Protokół Nr 13/19
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 24 października 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,
ul. Górna 13, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Roberta Kosińskiego, w godzinach
od 1615 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, radny Rady Powiatu
w Otwocku Roman Srebnicki oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu poprosił, aby Komisja w pkt 2 omówiła oraz
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania
w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2730W we wsi Kępa Nadbrzeska w zakresie
budowy chodnika. Dodał, że ww. projekt uchwały był przedmiotem dzisiejszego posiedzenia
Zarządu Powiatu oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ww. propozycja została przyjęta przez aklamację.
Ad. 2
1) Skarbnik Powiatu przedstawił 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. wraz z autopoprawką.
Radni podczas dyskusji podjęli poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby Prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. jeszcze przed najbliższą sesją udzieliła szczegółową informację co do
wydatkowania środków i przedstawienia stanu zakupowego.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
2) Skarbnik Powiatu przedstawił 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. wraz z autopoprawką.
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
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3) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie
Karczew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2730W
we wsi Kępa Nadbrzeska w zakresie budowy chodnika.
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały
Ad. 3
Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji w dniu 16 września 2019 r. został przyjęty
w obecności 7 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 4
1) Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o informację czy zostały podjęte działania
w kwestii przygotowania nowego programu rozwoju dróg powiatowych z uwagi na to,
że obecny plan dobiega końca. Dodała, że Rada bierze duży udział w tworzeniu tego
programu, ale również włodarze poszczególnych gmin.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że radni deklarowali włączenie się do
opracowania nowego programu.
Wicestarosta odpowiedział, że zostały zebrane wszystkie wnioski dot. dróg
powiatowych, które wpływały do Zarządu Powiatu w ciągu całego roku, na podstawie,
których Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przygotował zestawienie – obecnie należy
każdą pozycję oszacować. Dodał, że przy udziale radnych Zarząd chciałby stworzyć wstępny
plan działań na najbliższe 3 lata, które drogi mogłyby być wykonane celem uwzględnienia w
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zarząd rozważy również kwestię czy warto zatrudnić
firmę zewnętrzną do stworzenia takiego planu, która oceniłaby jedynie stan dróg, włodarze
gmin oraz radni Rady Powiatu najlepiej znają potrzeby poszczególnych gmin. Zdaniem
Wicestarosty należy zastanowić się czy warto tworzyć „książkę”, do której się później nie
wraca czy lepiej to opracować własnymi siłami i mieć realny plan na najbliższe kilka lat.
Radna Jolanta Koczorowska poinformowała, że liczy na to, że będzie to przejrzysta
procedura i że każdy radny będzie miał w tym jakiś udział.
Przewodniczący Komisji zauważył, że wyjazdowe posiedzenie Komisji na drogi
powiatowe na pewno też uzmysłowiło radnym najistotniejsze potrzeby w poszczególnych
gminach.
Wicestarosta zauważył, że należy wziąć pod uwagę również fakt, że trwają jeszcze
rozmowy z gminami odnośnie przekazywania dróg powiatowych. Podczas ostatniego
posiedzenia Zarząd zapoznał się trzema projektami uchwał dot. przekazania dróg –
z Józefowa zostało wystosowane pismo z prośbą o uregulowanie stanów prawnych;
z Otwocka została przesłana informacja, że to Miasto może przejąć na siebie regulację stanów
prawnych lecz prosi wpierw o listę działek, które są do regulacji przy drogach powiatowych
(dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami wraz z Zarządem Dróg Powiatowych
przygotowują takie informacje); Gmina Wiązowna już jest gotowa do przejęcia dróg (miała
również przygotowaną uchwałę natomiast Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie
przesłał swojej opinii, która była niezbędna do podjęcia takiej uchwały, projekt uchwały,
który jest przygotowywany dla Rady Powiatu został wysłany do Wójta Gminy Wiązowna z
prośbą o opinię, aby uniknąć wszelkich nieścisłości dot. kilometraży, opisu dróg i aby te
uchwały były jednolite). W związku z tym przejecie dróg może nastąpić od 2021 roku.
Podsumowując, uchwały zostały przygotowane, do Otwocka i Wiązowny zostały one
przekazane, w Józefowie trwa regulacja stanów prawnych. Natomiast ani Kołbiel ani
Celestynów nie odpowiedziały na propozycję przejęcia dróg, a z Osieckiem i Sobieniami 2

Jeziory dopiero będą prowadzone rozmowy. Karczewem również były prowadzone rozmowy,
lecz po wysłaniu porozumienia jest brak odpowiedzi.
2) Radny Dariusz Kołodziejczyk o przedstawienie informacji w zakresie budowy hali
sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku oraz nt. stanu zaawansowania
wykonania odwodnienia ul. Matejki w Otwocku.
Starosta w kwestii budowy hali sportowej poinformował, że przedwczoraj został
ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół
nr 2 w Otwocku. Wpłynęły cztery oferty, kwoty wąchają się w granicach od 5 mln 350 tys. zł
do 7 mln 600 tys. zł. Wybrana i sprawdzona została najniższa oferta, która zapewniała
również najdłuższy okres gwarancji.
Wicestarosta w sprawie odwodnia ul. Matejki poinformował, że dokumentacja jest
gotowa. Zostało ogłoszone postępowania przetargowe na wykonawstwo, lecz nie wpłynęły
żadne oferty w związku z czym ma zostać ono ponowione. Dodał, że jest również gotowa
dokumentacja odnośnie odwodnia ul. Kraszewskiego, Kołłątaja.
3) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło:
− Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2019 rok,
− uchwała Nr Wa.300.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez
Zarząd Powiatu w Otwocku informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za pierwsze półrocze 2019 roku,
− pismo z dnia 27 września 2019 r. Wójta Gminy Celestynów dot. wniosku do
budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2020 (znak sprawy: SRP.0004.37.2019),
− pismo z dnia 3 października 2019 r. Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku
dot. przekazania pisma z dnia 25 września 2019 r. Mieszkańców Chrząszczówki
do Zarządu Powiatu (w załączeniu),
− pismo z dnia 15 października 2019 r. Fundacji Dobra Przestrzeń z prośbą
o przeprowadzenie inwestycji z zakresu ochrony i upowszechniania dziedzictwa
kulturowego pod nazwą zagospodarowanie terenu przy Rondzie Nadwiślańskiego
Urzecza (znak sprawy: SRP.0005.30.2019),
− pismo z dnia 16 października 2019 r. Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku
z prośbą rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych na
działalność Komendy Powiatowej Policji w Otwocku (znak sprawy:
SRP.0004.39.2019),
− pismo z dnia 16 października 2019 r. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
informujące o wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu w Otwocku na zwiększenie
stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Mińsk (znak sprawy:
SRP.0004.35.2019).
Komisja zapoznała się z ww. korespondencją.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Robert Kosiński
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