
Protokół Nr 25/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej

w dniu 2 czerwca 2020 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego
Roberta Kosińskiego, w godzinach od 1615 do 1905.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
Paweł Grzybowski.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Dyskusja i wnioski Komisji do proponowanych zmian w budżecie Powiatu

(spowodowanych zmniejszeniem dochodów Powiatu) przedstawionych przez Zarząd
Powiatu w obszarze wydatków bieżących i majątkowych.

3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. 2
Skarbnik przedstawił zestawienie proponowanych zmniejszeń wydatków bieżących

w jednostkach Powiatu Otwockiego oraz zestawienie proponowanych zmian w wydatkach
majątkowych w związku z przewidywanym spadkiem dochodów po wprowadzonych
zmianach.
(Zestawienia w załączeniu).

Przewodniczący Komisji w wyniku powstałej dyskusji i w związku z brakiem
możliwości realizacji inwestycji zaplanowanych w roku 2020 w wyniku epidemii COVID-19
w imieniu Komisji zgłosił następujące wnioski:

1) Utrzymanie w większości zadań inwestycyjnych w budżecie Powiatu Otwockiego.
2) Maksymalne możliwe ograniczenie wydatków bieżących starostwa oraz jego

jednostek.
3) Niezwłoczne określenie maksymalnego progu zadłużeniowego dla powiatu

Otwockiego.
4) Pozyskanie bądź określenie możliwie najbardziej precyzyjnych wskaźników oraz

prognoz w zakresie realizacji dochodów w szczególności z tytułu podatków PIT i CIT
oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości dla powiatu otwockiego.

5) Określenie rocznych potrzeb finansowych powiatowego centrum zdrowia sp. z o.o. na
przestrzeni trzech lat.

6) W przypadku wycofania inwestycji z roku bieżącego w poszczególnych gminach
zobowiązujemy zarząd do uwzględnienia tych inwestycji w roku 2021.

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymały się” 4 osoby.

Ad. 3
1) Radna Aneta Bartnicka zapytała o harmonogram prac związanych z koszeniem

poboczy. Poprosiła o informację, kiedy zostaną przeprowadzone te prace terenie
gminy Kołbiel, Osieck i Sobienie-Jeziory.



Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł Grzybowski poinformował,
że prace związane z koszeniem poboczy zostały rozpoczęte i niebawem zostaną one
przeprowadzone również w ww. gminach Zobowiązała się również do przekazania
harmonogramu prac związanych z koszeniem poboczy na terenie powiatu otwockiego.

2) Radna Grażyna Kilbach zapytała o:
− termin realizacji inwestycji wymalowania pasów w Dziechcińcu i Malcanowie

oraz uzupełnienie o chodników do tych przejść,
− doświetlenie przejść dla pieszych w Ginie Wiązowna.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski oraz Wicestarosta udzielili odpowiedzi na powyższe
pytania radnej.

3) Radna Grażyna Olszewska zapytała, kiedy zostanie oddane do użytku rondo na
skrzyżowaniu ul. Stare Miasto, ul. Żaboklickiego i ul. Bielińskiego w Karczewie
oraz kiedy zostaną wykonanie przejścia dla pieszych.

Wicestarosta odpowiedział, że rondo zostanie oddane do użytku w przeciągu tygodnia.
Natomiast w kwestii przejść dla pieszych zgodnie z organizacją ruchu drogowego tych
przejść tam nie ma. Powiat musi tą organizację ruchu zaktualizować, nanieść przejścia dla
pieszych w projekcie i dopiero w tedy będzie można je wykonać.

4) Radny Mirosław Pszonka zapytał czy zostanie naprawiona ul. Stare Miasto
w Karczewie, przez którą obecnie jest przeprowadzony objazd w związku
z wykonanie inwestycji rondo na skrzyżowaniu ul. Stare Miasto, ul. Żaboklickiego
i ul. Bielińskiego w Karczewie.

Wicestarosta odpowiedział, że pod kątem prawnym Powiat nie ma możliwości
„wejścia” w drogę gminną i wykonania nakładki asfaltowej tym bardziej, że Powiat nie ma na
to w tej chwili środków.

5) Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, na jakim etapie jest kwestia regulacji
odległości przejść dla pieszych w okolicach przejść dla pieszych.

Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku przygotował
wstępny harmonogram prac. Zobowiązał się do jego przesłania.

Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Sporządziła:

Klaudia Szczepańska

Przewodniczył:

Robert Kosiński


