
Protokół Nr 11/19 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 sierpnia 2019 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,  

ul. Górna 13, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Roberta Kosińskiego, w godzinach 

od 16
15

 do 17
30

. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik 

Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Monika Pokrywczyńska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 

Otwocku Tadeusz Marek Płaczek oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Informacja nt. realizacji inwestycji drogowych w roku 2019. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Wicestarosta poprosił o wprowadzenie do porządku posiedzenia dwóch projektów 

stanowisk: 

− w sprawie „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. 

Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w 

Karczewie” 

− w sprawie poparcia działań zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu przy 

ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A, 

celem omówienia i zaopiniowania przez Komisję.  
Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta przez aklamację.    

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Przyjęcie stanowiska w sprawie „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą 
gminną ul. Bielińskiego w Karczewie” 

5. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zmierzających do rozbudowy 

policyjnego obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A.  

6. Informacja nt. realizacji inwestycji drogowych w roku 2019. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 2 

• Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2019 r. został przyjęty  

w obecności 7 członków Komisji. 

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

 

• Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji w dniu 23 lipca 2019 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 



Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby (nie głosowała 1 osoba). 

 

Ad. 3 

1) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Otwocku Monika Pokrywczyńska przedstawiła projekt uchwały Nr 1 w sprawie 

określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 

najemców; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

2) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Otwocku Monika Pokrywczyńska przedstawiła projekt uchwały Nr 2 w sprawie 

udzielenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew.  

nr 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym  

w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00081659/1;  

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

3) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale  

Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała 

Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm.; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

4) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 

27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił informacje dot. stanowiska „Rozbudowa na rondo 

skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W –  

ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”. 

 

Pozytywna opinia Komisji Budżetowej w sprawie przyjęcia stanowiska „Rozbudowa na 

rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W –  

ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie” 

 

Ad.5 

Wicestarosta przedstawił informacje dot. stanowiska w sprawie poparcia działań 
zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt stanowiska. 

 



Ad. 6  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 

odpowiadając na pytania radnych oraz na podstawie przygotowanego zestawienia przedstawił 

informacje nt. realizacji inwestycji drogowych w roku 2019. 

Materiały w załączeniu. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 405 

z projektu protokołu Nr 46/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 sierpnia 2019 r.  

(w załączeniu). 

 

Ad. 8 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


