Protokół Nr 18/19
z posiedzenia Komisji Budżetowej
wraz z przewodniczącymi merytorycznych komisji
w dniu 10 grudnia 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku przy ul. Komunardów 10, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Roberta
Kosińskiego, w godzinach od 1615 do 1735.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Otwocku Kinga Błaszczyk,
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Rady Powiatu w Otwocku Paweł
Ajdacki, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Otwocku Monika Pokrywczyńska oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Ad. 2
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Ostateczna opinia nt. projektu uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2020:
a) przedstawienie opinii właściwych merytorycznie komisji Rady Powiatu nt.
projektu uchwały budżetowej,
b) dyskusja, ewentualne wnioski,
c) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Otwockiego na rok 2020 przez członków Komisji Budżetowej.
5. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na
wprowadzeniu do porządku posiedzenia pkt 4 „Omówienie i zaopiniowanie projektów
uchwał.” oraz pkt 7 „Przyjęcie planu pracy Komisja na rok 2020.”.
Powyższa propozycja został przyjęta przez aklamację w obecności 11 członków
Komisji.
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Ostateczna opinia nt. projektu uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2020:
a) przedstawienie opinii właściwych merytorycznie komisji Rady Powiatu nt.
projektu uchwały budżetowej,
b) dyskusja, ewentualne wnioski,
c) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Otwockiego na rok 2020 przez członków Komisji Budżetowej.
6. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego.
7. Przyjęcie planu pracy Komisja na rok 2020.
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8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 3
Protokół Nr 14/19 z posiedzenia Komisji w dniu 14 listopada 2019 r. został przyjęty
9 głosami „za” w obecności 10 członków Komisji.
Protokół Nr 15/19 z posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada 2019 r. został przyjęty
9 głosami „za” w obecności 10 członków Komisji.
Ad. 4
Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia warunków
i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu Otwockiego.
Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji poprosił przewodniczących merytorycznych komisji
o przedstawienie opinii komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
1. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kopaczewski
przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na
2020 rok w zakresie zadań dla edukacji, kultury, sportu i turystyki.
2. Przewodniczący Komisji odczytał pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Zasobu
i Środowiska w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie zadań
Komisji.
3. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Kinga Błaszczyk
przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na
2020 rok.
4. Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił pozytywną opinię
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
Następnie Przewodniczący zaprosił radnych do dyskusji oraz do zgłaszania ewentualnych
wniosków.
1) Radna Aneta Bartnicka – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do
projektu budżetu Powiatu na 2020 rok w wysokości 100 tys. zł na kontynuację drogi
w miejscowościach Sępochów-Borków-Rudno, źródło finansowania – przesunięcie
środków z zadania „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W
Warszówka-Warszawice w Warszawicach” z uwagi na przeszacowanie tego zadania.
Radna Jolanta Koczorowska przypomniała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
podczas jednego z ostatnich posiedzeń chciała złożyć wniosek w sprawie podwyższenia
dodatku za wychowawstwo w wysokości 400 zł. Natomiast nie uczyniła tego, dlatego też
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należy wrócić do tego wniosku. Radna dodała, że jest to jej wniosek, lecz niestety nie jest
w stanie wskazać źródła finansowania
Radna Grażyna Olszewska przypomniała, że Komisja nie podjęła wniosku w powyżej
kwestii, ponieważ podczas dyskusji Komisja postanowiła powrócić do tematu podwyższenia
dodatku za wychowawstwo z chwilą, gdy znany będzie ostateczny poziom subwencji
oświatowej.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, w jakiej uchwale wysokość tego dodatku
została uregulowana?
Radna Jolanta Koczorowska odpowiedziała, że jest to ujęte w uchwale Nr 105/XIV/19
w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Otwocki.
Przewodniczący Komisji zauważył, że Komisja opiniowała ww. uchwałę i ten dodatek
został utrzymany w kwocie minimalnej.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zauważył, że w tym układzie wniosek radnej Jolanty
Koczorowskiej jest bezzasadny, ponieważ zmiany w pierwszej kolejności należy wprowadzać
do uchwały merytorycznej, a następnie zabezpieczać środki.
Przewodniczący Komisji zauważył, że radny Dariusz Kołodziejczyk ma rację
w powyższej kwestii.
Radna Jolanta Koczorowska w związku z powyższym zrezygnowała ze zgłoszenia
wniosku w sprawie podwyższenia dodatku za wychowawstwo.
Radny Dariusz Grajda zapytał czy w związku z pismem Wójta Gminy Celestynów
z dnia 29 listopada 2019 r., w którym to wskazuje konkretne zadania inwestycyjne, Zarząd
Powiatu w tym zakresie planuje autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej?
Wicestarosta odpowiedział, że część zadań wskazanych w ww. piśmie przez Wójta
pokrywają się z potrzebami stwierdzonymi podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji.
Zostaną rozważone możliwość wprowadzenia tych zadań do budżetu oczywiście prócz zadań
dot. budowy zatok autobusowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy.
Radny Dariusz Grajda ponowił pytanie.
Skarbnik Powiaty poinformował, że zapoznając się z projektem budżetu Gminy
Celestynów na 2020 rok nie zauważył, aby Gmina zabezpieczyła środki na pomoc finansową
i pomoc rzeczową dla Powiatu.
Wicestarosta odpowiedział, że zostanie to rozważone z chwilą pojawienia się wolnych
środków w budżecie.
Radny Dariusz Grajda poprosił o poddanie głosowaniu wszystkich jego wniosków
w tej samej treści, w jakiej zostały zgłoszone podczas ostatniego posiedzenia Komisji.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy wnioski radnego Dariusza Grajdy mogą
zostać przegłosowane blokiem?
Radny Dariusz Grajda odpowiedział, że głosowanie wszystkich wniosków razem jest
niezasadne, ponieważ jeden z wniosków może uzyskać więcej głosów, a drugi mniej.
Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski radnego Dariusza Grajdy:
1. Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej nr 2719W ul. Laskowska w Celestynowie
wraz z budową chodnika do Instytucji Wysokich Ciśnień w miejscowości Lasek
odcinek ok. 500 m, w wysokości 250 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna.
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2715W w miejscowości Dyzin od skrzyżowania
z drogą powiatową 2716W poprzez ułożenie nowej nawierzchni w wysokości
150 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna.
3. Realizacja i budowa chodnika od Celestynowa do Dąbrówki wraz z miejscami
parkingowymi, kwota inwestycji 250 tys. zł, partycypacja w kosztach: Gmina
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Celestynów 150 tys. zł, Powiat w wysokości 100 tys. zł, źródło finansowania –
rezerwa ogólna.
4. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 2714W od ronda w miejscowości
Dąbrówka do wjazdu do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie w wysokości
200 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna.
5. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 2715W do skrzyżowania z drogą
powiatową 2714W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2716W w wysokości
150 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna.
6. Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej 2744W w miejscowości Ponurzyca
polegająca na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 1500 mb począwszy od
Szkoły w wysokości 300 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna.
7. Remont chodnika w miejscowości Celestynów przy drodze powiatowej 2717W od
Jednostki Wojskowej polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej
w wysokości 100 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna.
8. Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2721W
w miejscowości Regut od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w wysokości 75 tys. zł,
źródło finansowania – rezerwa ogólna.
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 wraz z budową doświetlenia na wybranych przejściach
w wysokości 200 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna.
Następnie poddał głosowaniu wnioski radnego Dariusza Grajdy zgodnie z kolejnością ich
przedstawienia.
Wniosek 1:
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 9 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 2:
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 8 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 3:
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 7 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 4:
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 7 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 5:
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 7 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 6:
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba
(nie głosowała 1 osoba).
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
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Wniosek 7:
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 7 osób (nie głosowały 2 osoby).
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 8:
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba
(nie głosowała 1 osoba).
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 9:
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 7 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Wniosek 10
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 7 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji.
Radna Grażyna Olszewska oraz radna Grażyna Kilbach – Wiceprzewodniczące Rady
w imieniu grupy radnych, w osobach: Kinga Błaszczyk, Grażyna Kilbach, Dariusz
Kołodziejczyk, Jarosław Kopaczewski, Robert Kosiński, Stanisław Kruszewski, Piotr
Mateusz Kudlicki, Grzegorz Michalczyk, Marcin Olpiński, Grażyna Olszewska, Krzysztof
Olszewski, Roman Srebnicki, Krzysztof Szczegielniak, Paweł Zawada, złożyły na ręce
Przewodniczacego Komisji zmiany do poszczególnych klasyfikacji wydatków pismem z dnia
10 grudnia 2019 r. Wiceprzewodniczące wyjaśniły, iż proponowane zamiany zostały
przygotowane przez grupę radnych, którzy pochylili się nad budżetem z uwagi na liczne
sygnały podczas ostatniego posiedzenia Komisji, że w niektórych gminach jest za mało
pozycji budżetowych. Następnie przedstawiły proponowane zmiany.
W dyskusji nt. proponowanych zmian zabrali głos: radna Bogumiła Więckowska,
radny Stanisław Kruszewski, radny Dariusz Grajda, Starosta, radny Dariusz Kołodziejczyk,
radna Jolanta Koczorowska, Wicestarosta, radny Mirosław Pszonka.
Radna Aneta Bartnicka poinformowała, że z chwilą, gdy wniosek zaproponowany
przez grupę radnych uzyska akceptację Komisji, to wycofa swój wniosek, ponieważ wniosek
radnych jest dalej idący.
Przewodniczący
Komisji
poddał
głosowaniu
przedstawione
przez
Wiceprzewodniczące Rady Grażynę Kilbach oraz Grażynę Olszewską w imieniu grupy
radnych zmiany do poszczególnych klasyfikacji wydatków, które zostały przekazane pismem
z dnia 10 grudnia 2019 r. na ręce Przewodniczącego Komisji (pismo w załączeniu).
Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 3 osoby.
Zmiany zostały przyjęte przez członków Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowej formułując ostateczną opinię o projekcie
uchwały budżetowej na 2020 rok poddał głosowaniu jego pozytywne zaopiniowanie wraz
z przyjętymi zmianami, zgodnie z załączonym pismem z dnia 10.12.2019 r.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2020 wraz ze zmianami zgodnie pismem
z dnia 10.12.2019 r. (w załączeniu) został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 12 członków Komisji Budżetowej.
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Ad. 6
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033 w wersji
pierwotnej z dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi przez
Komisję zmianami.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 4 osoby „wstrzymała się” – 1 osoba
(nie głosowała jedna osoba)
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 12 członków Komisji Budżetowej.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2020.
Poinformował, iż radna Aneta Bartnicka zgłosiła uwagi, które zostały uwzględnione w planie
pracy Komisji (e-mail z dnia 1 grudnia 2019 r. – w załączeniu). Następnie poddał głosowaniu
przyjęciu planu pracy Komisji.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2020 został przyjęty, w obecności 11 członków
Komisji.
Ad. 8
1) Radny Dariusz Grajda odniósł się do trybu zwoływania i przekładania posiedzeń
Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Komisji odniósł się do powyższej uwagi.
2) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął:
− pismo z dnia 9 grudnia 2019 r. Pana K. L. dot. prośby o ujęcie w planie budżetu
Powiatu Otwockiego na 2020 r, wydatków na poszczególne inwestycje (pismo
w załączeniu),
− pismo z dnia 27 listopada 2019 r. Przewodniczącego Zarządu przekazujące
w załączeniu wykaz zakupów dokonanych przez PCZ sp. z o. o. z dotacji Powiatu,
oraz wykaz dotacji z gmin w roku 2018 – pismo stanowi odpowiedź na wyciąg
Nr 8 Komisji z protokołu nr 13/19 (pismo w załączeniu),
− wykaz pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – stan na dzień 28
listopada 2019 r. (wykaz w załączeniu).
Komisja zapoznała się z ww. korespondencją.
Ad. 9
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Robert Kosiński

