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Protokół Nr 5/19 

z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 26 marca 2019 r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Roberta Kosińskiego, w godzinach od 16
00

 do 19
30

. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, radny Rady Powiatu w Otwocku Krzysztof Szczegielniak, 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika Wiechetek, Sekretarz Gminy Celestynów 

Krzysztof Boczarski, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, 

zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2018. 

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. 

5. Przedstawienie realizacji przez powiat programów i zadań finansowanych przy udziale 

funduszy zewnętrznych. Prezentacja planowanych i możliwych do pozyskania 

funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na 

omówieniu pkt 5 przed pkt 4. Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta przez 

aklamację.   

 

Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2018. 

4. Przedstawienie realizacji przez powiat programów i zadań finansowanych przy udziale 

funduszy zewnętrznych. Prezentacja planowanych i możliwych do pozyskania 

funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu. 

5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji. 

 

Ad. 2 

Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji w dniu 11 lutego – 4 marca 2019 r. został 

przyjęty jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

 Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w roku 2018 zostało przyjęte 

jednomyślnie, w obecności 11 członków Komisji. 
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Ad. 4 

 Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Monika Wiechetek na podstawie 

przygotowanych materiałów przedstawiła informacje dot.: 

• zadań inwestycyjnych dla Powiatu Otwockiego 2019-2020 z podziałem na inwestycje: 

oświatowe, liniowe (drogowe), pozostałe, 

• projektów realizowanych przez Powiat Otwocki w okresie trwałości projektu, 

• rejestru wniosków o dofinansowanie realizowanych w 2019 roku i w latach 

następnych oraz złożonych w 2019 roku gdzie wnioskodawcą jest Powiat Otwocki, 

• rejestru wniosków o dofinansowanie realizowanych i/lub złożonych przez Powiat 

Otwocki w 2019 roku, przyjętych lub nie do realizacji ze środków krajowych. 

(materiały w załączeniu).  

 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zauważył, że w ww. materiałach została zwarta 

informacja, o terminie naboru do programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej”, do 31 marca 2019 r. W związku z czym zapytał czy nie warto 

byłoby zaryzykować i złożyć wniosek wraz dokumentami budowy hali sportowej przy 

Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, a w międzyczasie wykonać projekt budowlany i złożyć go 

jako uzupełnienie? 

 Pani Monika Wiechetek odpowiedziała, że obecny projekt budowy hali przy Zespole 

Szkół Nr 2 będzie zmieniony. Wyjaśniła, że w ww. programie wymagane są dokumenty 

potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji m.in.: decyzja o 

pozwoleniu na budowę, podstawowe elementy dokumentacji technicznej, zbiorcze 

zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zadania inwestycyjnego oraz 

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 Radna Grażyna Kilbach zapytała skąd pomysł zmiany koncepcji budowy ww. hali?  

 Starosta Otwocki oraz Wicestarosta Otwocki wyjaśnili, że unieważnienie przetargu 

było konieczne z uwagi na brak środków w budżecie na rozstrzygnięcie tego przetargu w tym 

kształcie. Obecnie Zarząd pochyla się nad propozycjami w kontekście budowy hali.  

Wicestarosta Otwocki poinformował, że Prezydent Miasta Otwocka wystąpił  

z propozycją budowy hali miejskiej, z której miałyby korzystać trzy szkoły: Liceum 

Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej–Curie w Otwocku oraz Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Otwocku.  

W trakcie dyskusji radna Grażyna Kilbach oraz Grażyna Olszewska zaapelowały, aby 

każda szkoła, dla której organem prowadzącym jest Powiat Otwocki posiadała własną halę. 

Zauważyły, że prawdopodobnie powstanie hali sportowej przy Zespole Szkół oraz hali 

miejskiej będzie niewystarczające dla zapewnienia zajęć wychowania fizycznego dla ww. 

szkół.   

  

Ad. 5 

1) Skarbnik Powiatu przedstawi projekt uchwały Nr 1 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.; 

 

  Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji nad 

przedmiotowym projektem uchwały i wniósł o nieopiniowanie projektu uchwały w bieżącym 

brzmieniu. Zawnioskował o przygotowanie przez Zarząd Powiatu autopoprawki do tego 

projektu uchwały polegającej na pozostawieniu spraw niezbędnych m.in. subwencji 

oświatowej oraz innych kwestii związanych z zakończeniem kwartału, wyłączając wszystkie 

inwestycje drogowe. 
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  Skarbnik Powiatu zaproponował, aby wyłączyć cały rozdz. 60014.  

  Radny Dariusz Kołodziejczyk zgodził się z powyższą propozycją.  

  Przewodniczący Poddał głosowaniu ww. wniosek radnego wraz z propozycją 

zgłoszoną przez Pana Skarbnika. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 3 osoby. 

Wniosek został przyjęty.  

 

2) Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały nr 2 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., analogicznie do projektu uchwały nr 1 ulegnie zmianie.  

W związku powyższym Przewodniczący nie poddał głosowaniu wyrażenia opinii 

nt. przedmiotowego projektu uchwały.  

 

3) w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 

instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

4) w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” 

finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

5) w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

6) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,  

na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych. 
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Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 6 

1) Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy szkoły, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki przystąpią do strajku? Zapytała również czy 

Starostwo podejmie działania mające na celu zabezpieczenia dyżurów  

w placówkach, w których będą przebywały dzieci wymagające opieki.  

 

Starosta odpowiedział, że wszystkie szkoły zgłosiły gotowość do strajku. W kwestii 

zabezpieczenia opieki poinformował, że w szkołach średnich nie ma takiej potrzeby, 

natomiast wszystkie ośrodki wychowawcze będą przygotowane na taką okoliczność. 

 

2) Radny Dariusz Grajda poprosił o przedstawienie informacji przez Zarządu Powiatu  

i Zespół Konsultacyjny w związku z pismem z dnia 21 marca 2019 r Wójta Gminy 

Celestynów w sprawie bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii  

Nr 7 Warszawa-Dorohusk (znak sprawy: SRP.0004.7.2019). 

 

Wicestarosta, jako Przewodniczący Grupy Konsultacyjnej do koordynacji działań 

związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w gminie Celestynów 

ustosunkował się do pytania radnego. Zaznaczył, że to w gestii Rady Powiatu leży decyzja  

o przekazaniu 5,5 mln zł na to zadanie inwestycyjne. Poinformował, że Gmina nie wyraża 

chęci przejęcia drogi oraz nie jest zainteresowana negocjowaniem wkładu inwestycyjnego. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zasygnalizował, iż oczekuje na najbliższej sesji 

stanowiska opracowanego przez Grupę Konsultacyjną. Zaproponował również, aby to Gmina 

Celestynów przejęła zarządzanie drogą powiatową Nr 2718W, w której miałby powstać tunel.  

 

3) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło: 

− pismo z dnia 20 lutego 2019 r. dot. wniosku o kontynuację budowy chodnika  

w miejscowości Czarnówka (znak sprawy: SRP.0004.16.2019). 

Komisja zapoznała się z powyższym pismem.  

 

Ad. 7 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


