
Protokół Nr 10/19 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 23 lipca 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 16
35

. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Główna 

Księgowa Starostwa Powiatowego w Otwocku Małgorzata Komosa oraz członkowie Komisji, 

zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

1) Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Otwocku przedstawiła 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. 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, w jakim zakresie Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku realizuje program 500+ na pierwsze dziecko?  

Główna Księgowa odpowiedziała, że w tym przypadku chodzi o dzieci z rodzinnej 

pieczy zastępczej, domów dziecka i Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. 

Radny Mirosław Pszonka w związku ze zwiększeniem się § 4130 o kwotę 335 zł na 

opłacenie składki zdrowotnej za dziecko na wniosek rodzica zapytał, dlaczego to dziecko nie 

było objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego? 

Starosta oraz Główna Księgowa zobowiązali się przedstawić informacje w powyższej 

kwestii podczas najbliższej sesji. 

Radna Bogumiła Więckowska zapytał na co zostaną przeznaczone środki z programu 

500+?  

Starosta zobowiązał się skontaktować z Panią Dyrektor Powiatowego Centrum 

Rodziny i przedstawić informacje w powyższej kwestii podczas najbliższej sesji.  

W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. 

projekt uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

2) Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Otwocku przedstawiła 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 



Ad. 3 

1) Przewodniczący Komisji poinformował, że poprosił Wicestarostę o przedstawienie 

sprawozdania z wykonania zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych  

w Otwocku w pierwszym półroczu 2019 roku. W związku z powyższym zwrócił się  

z prośbą do Starosty o przedstawienie tożsamego sprawozdania z działalności Oświaty 

Powiatowej w Otwocku. Dodał, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane 

wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu przeglądu zrealizowanych inwestycji 

drogowych. 

 

2) Radna Jolanta Koczorowska zasygnalizowała, iż na skrzyżowaniu ul. Napoleońskiej  

i Łąkowej jadąc od strony Woli Karczewskiej do Glinianki jest karkołomny skręt  

w lewo. To skrzyżowanie sąsiaduje bezpośrednio z terem należącym do Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, na której rosną drzewa a pomiędzy nimi zarośla, 

które całkowici zasłaniają widoczność. Zarząd Dróg Powiatowych skosił pobocze 

natomiast widoczność wciąż jest ograniczona. W związku z czym zapytała czy istnieje 

możliwość wycięcia zarośli ograniczających widoczność w porozumieniu z Agencją? 

Radna dodała, że w poprzedniej kadencji na tym skrzyżowaniu zaplanowano 

wykonanie ronda. W związku z czym zapytała czy na chwilę obecną istnieje 

możliwość, aby na tym skrzyżowaniu zastosować rondo tymczasowe w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego? 

 

Ad. 4  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


