
1 

 

Protokół Nr 7/19 

Komisji Budżetowej   

ze wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki, Zasobu i Środowiska  

w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska z Komisją 
Budżetową odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Kosińskiego, w godzinach od 17
15

 do 19
40

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, radni Rady Powiatu w Otwocku: Kinga Błaszczyk, Krzysztof 

Szczegielniak, Paweł Zawada, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Prezydent Miasta 

Otwocka Jarosław Margielski, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady 

Miasta Otwocka Jarosław Łakomski, Sekretarz Gminy Celestynów Krzysztof Boczarski, Pani 

Sylwia Wysocka – Linia Otwocka, Pan Andrzej Kamiński – Celestynka oraz członkowie 

Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatu Otwockiego 

dla gminy Celestynów. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 2 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Zarząd Powiatu podczas 

dzisiejszego posiedzenia zaopiniował dwa projekty uchwał: 

− w sprawie powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - 

ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju), 

− 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. 

Ww. projekty uchwał Zarząd Powiatu wyciągiem Nr 197 skierował na VI sesję nadzwyczajną 
oraz do Komisji Budżetowej celem zaopiniowania. 

  Skarbnik Powiatu na prośbę Starosty Otwockiego 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. Skarbnik poinformował, że w załączniku Nr 1 wprowadzono nowe zadanie 

inwestycyjne w postaci pomocy finansowej dla Gminy Celestynów w latach 2020 – 2022. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych 

pozycjach prognozy załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa. Dodał, że zmiany nie 

wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując relację z art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Analogicznie w załączniku nr 2  

w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie oraz dokonano 

następujących zmian w latach 2020 - 2022, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

1) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” – zmniejszono wydatki  

w 2020 roku  - 500.000 zł, w 2021 roku - 1.000.000 zł jednocześnie zwiększając  
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o 1.500.000 zł wydatki w roku 2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 
nie uległy zmianie; 

2) wprowadzono nowe zadanie - Pomoc finansowa dla Gminy Celestynów na zadanie pn. 

„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu  

ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego,  

w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii 

kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – okres realizacji w latach 

2020 -2022, w tym: 2020 rok – 500.000 zł, 2021 rok – 1.000.000 zł, 2022 rok – 

1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 2.500.000 zł. 

 

Radna Jolanta Koczorowska wyraziła pogląd w kwestii zaproponowanych zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zaproponowała, aby środki na pomoc finansową dla 

Gminy znaleźć w inwestycjach drogowych a nie zdejmować z inwestycji modernizacji Domu 

Pomocy Społecznej „Wrzos” . 

Skarbnik Powiatu ustosunkował się do wypowiedzi radnej. 

  Radny Dariusz Grajda zapytał czy projekty uchwał były konsultowane z Wójtem oraz 

Radą Gminy Celestynów? 

  Starosta odpowiedział, że projekty uchwał nie były konsultowane z Gminą, ponieważ 
godzinę temu skończyło się posiedzenie Zarządu, którego przedmiotem były ww. projekty 

uchwał.   

  Radny Dariusz Grajda zauważył, że projekt uchwały nie konsumuje całego wniosku 

Gminy Celestynów w kwestii pomocy finansowej. Poza tym dodał, że  w projekcie uchwały 

w sprawie przekazania drogi znalazł się dużo dłuższy odcinek drogi od tego, o który wnosi 

Gmina. Zaproponował również, aby cała kwota, o którą wnosi Gmina został sfinansowana 

poprzez zwiększenie kredytu.  

  Radny Dariusz Kołodziejczyk zaproponował, aby w projekcie uchwały w sprawie 

przekazania drogi zawrzeć jedynie ten odcinek ul. Jankowskiego, który jest potrzebny do 

dokonania przeprawy drogowej.  

  Radny Piotr Kudlicki – Przewodniczący Rady w związku z propozycją radnego 

Dariusza Grajdy zaznaczył, że Powiat jest w złej sytuacji finansowej w związku  

z czym poprosił, aby Zarząd Powiatu na jutrzejszą – VI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu 

przygotował informacje dotyczące: 

− rocznej wysokości środków inwestycyjnych na lata 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca Celestynowa oraz Powiatu, 

− rocznej kwoty zadłużenia w latach 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Celestynów oraz 

Powiatu na jednego mieszkańca – osobno, po dodaniu zadłużenia Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 

− rocznej kwoty obsługi (koszty) zadłużenia Powiatu Otwockiego.  

Z chwilą zakończenia dyskusji Przewodniczący Komisji poddali głosowaniu 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 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Wicestarosta odniósł się do ww. propozycji radnego Dariusza Kołodziejczyka 

wyjaśnił, że projekt jest przedstawiony w tym kształcie, ponieważ zamyka on ciągi 

komunikacyjne dróg. Wyjaśnił, że jeżeli Gmina wyrazi chęć przejęcia drogi w węższym 

zakresie to nic nie stoi na przeszkodzie. 

Radna Jolanta Koczorowska w związku z powyższym zauważyła, że logiczne jest to, 

aby Gminie przekazać całą drogę Nr 2718 przede wszystkim ze względów organizacyjnych i 

zarządczych. 

Z chwilą zakończenia dyskusji Przewodniczący Komisji poddali głosowaniu projekt 

uchwały w sprawie powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. 

Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju) 

  

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Pisma, które wpłynęły do komisji w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu przez 

tory kolejowe w gminie Celestynów:  

− pismo z dnia 21.03.2019 r. Wójta Gminy Celestynów o podjęcie stosownych działań 

zmierzających do powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania zarządzania 

drogami powiatowymi (znak sprawy: SRP.0004.7.2019), 

− wyciąg Nr 2 z projektu protokołu Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji w dniu 28 marca 2019 r. (w załączeniu). 

 

Ad. 3 

1) Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy Zarząd Powiatu zamierza przedstawić 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie funkcjonowania aptek i dyżurów? 

Czy jednak uchwała, która jest obecnie jest uchwałą właściwą? 

 

Starosta stwierdził, że zmiana uchwały powodująca to, że każdego dnia inna apteka 

będzie pełniła dyżury będzie dużym obciążeniem dla mieszkańców. Dodał, że Zarząd Powiatu 

wystosował pisma do aptek pełniące obecnie dyżury i obecnie oczekuje odpowiedzi. 

 

2) Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Margielski przedstawił koncepcję budowy 

hali sportowej i basenu na terenie dawnej zieleni miejskiej w Otwocku. 

 

W dyskusji nt. propozycji przedstawionej przez Prezydenta Miasta Otwocka głos 

zabrali: Starosta, Wicestarosta i radni: Bogumiła Więckowska, Aneta Bartnicka, Grażyna 

Kilbach, Robert Kosiński.  

Podczas dyskusji radna Aneta Bartnicka oraz radna Grażyna Kilbach wielokrotnie 

podkreślały, że najważniejsze jest, aby każda szkoła, dla której organem prowadzącym jest 

Powiat Otwocki posiadała własną halę sortową.  
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Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała : 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


