr 6/17 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października br. zostały przyjęte w obecności 10 

członków Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

 



5 

 

Wiceprzewodniczący Komisji zauważył, iż Komisja o godz. 19
10

 utraciła quorum 

wymagane do prowadzenia dalszych obrad.  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Piotr Mateusz Kudlicki 

 


