Protokół Nr 3/19
z posiedzenia Komisji Budżetowej
wraz z przewodniczącymi merytorycznych komisji
w dniu 17 stycznia 2019 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Roberta Kosińskiego, w godzinach od 1615 do 1945.
W posiedzeniu uczestniczyli Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna
Majewska-Smółka, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, przewodniczący merytorycznych
komisji oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Ostateczna opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok:
a) przedstawienie opinii merytorycznych komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały
budżetowej,
b) dyskusja, ewentualne wnioski,
c) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej i głosowanie.
3. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata
2019-2031.
4. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w stosunku do przedstawionego brzmienia
porządku dzisiejszego posiedzenia proponuje autopoprawkę polegającą na włączeniu punktu
dot. omówienia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu, który kierowany jest na
najbliższą sesję. W związku z brakiem uwag Przewodniczący przedstawił zmieniony
porządek obrad w brzmieniu jak poniżej.
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Porządek posiedzenia:
Przedstawienie porządku obrad.
Ostateczna opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok:
przedstawienie opinii merytorycznych komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały
budżetowej,
dyskusja, ewentualne wnioski,
sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej i głosowanie.
Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata
2019-2031.
Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków stanowiącej budynek wraz gruntem w granicach fundamentowania
poł. w Otwocku na działce ew. nr 13/12 z obr. 5.
Zakończenie posiedzenia.
Ww. porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji poinformował o zmianach przygotowanych do projektu
uchwały budżetowej, w stosunku do załącznika inwestycyjnego procedowanego podczas
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posiedzenia połączonych komisji 15 stycznia 2019 r.
Wicestarosta przekazał głos Skarbnikowi.
Skarbnik zaprezentował zmiany w przedłożonym projekcie planu wydatków
majątkowych na 2019 rok.
Członkowie Komisji zgłosili zastrzeżenia do przedstawionych zmian dopytując czy
zostały one przyjęte przez Zarząd Powiatu.
Starosta odpowiedział, że jest to materiał, o którego przygotowanie został poproszony
Skarbnik. Dodał, że materiał nie był przedmiotem posiedzenia Zarządu.
W związku z dociekaniem radnych ustalono, że materiał nie został nie został
prawidłowo skierowany tj. przez Zarząd, a zatem materiał został wycofany przez
Wicestarostę.
W wyniku dyskusji nad przedłożonym materiałem z dnia dzisiejszego,
Przewodniczący poddał głosowaniu wniosek formalny zgłoszony przez radnego Dariusza
Kołodziejczyka o zakończenie dyskusji.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 11 członków Komisji.
Komisja powróciła do procedowania nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok
z autopoprawką Zarządu Powiatu przyjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 15.01.2019 r.
Przewodniczący Komisji poprosił przewodniczących merytorycznych komisji
o przedstawienie opinii komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
1. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Kinga Błaszczyk
przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na
2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.
2. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kopaczewski
przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na
2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.
3. Przewodniczący Komisji odczytał pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu
i Środowiska w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu.
4. Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu
Powiatu.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek radnego Dariusza Grajdy
o dokończenie nawierzchni asfaltowej w ul. Laskowskiej w Celestynowie – odcinek
ok. 300-400 m, kwota 50 tys. zł, źródło finansowania: z rezerwy inwestycyjnej.
.
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.
Wniosek odrzucono.
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Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek radnego Dariusza Grajdy
o wykonanie projektu i budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z parkingiem w pasie
drogowym przy cmentarzu w Celestynowie.
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 4 osoby.
Pracownik Biura Rady Powiatu protokołujący posiedzenie Komisji zauważył, że
w głosowaniu wziął udział radny, który nie jest członkiem Komisji. W związku z czym
zdecydowano o reasumpcji głosowania ww. wniosku:
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 6 osób.
Wniosek odrzucono.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek radnej Bogumiły Więckowskiej
o wzrost wynagrodzeń pracowników Starostwa o kwotę 616.143 zł, zgodnie z wrześniowymi
założeniami Zarządu Powiatu do uchwały budżetowej dot. 5% ich wzrostu – źródło
finansowania: zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty 275 tys. zł, zmniejszenie rezerwy
inwestycyjnej o kolejne 200 tys. zł oraz zwiększenie o pozostałą kwotę dochodu ze sprzedaży
majątku.
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Wniosek upadł.

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła informacje nt. inwestycji
zaplanowanych do realizacji w 2019 roku w placówkach oświatowych.
Radny Dariusz Grajda w nawiązaniu do koncepcji budowy kompleksu sportoworekreacyjnego na bazie OKS-u na 100-lecie Klubu, którą zgłosił pod koniec V kadencji Rady
Powiatu, zwrócił się do Zarządu Powiatu, aby rozważył możliwość wsparcia Miasta Otwocka,
również za pośrednictwem Rady Powiatu w poruszonej kwestii.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek radnej Anety Bartnickiej
o umieszczenie w załączniku inwestycyjnym zadania: „Wykonanie nakładki asfaltowej
w miejscowości Gadka na drodze powiatowej Nr 2739W” – kwota 150 tys. zł, źródło
finansowania: z rezerwy ogólnej.
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 3 osoby, „wstrzymały się” – 4 osoby.
Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej formułując ostateczną opinię o projekcie
uchwały budżetowej na 2019 rok poddał głosowaniu jego pozytywne zaopiniowanie wraz
z poprawką, którą zgłosiła radna Aneta Bartnicka.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 3 osoby.
Reasumpcja głosowania:
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Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 6 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2019 wraz z poprawką radnej Anety Bartnickiej
został zaopiniowany negatywnie, w obecności 11 członków Komisji Budżetowej.
O godz. 1913 Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę. Wznowienie obrad nastąpiło
o godz. 1917.
Ad. 3
Skarbnik poinformował, że konsekwencją zmian w projekcie budżetu Powiatu są
również zmiany w WPF. Następnie przedstawił korektę WPF wynikającą z autopoprawki
Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjętej na posiedzeniu
Zarządu Powiatu w dniu 15.01.2019 r.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się” – 5 osób.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 11 członków Komisji Budżetowej.
Ad. 4
Starosta omówił przedmiotowy projekt uchwały.
Radny Mirosław Pszonka zwrócił uwagę na propozycję Zarządu Powiatu ubiegłej
kadencji, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę na zamianę nieruchomości.
Starosta poinformował, że w związku z powyższą informacją zostanie przedstawiona
podczas sesji opinia.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww. projektu
uchwały.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,
w obecności 11 członków Komisji.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała :

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Robert Kosiński
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