Protokół Nr 27/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 7 lipca 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 1830.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.
Ad. 2
1) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały 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 Jolanta Koczorowska zapytała Skarbnika Powiatu o comiesięczne informacje
w zakresie wpływów z podatku PIT i CIT do budżetu Powiatu.
Skarbnik Powiatu zobowiązał się do przekazania ww. informacji podczas jutrzejszej
sesji.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała również Skarbnika Powiatu czy rezygnując
z kredytu i planując obligacje w dwóch transzach, to czy obie transze mają być realizowane
w tym roku? Jeżeli miałyby być zrealizowane w tym roku, a spłata tych obligacji planowana
jest w 2031 roku, poprosiła o odniesienie się Pana Skarbnika do kosztów obligacji.
Skarbnik zapewnił, że obie transze obligacji nie muszą być realizowane w tym roku.
Ponadto potwierdził, że odsetki są naliczane, ale zapewnił o możliwościach
negocjacji z bankiem w późniejszym czasie.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał jaka była do tej pory kwota
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego?
Skarbnik poinformował, że kwota jest taka sama jak w budżecie pierwotnym.
Radny Dariusz Kołodziejczyk odniósł się również do otrzymanego wsparcia
z Ministerstwa Sprawiedliwości, zapytał na co mogą zostać przeznaczone te środki?
Skarbnik odpowiedział, iż środki te zgodnie z wnioskiem zostaną przekazane na środki
ochrony osobistej dla Szpitala Powiatowego związane z COVID.
Radny Dariusz Grajda poprosił o informację nt. stanu zaawansowania wszystkich
inwestycji zaplanowanych w budżecie na ten rok.
Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski zobowiązał się do przekazania ww. informacji
podczas jutrzejszej sesji.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymało się – 5 osób.
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2) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały 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.;
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymało się – 5 osób.
3) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radna Bogumiła Więckowska zadała pytanie Skarbnikowi co oznacza zapis w § 1 pkt. 2:
„Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana
do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób”?
Skarbnik wyjaśnił, że oferta powinna zostać skierowana do większej liczby banków, daje
to większe możliwości do uzyskania tańszych obligacji. Wskazanie jednego banku byłoby
zgodne z prawem, ale nieekonomiczne dla Powiatu Otwockiego.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: za – 5 osoby, wstrzymało się – 5 osób.
Ad. 3
1) Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła
do Komisji:
− wyciąg Nr 885 z projektu protokołu Nr 101/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 1 lipca 2020 r. dot. wyciągu Nr 15 Komisji,
Komisja zapoznała się z treścią ww. wyciągu.
− wyciąg Nr 889 z projektu protokołu Nr 102/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 3 lipca 2020 r. przekazujący pismo dnia 26.06.2020 r., Członka
Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała
Mrówki dot. zapotrzebowania na środki w 2020 roku oraz w kolejnych trzech
latach 2021-2023,
Komisja zapoznała się z treścią ww. wyciągu.
− projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż z zasobu
nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9
w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona
jest księga wieczysta WA1O/00051022/8. – projekt uchwały przekazany
wyciągiem Nr 880 z projektu protokołu Nr 101/20 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 1 lipca 2020 r.
Komisja powróci do tematu na następnym posiedzeniu.
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2) Radny Dariusz Grajda poprosił o:
− wykaz wszystkich decyzji wydawanych przez Starostę w zakresie architektury
i ochrony środowiska za cały rok 2019 oraz do czerwca 2020 roku
z informacją, które decyzje były odmowne, które były pozytywne, a które
decyzje zostały uchylone przez SKO,
− wyjaśnienie tematu dotyczącego przekazania drogi powiatowej na rzecz
Gminy Celestynów - ul. Jankowskiego i Św. Kazimierza, w zakresie
realizacji projektu budowy tunelu w Celestynowie, dodał że zgodnie
z uzyskaną informacją pas drogowy w ul. Jankowskiego jest o 3m szerszy niż
ogrodzenie, które tam się znajduje, czyli osoba prywatna 3m na całej długości
wgrodziła
się
w
pas
drogowy,
w
związku
z czym prosił o
kompleksowe informacje i propozycje rozwiązania
problemów,
− interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku, aby krawężniki przy
drodze powiatowej w Celestynowie - ul. Otwocka, które znajdują
się na wysokości Kościoła, podnieść o 1cm – 2cm, ponieważ podczas
opadów woda z całej drogi powiatowej wpływa na teren Kościoła,
− informację na jakim etapie znajduje się zadanie pod nazwą „Projekt i budowa
parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie” (do końca
marca 2020 roku miał być odebrany projekt – brak informacji na ten temat;
zadanie zostało przyjęte w budżecie na rok 2019).
3) Radna Grażyna Kilbach poprosiła o informację:
− dlaczego wydłuża się sprawa wymalowania pasów w Dziechcińcu
i Malcanowie przy przystankach autobusowych i przejściach dla pieszych
- zgodnie z wcześniejszą informacją miało to zostać wykonane na przełomie
kwietnia i maja br.,
− prośba o wyjaśnienie jaka była przyczyna nie otrzymania dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych na rondo w Gliniance.
4) Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o sprawdzenie na jakim etapie jest
realizacja zapisu w uchwale budżetowej na kwotę 25 000zł dot. „Zakupu
mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia
bezpieczeństwa na drogach powiatowych”.
5) Radny Mirosław Pszonka zapytał czy ze strony formalno-prawnej jest pozwolenie
na budowę parkingu na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku?
Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski zobowiązał się do przekazania ww. informacji
podczas jutrzejszej sesji.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Sporządziła:

Przewodniczył:

Mariola Biedrzycka

Robert Kosiński
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