Protokół Nr 2/19
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych
Rady Powiatu w Otwocku
w dniu 15 stycznia 2019 r.

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra
Kudlickiego, w godzinach od 1615 do 1825.
Na prośbę Przewodniczącego wszyscy zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć tragicznie
zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
W posiedzeniu uczestniczyli Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz
członkowie komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przez
merytoryczne komisje.
3. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.
Ad. 3
Przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu przygotował autopoprawkę do
projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, która jest zgodna z przesłanym do radnych
materiałem. Dodał, że Zarząd podczas dzisiejszego posiedzenia podjął uchwałę w sprawie
ww. autopoprawki.
Przewodniczący poprosił o przekazanie radnym stosownego wyciągu z ww. posiedzenia
w przedmiotowej kwestii.
Skarbnik, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił i omówił autopoprawkę do
projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, mianowicie:
− plan dochodów projektu budżetu na 2019 rok po zmianach z dnia 11 stycznia 2019 r.,
− plan wydatków projektu budżetu na 2019 rok po zmianach z dnia 11 stycznia 2019 r.
(porównanie % do planu ostatecznego z 2018 r.),
− plan wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach z dnia 11 stycznia 2019 r.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok
wraz z autopoprawką Zarządu.
Wicestarosta, w imieniu Zarządu Powiatu, w związku z prośbą radnego Dariusza
Grajdy, przedstawił i omówił szczegółowo załącznik inwestycyjny, zgodnie z przekazanym
radnym planem wydatków majątkowych na 2019 rok, stanowiącym autopoprawkę Zarządu.
Poinformował również o wnioskach zgłoszonych przez radną Grażynę Kilbach –
Wiceprzewodniczącą Rady w sprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko poinformował
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o ustaleniach ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej, że w przypadku inwestycji
na skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul. Stare Miasto i ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul.
Bielińskiego w Karczewie najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie ronda. Dodał, że
70 tys. zł, poprawkami gminnych radnych, zostało przesunięte na inne wydatki inwestycyjne
w Gminie. Zaproponował, aby środki, które Powiat planuje przeznaczyć na tą inwestycję –
przeznaczył na inne wydatki inwestycyjne w Karczewie np. budowę chodnika przy drodze
powiatowej ul. Świderskiej i ul. Wiślanej.
Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że przedstawiony plan wydatków majątkowych –
po zmianach, jest dowodem na to, że gminy wiejskie są dyskryminowane.
Wicestarosta odniósł się do powyższej wypowiedzi radnej przedstawiając stosowne
wyjaśnienia.
Radny Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji Budżetowej w kontekście
powyższej wypowiedzi radnej przedstawił wysokość kwot pomocy rzeczowej i finansowej
udzielonej Powiatowi przez Miasto Otwock na przestrzeni kilku ostatnich lat.
Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o:
− zadanie pt. „Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W – ul.
Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą”,
− „wspólny bilet”.
Starosta, Wicestarosta i Skarbnik oddzielili odpowiedzi w ww. kwestiach.
Radny Mirosław Pszonka zwrócił uwagę, iż rząd prowadzi politykę zrównoważonego
rozwoju kraju przeznaczając duże środki na rozwój ściany wschodniej. Według radnego
gminy wiejskie powinny być „równane w górę”.
Radna Aneta Bartnicka zapytała o kwotę rezerwy inwestycyjnej zwracając uwagę, że
została zapisana precyzyjna suma.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała:
− z czego wynika duża zmiana w kwocie zaplanowanej na gospodarkę leśną,
− o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania,
− o dochody z zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości powiatu, w kontekście
bieżącego wykonania.
Skarbnik oddzielił odpowiedzi na powyższe pytania.
Radny Jarosław Kopaczewski zapytał o:
− kwotę 20 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami,
− zakup kotła CO w wysokości 80 tys. zł.
Wicestarosta i Skarbnik oddzielili odpowiedzi na powyższe pytania.
Radny Dariusz Grajda poprosił o:
− rozważenie dokończenia budowy chodnika w ul. Laskowskiej w Celestynowie –
brakuje położenia asfaltu, podbudowa została wykonana,
− informację w zakresie przebudowy na rondo skrzyżowania drogi wojewódzkiej:
ul. Regucka, drogi powiatowej: ul. Św. Kazimierza oraz drogi gminnej: ul. Rękasa
w Celestynowie – w budżecie Województwa Mazowieckiego zostały zabezpieczone
na to zadanie środki,
− informację w kwestii wniosku Wójta Gminy Celestynów o partycypację Powiatu przy
budowie tunelu w drodze powiatowej w Celestynowie, w związku z modernizacją linii
kolejowej.
Starosta i Wicestarosta poinformowali, że ww. kwestie zgłoszone przez radnego
Dariusza Grajdę zostaną zweryfikowane.
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Radny Dariusz Kołodziejczyk:
poprosił o zweryfikowanie wydatków, jeżeli chodzi o kwotę 20 tys. zł na ochronę
zabytków i opiekę nad zabytkami,
zaproponował oficjalne wystąpienie Starosty do Wójta Gminy Celestynów
o przedstawienie dokumentów z PKP w kwestii planowanej inwestycji,
zapytał o niedoszacowanie w projekcie budżecie na kwotę 2,5 mln zł, jeśli chodzi
o oświatę,
zapytał na jakim etapie znajdują się inwestycje oświatowe m.in. budowa hali
sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.
Skarbnik i Wicestarosta udzielili odpowiedzi na ww. pytania.

Radny Mirosław Pszonka zaproponował rozważenie wystąpienia do Ministerstwa
o zwiększenie subwencji oświatowej.
Radny Stanisław Kruszewski zapytał czy wszystkie kotły w jednostkach
organizacyjnych Powiatu mają ekologiczne paliwo?
Skarbnik udzielił odpowiedzi na ww. pytanie.
O godz. 1801 Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę. Wznowienie obrad nastąpiło
o godz. 1806.
Radny Mirosław Pszonka w kontekście ww. informacji przedstawionej przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie zapytał:
− o ostateczne stanowisko Zarządu Powiatu w kwestii planowanej inwestycji na
skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul. Stare Miasto i ul. Żaboklickiego z drogą gminną
ul. Bielińskiego w Karczewie,
− czy jeśli zapadnie decyzja, że w przypadku ww. inwestycji zostanie wykonana
sygnalizacja świetlna, a nie wszystkie środki z planowanego wcześniej w tym miejscu
ronda zostały przeznaczone na Karczew, czy te środki zostaną dołożone na kolejną
inwestycję w Karczewie?
Wicestarosta udzielił odpowiedzi na ww. pytanie.
Radny Dariusz Grajda w kontekście zgłoszonego pytania zgłosił wniosek o zmianę
nazwy zadania wskazanego w poz. 1 planu wydatków majątkowych na następującą: „Projekt
budowy ciągu pieszo-rowerowego z Celestynowa do Dąbrówki wraz z budową miejsc
parkingowych na wysokości cmentarza”, uzasadniając zasadność wprowadzenia zmiany.
Przewodniczący ze względu na specyfikę wspólnego spotkania wszystkich komisji
stałych zaproponował, aby radny zgłosił ww. wniosek podczas opiniowania projektu uchwały
budżetowej przez komisję, której radny jest członkiem, ewentualnie zaproponował zgłoszenie
wniosku w trakcie sesji, podczas procedowania projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu.
Radna Aneta Bartnicka odnosząc się do wiadomości (Internet), że Zarząd Powiatu
prowadzi rozmowy z Miastem Otwockiem nt. planów przekazania sprzątania i odśnieżania
ulic ZDP-owi. Stwierdziła, iż rozmowy w ww. kwestii powinny być prowadzone również
z pozostałymi gminami.
Starosta przekazał informację w ww. zakresie.
Na tym dyskusję zakończono.
Przewodniczący poprosił przewodniczących merytorycznych komisji o zabranie głosu
celem przeprowadzenia głosowania nad opinią w sprawie projektu uchwały budżetowej na
2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.
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1. Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński poddał głosowaniu pozytywną
opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z autopoprawką
Zarządu Powiatu.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 2 osoby „wstrzymała się” – 1 osoba.
Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 13 członków Komisji Budżetowej.
2. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Kinga Błaszczyk
poddała głosowaniu pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na
2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.
Głosowanie: „za” – 13 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 15 członków
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.
3. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kopaczewski poddał
głosowaniu pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 2 osoby „wstrzymały się” – 3 osoby.
Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu został
zaopiniowany pozytywnie, w obecności 13 członków
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
4. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Roman Srebnicki poddał
głosowaniu pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu został
zaopiniowany pozytywnie, w obecności 7 członków
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.
Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała :

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Piotr Kudlicki
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