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Protokół Nr 21/20 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 24 lutego 2020 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 17
10

. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz członkowie Komisji, 

zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.  

2. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 2 

1) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała 

Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.; 

Radna Grażyna Olszewska zapytała czy jest już znane miejsce usytuowania 

strzelnicy?  

Wicestarosta odpowiedział, że Powiat zawarł wstępną umowę Nadleśnictwem 

Celestynów w kwestii umiejscowienia tego obiektu przy Centrum Edukacji Leśnej  

w Celestynowie z uwagi na dużą odległości od zabudowy oraz zachowane warunki 

bezpieczeństwa. Natomiast w kwestii szczegółowych kosztów powstania takiego obiektu to 

trudno go oszacować w momencie, kiedy nie ma odpowiednej dokumentacji technicznej. 

Dodał, że program, który dotyczy tego typu strzelnicy przewiduje dofinansowanie  

w wysokości 80%, a przewidziany koszt budowy całej inwestycji wynosi ok. 1 mln zł.  

Radna Grażyna Olszewska zapytała czy przystąpienie do programu jest obligatoryjne? 

Wicestarosta odpowiedział, że nie jest to obligatoryjne. Natomiast Powiat posiada 

szkoły z klasami o profilu wojskowym, które w tej chwili jeżdżą i płacą na innych 

strzelnicach.  

Radna Jolanta Koczorowska zaznaczyła, że jest przeciwna pomysłowi budowania tego 

typu obiektu, jaki i jego lokalizacji. Zapytała czy jest zanany koszt wynajmu strzelnic, który 

ponoszą szkoły, ponieważ należy się zastanowić czy Powiat będzie w stanie utrzymać taki 

obiekt i czy to w jakikolwiek sposób będzie korespondowało z późniejszymi kosztami 

utrzymania tego obiektu? 

Wicestarosta zauważył, że tego typu pytaniom, jako odpowiedź ma służyć wykonanie 

studium wykonalności, które pozwoli określić czy opłaca się i czy jest zasadne budowanie 

strzelnicy. Ponieważ w Starostwie nie ma specjalistów, którzy byliby w stanie takie rzeczy 

oszacować.  

W dalszej dyskusji nt. budowy strzelnicy w Powiecie Otwockim brali udział: radny 

Dariusz Grajda, Wicestarosta, radna Jolanta Koczorowska, radny Grzegorz Michalczyk, radny 

Stanisław Kruszewski, radna Grażyna Kilbach, Skarbnik Powiatu. 

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła wniosek o wykreślenie zapisu dot. przeniesienia 
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środków w kwocie 30.000 zł do rozdz. 75295 § 6050  na realizację zadania pn. 

„Zaprojektowanie i budowa strzelnicy w Powiecie Otwockim”. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek radnej.  

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Wniosek uzyskał poparcie Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały 

wraz z przyjętym wnioskiem.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.  

 

2) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 3 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033,  

z późn. zm.; 

 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że w objaśnieniu załącznika nr 1 ww. projektu 

uchwały ma miejsce błąd pisarski w kwestii zapisu pomniejszenia pozycji w latach  

2021-2023: „w tym: 2021 r. – o kwotę 903.541 zł, 2020 r. – o kwotę 903.541 zł, 2023 r. –  

o kwotę 903.540 zł.”. Wyjaśnił, że w powyższym zapisie chodzi o 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały 

wraz z poprawionym zapisem daty w objaśnieniu załącznika nr 1 ww. projektu uchwały.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawionym zapisem daty w objaśnieniu 

załącznika nr 1 ww. projektu uchwały. 

 

3) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących część działek o nr 

ew. 51/10 i 51/9 z obr. 48, będącą częścią prasa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego 

w Józefowie. 

Radna Jolanta Koczorowska zwróciła się z prośbą o rozszerzenie treści uzasadnienia 

niniejszej uchwały z uwagi na jej mało szczegółową treść, mianowicie brak informacji, na 

jaki okres zostanie zawarta niniejsza umowa.  

Radny Dariusz Grajda zwrócił uwagę na błąd pisarski znajdujący się w tytule oraz  

w treści ww. projektu uchwały w wyrazie „prasa drogi”, który powinien brzmieć „pasa 

drogi”. 

Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały 

wraz z poprawkami pisarskimi.  

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba, 

(nie głosowały - 2 osoby). 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z poprawkami pisarskimi.  
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Ad. 3  
1) Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

− uchwała Nr Wa.72.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii  

o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Otwockiego (opinia 

pozytywna). 

Komisja Zapoznała się z treścią ww. pisma.  

 

− uchwała Nr Wa.73.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu 

Otwockiego na rok 2020 (opinia pozytywna). 

Komisja Zapoznała się z treścią ww. pisma.  

 

2) Przewodniczący Komisji poinformował o zaplanowaniu terminów posiedzeń Komisji 

na każdy wtorek poprzedzający sesję Rady Powiatu, która zwyczajowo odbywa się  

w każdy ostatni czwartek miesiąca. Dodał, że Komisja w miarę potrzeb będzie 

również odbywać posiedzenia w trakcie miesiąca. 

 

3) Radny Dariusz Grajda odniósł się do materiałów na najbliższa sesję rady Powiatu  

 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


