Protokołu Nr 23/20
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 23 czerwca 2020 r.
w trybie zdalnym

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego radnego, Pawła
Ajdackiego, w godzinach od 1615 do 1746.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
jak również goście: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Radny Powiatu Otwockiego
Robert Kosiński, Skarbnik Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji poinformował, że poza projektami uchwał dot. zmian
w budżecie oraz WPF, o których zaopiniowanie przez Komisję wystąpił Przewodniczący
Rady, poprosi również o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radny Piotr Kudlicki – Przewodniczący Rady Powiatu poprosił, aby w sprawach
różnych Komisja zajęła się siecią transportu zbiorowego na terenie powiatu. Przewodniczący
Rady skierował w tej sprawie e-maila do Komisji.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji przedstawił
zaopiniowania przez członków Komisji:

następujące

projekty

uchwał

celem

1) projekt uchwały Nr 1 – 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.;
Skarbnik omówił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji poprosił o informację nt. oszczędności budżetowych z tytułu
redukcji wynagrodzeń, chodzi o rząd wielkości. Zapytał czy przewidywane są obniżki pensji.
Skarbnik odpowiedział, że z §§ 401 przewiduje się oszczędności na kwotę ponad
2 mln. zł, blisko 2,5 mln zł.
Starosta poinformował, że nie ma planów obniżki wynagrodzeń, a oszczędności na
płacach, o których mówił Pan Skarbnik to wynik braku podwyżek płac.
Radna Jolanta Koczorowska w kontekście proponowanych zmian budżetowych
zapytała o plan wydatków majątkowych tj. inwestycje, jak będzie on wyglądał po
zaproponowanych w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejszeniach w stosunku do tego
co było uchwalone. Radna odwołując się do wpływów z PIT-ów i CIT-ów oraz dochodów
Wydziału Komunikacji i Transportu stwierdziła, iż można przypuszczać, że te trudne
miesiące: marzec i kwiecień nie były kontynuowane. Radna powiedziała, że wyrażała już
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pewną wątpliwość, mianowicie według radnej niepotrzebnie planuje się tak duży deficyt
Powiatu oraz zaciągnięcie tak dużego zobowiązania w formie obligacji, jest to przedwczesne.
Udział w dalszej dyskusji wzięli: radny Piotr Kudlicki, Skarbnik Powiatu, radny Paweł
Ajdacki, radny Stanisław Kruszewski, radny Mirosław Pszonka, radny Robert Kosiński.
Brak opinii:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska nie zaopiniowała przedmiotowego projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego
projektu uchwały. Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 4 osoby.
2) projekt uchwały Nr 2 – 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 omówił ww. projekt uchwały.
Opinia:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego
projektu uchwały. Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 3 osoby, wstrzymała się – 1 osoba.
3) projekt uchwały Nr 3 – w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu;
Skarbnik omówił ww. projekt uchwały.
Radny Mirosław Pszonka stwierdził, że gdyby budżet był realizowany w takiej
wielkości w jakiej został zaproponowany, to radni nie musieliby rozmawiać obecnie o emisji
przez Powiat obligacji na kwotę 20 mln zł. Radny zapytał o koszty dla proponowanego
działania – jaka jest gwarancja, że obligacje zostaną sprzedane oraz skąd wiadomo, że Powiat
będzie stać na ich wykup.
Skarbnik ustosunkował się do ww. pytań. Powiedział, że przy 2% oprocentowaniu
i wykupie obligacji od 2027 r. do 2034 r. koszt szacunkowy odsetek to kwota 4,5 mln zł.
Brak opinii:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska nie zaopiniowała przedmiotowego projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego
projektu uchwały. Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 4 osoby.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji:
1) e-mail z dnia 16.06.2020 r. Radnego Piotra Kudlickiego – Przewodniczącego Rady,
aby Komisja zajęła się siecią transportu zbiorowego na terenie powiatu;
Przez epidemię, nagle w powiecie pojawiły się białe plamy wykluczenia
komunikacyjnego. Według Przewodniczącego Rady Komisja powinna wystąpić
o aktualną sieć komunikacji zbiorowej (była wykonywana i analizowana
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w poprzedniej kadencji) i zgłębić tę materię, poznać perspektywy i prognozy co do
rozwoju lub redukcji siatki transportu zbiorowego.
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu,
aby wykonał diagnozę siatki połączeń komunikacji publicznej=dostępnej na terenie
powiatu otwockiego oraz zdiagnozował miejsca, które mają utrudniony dostęp do tych
połączeń komunikacyjnych, ewentualnie które są wykluczone z tej siatki połączeń,
w terminie do następnego posiedzenia Komisji.
Głosowanie: za – 8 osób.
2) pismo z dnia 19.06.2020 r. Wójta Gminy Celestynów, znak: RGNiGP.6822.1.2020,
nawiązujące do pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z dnia
10.06.2020 r. – sprawa dot. budowy skrzyżowania bezkolizyjnego (tunel) z linią
kolejową nr 7 w ciągu drogi powiatowej - ul. Jankowskiego w Celestynowie.
Ww. pismo zostało przekazane e-mailem 19.06.2020 r. do wiadomości Komisji,
natomiast adresatem pisma jest Zarząd Powiatu Otwockiego.
Członkowie Komisji poprosili Starostę o przekazanie, do wiadomości, udzielonej przez Zarząd
Powiatu odpowiedzi na ww. pismo.
Ad. 4
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Paweł Ajdacki
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