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Protokół Nr 17/19 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 27 listopada 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
00

 do 18
00

. 

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. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

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

4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na 

zdjęciu z porządku posiedzenia pkt 2 „Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.” 

Powyższa propozycja został przyjęta przez aklamację w obecności 8 członków 

Komisji.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

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

3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

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.; 

 

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił również autopoprawkę do 

przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.  

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

 

2) Skarbnik Powiatu przedstawił 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.; 

 

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił również autopoprawkę do 

przedmiotowego projektu uchwały.  
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Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.  

 

3) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu poinformował, że została przygotowana 

autopoprawka również do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

 

Ad. 3 

 W trakcie dyskusji radni zadawali pytania do poszczególnych zadań inwestycyjnych 

zaplanowanych na przyszły rok. Następnie Komisja przystąpiła do zgłaszania wniosków do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2020: 

 

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 – zdjęcie  

z rozdziału 80120 kwotę 100 tys. zł. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

2) 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 – rezerwa 

ogólna. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

3) Rady Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. realizacja i budowa chodnika od 

Celestynowa do Dąbrówki wraz z miejscami parkingowymi, kwota inwestycji 250 tys. 

zł, partycypacja w kosztach: Gmina Celestynów 150 tys. zł, Powiat w wysokości 100 

tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna. 

 

Skarbnik Powiatu zauważył, że powyższa inwestycja dot. budowy ciągu pieszo-

rowerowego.  
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Rady Dariusz Kołodziejczyk zapytał, na jakiej podstawie radny wnosi, że Gmina 

Celestynów zadeklaruje wskazaną kwotę? Przypomniał, że Gmina w piśmie z dnia  

27 września 2019 r. wskazała 21 inwestycji, a na prośbę Zarządu Powiatu o wskazanie 

inwestycji, która powinna być uwzględniona w budżecie Powiatu, Gmina nie udzieliła 

odpowiedzi.  

Starosta zauważył, że Powiat nie ma żadnego prawa ani umocowania żeby deklarować 
w imieniu władz gmin jakichkolwiek kwot.  

Przewodniczący Komisji zapytał czy radny wyraża zgodę na modyfikację zgłoszonego 

wniosku.   

 Radny Dariusz Grajda wyraził zgodę na modyfikację wniosku. 

 Przewodniczący Komisji przedstawił zmodyfikowany wniosek radnego dot. 

wprowadzenia do projektu budżetu Powiatu na 2020 rok nowego zadania dot. realizacja  

i budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Celestynów-Dąbrówka wraz z miejscami 

parkingowymi w kwocie 100 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna. 

 Radny Stanisław Kruszewski zauważył ze radni nie wiedzą, jaka kwota jest potrzebna 

do realizacji tej inwestycji, ponieważ wskazana przez radnego kwota nie pokryje całego 

zadania.   

 Przewodniczący Komisji zauważył, że radni mają prawo wyrazić swoją opinię  
w sprawie powyższego wniosku w trakcie głosowania. Następnie poddał głosowaniu ww. 

wniosek zgłoszony do projektu budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

4) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby (głosowanie zostało przerwane). 

 

Reasumpcja głosowania: 

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

 

5) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 
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6) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

7) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

8) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

9) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

10) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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 
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250 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa ogólna. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 6 osób. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

11) Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do 

projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. 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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

12) Radny Dariusz Grajda – wniosek o przeznaczenie 200 tys. zł na podwyżki płac  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, źródło finansowania – rezerwa ogólna. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby (głosowanie zostało przerwane). 

 

Reasumpcja głosowania: 

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

13) Radny Dariusz Grajda – wniosek o zwiększenie kwoty na wynagrodzenia  

w administracji Starostwa o 300 tys. zł z przeznaczeniem na podwyżki płac i nagrody 

dla najlepszych pracowników, źródło finansowania – rezerwa ogólna. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby (głosowanie zostało przerwane). 

 

Reasumpcja głosowania: 

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywną opinię w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na 2020 rok.   
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Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 3 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba,  

(nie głosował 1 osoba). 

 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2020, został zaopiniowany pozytywnie,  

w obecności 10 członków Komisji. 

 

Ad. 4 

1) Radny Dariusz Grajda odniósł się do artykułu, który ukazał się w lokalnej prasie  

dot. odwołania przez Starostę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

 

W trakcie dyskusji radni poprosili o możliwość zapoznania się z korespondencją do 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Starosta poinformował, że zostanie to uczynione z po uprzednim otrzymaniu opinii 

o możliwości przekazaniu Komisji ww. dokumentacji. 

 

2) Radny Dariusz Grajda poprosił o informacje w kwestii prowadzonej kontroli  

w Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”  

w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47. 

 

Starosta odpowiedział, że w Ognisku została przeprowadzona kontrola i dziś zostały 

przedstawione Pani Dyrektor jej wyniki. Z chwilą ustosunkowania się Pani Dyrektor do 

wniosków pokontrolnych dokument zostanie przekazany radnym do zapoznania.  

 

Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


