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Protokół Nr 28/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej

w dniu 17 września 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 1600 do 1905.

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

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

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.;

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.;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie
skutków nawałnicy.

3. Sprawozdanie z realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w roku
2020.

4. Informacja na temat realizacji sprzedaży majątkowej z planu na rok 2020 i realizacji
dochodów z podatku PIT I CIT.

5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. 2
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił 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.;

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał co oznacza w pkt. 3. Rozdz. 75404 „Dotacja
na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego segm. C dla Komendy Powiatowej Policji
w Otwocku (…)”, a dokładnie co znaczy „segment C” i do jakich celów ma być
wykorzystywany taki pojazd przez Policję? Zaznaczył, że odpowiedź może być udzielona
na najbliższej sesji Rady Powiatu Otwockiego.

Starosta Cezary Łukaszewski zapewnił, że odpowiedź zostanie udzielona na sesji.
Radny Dariusz Grajda zapytał na jakim etapie jest zadanie „Rewitalizacja parkingu przed

budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1”?
Starosta Otwocki odpowiedział, że Konserwator Zabytków wyraził zgodę zarówno

na prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków jak i rewitalizację parkingu, ale proces
tworzenia dokumentacji i wyłonienia wykonawcy z pewnością nie zakończyłby się w tym
roku, więc realizacja tych zadań została przesunięta na przyszły rok.

Skarbik uzupełnił wypowiedź Starosty.
Radny Dariusz Grajda zapytał dlaczego w takim razie środki na te zadania nie zostały

przesunięte na realizację innych zadań inwestycyjnych?
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Skarbik odpowiedział, że informacje na temat ww. zadań zostały powzięte po
przygotowaniu omawianej dziś uchwały i przesunięcie środków może nastąpić w dalszej
kolejności.

Radny Dariusz Kołodziejczyk stwierdził, że rewitalizacją parkingu powinien się zająć
Zarząd Dróg Powiatowych.

Przewodniczący Komisji zasygnalizował problem jakim jest brak Wydziału do spraw
Inwestycyjnych w Starostwie, co powoduje, że Dyrektorzy szkół zajmują się inwestycjami na
terenie placówek. Zwrócił się do Starosty, aby Zarząd Powiatu przychylił się do powstania
takiego wydziału.

Radna Grażyna Kilbach wyraziła pełne poparcie dla utworzenia Wydziału
ds. Inwestycji i poprosiła, aby ZDP zaangażował się w pomoc przy rewitalizacji parkingu
przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1. Odniosła się również do zakupu
samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i zgłosiła wniosek, aby rozważnie
przeanalizować, które samochody trzeba kupić w pierwszej kolejności, a które można zakupić
w późniejszym terminie. Zaznaczyła, że warto zrealizować zakup tych pojazdów, w które
zaangażowane są środki z Komendy Głównej Policji.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zaproponował, aby wstrzymać głosowanie wniosku
i wystąpić do Komendy Powiatowej Policji o dodatkowe informacje dotycząca
zapotrzebowania na samochody.

Radna Grażyna Kilbach przychyliła się do propozycji radnego Dariusza Kołodziejczyka.
Wniosek został wycofany.
Starosta Otwocki zapewnił o jak najszybszej konsultacji z Komendą Powiatową Policji

w sprawie ustalenia, który z samochodów należy uznać za zakup niezbędny w pierwszej
kolejności i poinformowaniu radnych na najbliższej sesji.

Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła, że nie popiera występowania do Komendanta
Policji o dodatkowe informacje. Stwierdziła, że nie można oszczędzać na bezpieczeństwie
i trzeba wziąć pod uwagę, że Komendant na pewno zgłosił zapotrzebowanie na samochody,
gdyż uznał to za pilne i niezbędne.

W dalszej części radni zadawali pytania dotyczące budżetu, na które na bieżąco
odpowiadał Skarbnik.

Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymało się” – 5 osób.

2) Skarbnik Powiatu przedstawił 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.;

Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymało się” – 5 osób.

3) Starosta Otwocki przedstawił projekt uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie skutków nawałnicy.
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Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 11 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Ad. 3
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski omówił sprawozdanie

z realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w roku 2020.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o przebudowę skrzyżowania ulic Batorego

z ulicą Karczewską i ulicą Matejki w Otwocku.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że prace w obecnym momencie zwolniły z uwagi

na negatywną opinię jaka została wydana przez władze Miasta Otwocka i trwające
konsultacje.

Radny zapytał na czym polegają zastrzeżenia Urzędu Miasta?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że głównym problemem było wykonanie prawoskrętu

z ulicy Karczewskiej w ulice Matejki.
Radny stwierdził, że zastrzeżenia Urzędu Miasta Otwocka nie powinny być brane pod

uwagę, prawoskręty mają umożliwić płynny ruch przez skrzyżowanie, a mając na uwadze,
że jest to droga powiatowa zwrócił się do Starosty o zakończenie konsultacji z Urzędem
Miasta Otwocka.

Starosta odpowiedział, że mimo iż jest to droga powiatowa zależy
mu na konsultacjach z władzami Otwocka i znalezieniu kompromisu.

Dyrektor ZDP poinformował, że chociaż konsultacje trwały około miesiąca, można
powiedzieć, że kompromis został zawarty i prawoskręty zostaną wybudowane.

Radny Dariusz Kołodziejczyk poruszył sprawę przywrócenia bezpiecznego przejścia
dla pieszych przez ulicę Staszica, która była przedmiotem Interpelacji radnej Grażyny
Olszewskiej oraz odpowiedzi na nią, w której zadeklarowano, ze ZDP wystąpi do inwestora
budynku handlowo-usługowego „Galeria Kupiecka” o wykonanie oznakowania w miejscach
zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu, gdyż to on jest odpowiedzialny za przeniesienie
przejścia za ulice Kupiecką. Radny zapytał czy ZDP wystąpił już do ww. inwestora
w powyższej sprawie.

W dyskusji w tej sprawie wzięli udział Starosta Otwocki, Dyrektor ZDP, radna
Grażyna Olszewska i radna Grażyna Kilbach. Ustalono, że odpowiedź na powyższe pytanie
zostanie udzielona na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Ad. 4
Skarbnik Powiatu omówił temat realizacji sprzedaży majątkowej z planu na rok 2020

i realizacji dochodów z podatku PIT I CIT.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Skarbnika o przesłanie do wszystkich

członków Komisji sprawozdania z realizacji sprzedaży majątkowej.

Ad. 5
Protokoły 24/20, 25/20, 26/20 oraz 27/20 zostały przyjęte w głosowaniu blokiem

w obecności 8 członków Komisji przy 7 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Sporządziła:

Mariola Biedrzycka

Przewodniczył:

Robert Kosiński


