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Protokół Nr 12/19 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 16 września 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 18
20

. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik 

Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Magdalena Żurawska, Główna Księgowa Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Otwocku Monika Skwara, radny Rady Powiatu w Otwocku Roman 

Srebnicki, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie  

z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

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

4. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na 

omówieniu pkt 5 przed pkt 3 w związku z obecnością Pani Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska oraz Głównej Księgowej PCPR. Dodał, że w pkt 2 zostaną przyjęte dwa 

protokoły z posiedzeń Komisji w związku z czym zostanie zmienione brzmienie tego pkt na 

„Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji”.   

Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta przez aklamację.    
 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

3. Sprawy różne. 

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

5. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

• Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji w dniu 28 sierpnia 2019 r. został przyjęty  

w obecności 7 członków Komisji. 

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

 

• Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2019 r. został przyjęty  

w obecności 7 członków Komisji. 

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

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło: 

− pismo z dnia 4 września 2019 r. Nadleśnictwa Celestynów z prośbą o zwiększenie 

stawki w 2020 roku na 19,50 zł za 1 ha lasów nadzorowanych (znak sprawy: 

SRP.0004.35.2019). 
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Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Skarbnik Powiatu oraz Wicestarosta 

przedstawili informacje nt. ww. pisma.  

 

− pismo z dnia 26 lipca 2019 r. Dyrektora Rodzinnego Dom Dziecka w Podbieli 

przedstawiające wyjaśnienia nieścisłości jakie zostały poruszone na 

nadzwyczajnym posiedzeniu IX sesji Rady Powiatu w Otwocku z dniu 25 lipca 

2019 r. dot. realizacji Programu Rodzina 500 plus (w załączeniu),  

− e-mail z dnia 30 lipca 2019 r. radnej Bogumiły Więckowskiej dot. ww. pisma 

Dyrektora Rodzinnego Dom Dziecka w Podbieli (w załączeniu), 

− wyciąg Nr 406 z projektu protokołu Nr 46/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w dniu 2 sierpnia 2019 r. dot. realizacji Programu Rodzina 500 plus  

(w załączeniu), 

− pismo z dnia 8 sierpnia 2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku przekazujące informacje nt. realizacji Programu Rodzina 500 

plus (w załączeniu). 

 

Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz 

Skarbnik Powiatu przedstawili informacje nt. ww. pism. 

 

− pismo z dnia 13 sierpnia 2019 r. Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka dot. 

przyjętego przez Radę Miasta Otwocka wniosku podczas XVI sesji w dniu 14 

sierpnia 2019 r. w kwestii wykonania remontu lub modernizacji terenu 

zlokalizowanego przed siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku w związku z zakończeniem rewitalizacji 

znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego w Otwocku (znak 

sprawy: SRP.0005.27.2019). 

 

Wicestarosta poinformował, że w wyniku wizytacji przeprowadzonej wraz ze Starostą, 
Panią Dyrektor Liceum i radnym Romanem Srebnickim rekomendują przede wszystkim 

wymianę lamp, które znajdują się przed budynkiem szkoły. Ponieważ remont całej 

powierzchni przy fakcie konieczności uzgodnienia go z konserwatorem oraz ilości środków, 

które należy zaangażować w zmianę wizerunku tego placu nie pozwoli na wykonanie tych 

prac w roku bieżącym. Natomiast jest duża wola ze strony Miasta Otwocka, aby ta część do 

frontu budynku, czyli dojazdy po lewej i po prawej stronie budynku wykonać ze środków 

Miasta i również pracownicy zadeklarowali przygotowanie koncepcji zmiany wizerunku 

ogrodzenia. Zarząd wystąpił do Miasta z prośbą o przedstawienie takiej koncepcji zgodnie  

z deklaracją przedstawioną przez Prezydenta Miasta i pracownika podczas spotkania.  

Radna Grażyna Olszewska zauważyła, że balustrady na wielkim tarasie od strony 

parku posiadają charakterystyczny wygląd. W związku z czym zaproponowała, aby 

projektując ogrodzenie i bramy wjazdowe po obu stronach budynku nawiązywały do 

balustrad z wielkiego tarasu.  

 Wicestarosta poinformował, że w tym kierunku były prowadzone uzgodnienia. Dodał, 

że radny Roman Srebnicki zaproponował, aby wykorzystać przęsła zaakceptowane przez 

konserwatora zabytków do wykonania ogrodzenia i bram przesuwnych lub uchylnych.  

 Radny Roman Srebnicki poinformował, że podczas spotkania Prezydent Miasta 

Otwocka zobowiązał się do wykonania chodników do granicy budynku z płyt 

wykorzystanych w parku. Dodał, że dobrze byłoby wykonać chodnik przed budynkiem 

szkoły tymi płytami, aby ujednolicić cały teren.   

 Wicestarosta poprosił, aby Komisja skierowała do Zarządu Powiatu wniosek  

o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na wymianę latarni. Poinformował, że koszt 

jednej latarni wynosi 6 tys. zł, a przed budynkiem szkoły należy wymienić 10 szt., czyli 
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całkowity koszt wymiany latarni wynosi 60 tys. zł. 

 

Powyższa propozycja Wicestarosty nie została przyjęta  

 z uwagi na chwilową utratę kworum przez Komisję. 

 

Ad. 4 

1) 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 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

2) Skarbnik Powiatu przedstawił projektu 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 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 

 

1) Radna Grażyna Olszewska – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 16 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Zabezpieczenie środków na realizację zadania rondo: ul. Stare Miasto -

Żaboklickiego – Bielińskiego. 

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na terenie sołectwa Całowanie. 

3. Remont lub budowa chodników: ulica Częstochowska (dokończenie), 

Żaboklickiego (centralna część miasta), Warszawska, Świderska oraz chodniki na 

terenach wiejskich (po uzgodnieniu z Burmistrzem - które odcinki są 
najpilniejsze). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

2) Radny Krzysztof Olszewski – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 14 

września 2019 r. (w załączeniu): 

1. Budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie (765 m + 300 m) – koszt 

250000 zł. 

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 2746W Grabianka – Górki 

– Osieck, 1600 m w miejscowości Rudnik. 

3. Wykonanie chodnika w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w Augustówce (2 x 45 m) – koszt – 50000 zł. 

4. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W Nowe Kościeliska - Stara Huta, 

odcinek ok. 750 m w miejscowości Nowe Kościeliska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  



4 

 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

3) Radna Jolanta Koczorowska – wnioski w zakresie budowy dróg powiatowych na 

terenie Gminy Wiązowna zgłoszone zgodnie z przekazanym zestawieniem  

(w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

4) Radny Roman Srebnicki – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 16 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Modernizacja drogi powiatowej nr. 2713W w Dąbrówce na ul. Mazowieckiej od 

ul. Poprzecznej w stronę Celestynowa, prace związane z wybudowaniem 

kanalizacji deszczowej, która usprawni spływanie wód opadowych, ponieważ 
dochodzi do zalewania poszczególnych posesji. Ułożenie krawężnika  

i wyrównanie pobocza.  

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr. 2744W w Ponurzycy na 

odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku Karpiska, 

3. Budowa ronda w Gliniance Gmina Wiązowna, droga powiatowa nr 2710W,  

nr 2709W na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i ul. Napoleońskiej. 

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2715W i nr 2716W w miejscowości 

Dyzin oraz Jatne. 

5. Modernizacja drogi powiatowej nr 2721W z Reguta do Tabor. 

6. Remont chodnika w Celestynowie droga powiatowa nr 2717W. 

7. Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2721W do drogi krajowej 

nr 50 do miejscowości Regut. 

8. Modernizacja drogi i budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2719W  

w Celestynowie do miejscowości Lasek.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

5) Radny Dariusz Grajda – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 15 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej nr 2719W ul. Laskowska  

w Celestynowie wraz z budową chodnika do Instytucji Wysokich Ciśnień  
w miejscowości Lasek.  

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2715W w miejscowości Dyzin wraz z budową 
chodnika od skrzyżowania z drogą nr 2716W. 

3. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2713W z Celestynowa 

do ronda w miejscowości Dąbrówka (skrzyżowanie drogi powiatowej 2713W  

i 2714W). 

4. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 2714W od ronda  

w miejscowości Dąbrówka do wjazdu do Centrum Edukacji Leśnej  

w Celestynowie. 

5. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 2715W do skrzyżowania  

z drogą powiatową 2714W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2716W. 

6. Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej 2744W w miejscowości Ponurzyca 

polegająca na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 1500 mb począwszy od 
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Szkoły. 

7. Remont chodnika w miejscowości Celestynów przy drodze powiatowej 2717W od 

Jednostki Wojskowej polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. 

8. Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2721W  

w miejscowości Regut od skrzyżowania z drogą krajową nr 50. 

9. Dokończenie remontu sal dla chorych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o.  

10. Przygotowanie Powiatowego Programu Doświetlenia wszystkich przejść dla 

pieszych przez drogi powiatowe. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

6) Radna Aneta Bartnicka – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 15 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Droga powiatowa w Gadce – Sufczyn – Radachówka - w Radachówce. 

2. Droga powiatowa w Kołbieli – Wola Sufczyńska – Sufczyn – trasa łącząca obie 

miejscowości – Sufczyn i Wolę Sufczyńską. 
3. Droga powiatowa w Sępochów – Borków – Rudno – kontynuacja w stronę Rudna. 

4. Droga powiatowa w Kąty – Antoninek.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

7) Radny Robert Kosiński zgłosił poniższe wnioski: 

1. Modernizacja odcinaka w ul. Kołłątaja począwszy od ronda Sybiraków (kawałek 

ul. Staszica aż do mostu na rzece Świder łącznie z inwestycjami odwodnienia). 

2. Modernizacja ciągu pieszo rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od  

ul. Żeromskiego aż do ronda i przeprawy tunelowej w Świdrze. 

3. Modernizacja ul. Wawerskiej od wysokości Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 

do ul. Wiejskiej.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

Ad. 6  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


