Protokół Nr 4/19
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 11 lutego – 4 marca 2019 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 11 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Roberta Kosińskiego, w godzinach
od 1600 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek
Płaczek, radny Rady Powiatu w Otwocku Roman Srebnicki, Wójt Gminy Celestynów Witold
Kwiatkowski, Zastępca Wójta Gminy Celestynów Piotr Rosłoniec, Przewodniczący Rady
Gminy Celestynów Romuald Ziętala, radni Rady Gminy Celestynów: Leszek Gąsiorowski,
Monika Górska, Wiesław Jagiełło, Łukasz Lewandowski, Wiktor Piasecki, Robert Wicik,
Agnieszka Wojtaś, Sołtys Sołectwa Celestynów Tomasz Wyglądała, Pani Sylwia Wysocka –
Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Proponowany porządek posiedzenia:
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
Analiza oraz ocena realizacji wieloletniego programu budowy i modernizacji dróg
powiatowych. Przedstawienie i omówienie stanu dróg w powiecie. Przedstawienie
i wyrażenie opinii w sprawie harmonogramu inwestycji na 2019 r.
Przedstawienie pism, które wpłynęły do Komisji.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że z uwagi na prośbę Wójta Gminy
Celestynów Witolda Kwiatkowskiego o przyjęcie na posiedzeniu Komisji grupy
przedstawicieli Gminy Celestynów, proponuje zmianę porządku posiedzenia polegającą na
omówieniu pkt 4 w pkt 3, po przyjęciu protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. W
związku z brakiem uwag Przewodniczący przedstawił zmieniony porządek obrad w
brzmieniu jak poniżej.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
Przedstawienie pism, które wpłynęły do Komisji.
Analiza oraz ocena realizacji wieloletniego programu budowy i modernizacji dróg
powiatowych. Przedstawienie i omówienie stanu dróg w powiecie. Przedstawienie i
wyrażenie opinii w sprawie harmonogramu inwestycji na 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

1.
2.
3.
4.

Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji.
Ad. 2
• Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji w dniu 19 grudnia 2018 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji
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•

Protokół Nr 2/19 Komisji ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady
Powiatu w Otwocku w dniu 15 stycznia 2019 r. został przyjęty jednomyślnie
w obecności 9 członków Komisji.

•

Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji w dniu 17 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Komisji poinformował, że do ww. protokołu zostały zgłoszone uwagi
przez radnego Dariusza Kołodziejczyka (e-mail z dnia 05.02.2017 r. – w załączeniu) oraz
przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 05.02.2017 r. – w załączeniu).
Radny Dariusz Kołodziejczyk oraz radna Jolanta Koczorowska podtrzymali swoje
uwagi i poprosili o ich uwzględnienie w protokole.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddał głosowaniu przyjęcie
protokołu wraz ze zgłoszonymi uwagami.
Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 3
1) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 17 stycznia 2019 r. Wójta
Gminy Celestynów dot. bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii
nr 7 Warszawa – Dorohusk, w Celestynowie (znak sprawy: SRP.0004.7.2019).
Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski oraz radni Gminy Celestynów
przedstawili informacje dotyczące proponowanej lokalizacji bezkolizyjnego przejazdu przez
tory kolejowe linii nr 7 w Celestynowie, konsultacji społecznych, stanowiska mieszkańców,
terminów realizacji poszczególnych etapów oraz kwoty inwestycji. Podkreślili również
istotną rolę powstania tunelu dla usprawnienia ruchu i wzrostu bezpieczeństwa w Gminie
Celestynów.
W wyniku dyskusji radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek o powołanie zespołu
roboczego składającego się z przedstawicieli: z Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku,
Zarządu Powiatu wespół z włodarzami Gminy Celestynów oraz z przedstawiciela Komisji
Budżetowej.
Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” - 1 osoba.
Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę radnego Stanisława
Kruszewskiego – Członka Zarządu Powiatu, do składu zespołu roboczego, jako
przedstawiciela Komisji Budżetowej.
Radny Stanisław Kruszewski wyraził zgodę.
Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).
2) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 18 stycznia 2019 r. Wójta
Gminy Celestynów dot. przygotowania Gminy do dofinansowania inwestycji na
drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy (znak sprawy:
SRP.0004.8.2019).
Komisja zapoznała się z powyższym pismem.
Ad. 4
Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła wniosek formalny, aby omówienie pkt 4
„Analiza oraz ocena realizacji wieloletniego programu budowy i modernizacji dróg
powiatowych. Przedstawienie i omówienie stanu dróg w powiecie. Przedstawienie i
wyrażenie opinii w sprawie harmonogramu inwestycji na 2019 r.” przełożyć na następne
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posiedzenie Komisji.
Głosowanie: „za” – 2 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty.
Radna Jolanta Koczorowska w związku z otrzymaniem przez członków Komisji
„Planu Rozwoju Sieci Drogowej” zapytała czy program, który otrzymali jest oficjalnym
dokumentem tzn. czy został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu i uchwalony przez Radę
Powiatu?
Czy
w związku z tym może zostać poddany ewaluacji? Czy też jest to dokument wewnętrzny
Zarządu Dróg Powiatowych?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek udzielił
informacji na powyższe pytanie oraz przedstawił informacje dot. „Planu Rozwoju Sieci
Drogowej”.
Przewodniczący Komisji o godz. 1900 ogłosił przerwę w posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji wyznaczył termin wznowienia posiedzenia Komisji na dzień
25 lutego br. - Komisja nie uzyskała kworum umożliwiającego rozpoczęcia posiedzenia.
Komisja Budżetowa wznowiła posiedzenie w dniu 4 marca br. o godz. 1630.
We wznowionym posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof
Kłósek, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marek Dąbrowski,
radny Rady Powiatu w Otwocku Paweł Zawada, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz
członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja wznawia posiedzenie od punktu
4 ww. porządku obrad.
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marek Dąbrowski
przedstawił okoliczności dot. niewykonania pięciu inwestycji zawartych w programie „Planu
Rozwoju Sieci Drogowej”. Następnie przedstawił inwestycje, które zostały zrealizowane
dodatkowo przez Powiat – łącznie 33 inwestycje. Pan Marek Dąbrowski przedstawił również
harmonogram inwestycji na drogach powiatowych do realizacji w roku 2019 (materiał
w załączeniu).
W trakcie dyskusji radny Dariusz Kołodziejczyk zasygnalizował, że przy stacji PKP
Świder, jadąc od strony Otwocka i skręcając w ul. Jana Pawła II, na powierzchni jezdni
powstał uskok, który należałoby sfrezować, aby zapobiec uszkodzeniom samochodów
poruszających się tą trasą.

Ad. 5
1) Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że otrzymał informację od Pani
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku o otwarciu przetargu na budowę hali
sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku. Dodał, że wpłynęła tylko jedna
oferta, która przekracza kwotę zabezpieczoną na to zadanie o 1 mln 400 tys. zł.
W związku z czym dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie Pani Dyrektor Oświaty
Powiatowej w Otwocku, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku z Panem
Starostą w powyższej kwestii.
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2) Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o informacje nt. bezkolizyjnego przejazdu
przez tory kolejowe linii nr 7 w Celestynowie.
Wicestarosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie.
3) Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska w nawiązaniu do sytuacji,
nieuzyskania przez Komisję Budżetową kworum umożliwiającego rozpoczęcie
posiedzenia, poinformowała, że Przewodniczący Rady jest zdania, iż należałoby
wprowadzić zasadę, że radny może być członkiem Komisji Gospodarki, Zasobu i
Środowiska albo Komisji Budżetowej. Dodała, że powyższa kwestia jest jedynie
propozycją Przewodniczącego, do której powróci z chwilą ponownego problemu z
uzyskaniem kworum przez komisje.
Przewodniczący Komisji w związku z powyższym zaapelował do członków Komisji,
aby informowali Biuro Rady Powiatu o braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu.
4) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło:
− pismo z dnia z dnia 4 grudnia 2018 r. mieszkańców wsi Sępochów dot. drogi
powiatowej Nr 2737W Anielinek – Sępochów – Rudno (znak sprawy:
SRP.0005.36.2018),
− pismo z dnia 19 grudnia 2018 r. Sołtysa Wsi Sobiekursk dot. prośby o dokończenie
nakładki na drodze powiatowej Nr 2726W w Sobiekursku (znak sprawy:
SRP.0005.37.2018),
− wyciąg Nr 120 z projektu protokołu Nr 18/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 13 lutego 2019 r. dot. pisma z dnia 19 grudnia 2018 r. Sołtysa Wsi
Sobiekursk dot. prośby o dokończenie nakładki na drodze powiatowej Nr 2726W
w Sobiekursku (znak sprawy: SRP.0005.37.2018),
− pismo z dnia 7 listopada 2018 r. Wicestarosty V kadencji w sprawie przekazania
wykazu stanowisk administracji i obsługi pracowników PCZ Sp. z o.o. na dzień 2
stycznia i 15 września 2018 r., w odpowiedzi na wyciąg Nr 18 z projektu protokołu Nr
19/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego (V kadencji) w
dniu 16 października 2018 r. (kopia dokumentu w załączeniu),
− wyciąg Nr 1092 z projektu protokołu Nr 223/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku (V kadencji) w dniu 24 października 2018 r. (kopia dokumentu
w załączeniu),
− pismo z dnia 26 czerwca 2018 r. Organizacji Zakładowej nr 3408 NSZZ Solidarność
Region Mazowsze działająca przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w
sprawie zwiększenia zaplanowanego na rok 2018 wzrostu wynagrodzeń z 2,5% od
stycznia 20148 r. na 5% od lipca 2018 r. oraz przyznania dodatków dla pracowników
nieobjętych dodatkiem z Funduszu Pracy, oraz notatka z dyżuru Przewodniczącego
Rady
z przedstawicielami ww. organizacji NSZZ Solidarność z dnia 07 stycznia 2019 r.
w sprawie możliwości zwiększenia wynagrodzenia pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy (znak sprawy: SRP.0004.39.2018),
− pismo z dnia 4 lutego 2019 r. Wójta Gminy Sobienie-Jeziory dot. prośby
o zwiększenie środków w budżecie powiatu na realizację zadań polegających na
modernizacji dróg powiatowych (znak sprawy: SRP.0004.5.2019),
− pismo z dnia 11 lutego 2019 r. przekazujący w załączeniu uchwałę Nr Wa.80.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lutego
2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Otwockiego – opinia pozytywna,
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− pismo z dnia 11 lutego 2019 r. przekazujący w załączeniu uchwałę Nr Wa.81.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lutego
2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu
określonego w uchwale budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2019 – opinia
pozytywna,
− pismo z dnia 22 lutego 2019 r. Wójta Gminy Celestynów dot. bezkolizyjnego
przejazdu przez tory kolejowe linii nr 7 Warszawa – Dorohusk, w Celestynowie (znak
sprawy: SRP.0004.7.2019).
Komisja zapoznała się z ww. pismami.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Robert Kosiński
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