Protokół Nr 30/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 20 października 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,
radny Zbigniew Szczepaniak oraz:
• Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak,
• Skarbnik Wiesław Miłkowski,
• Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Margielski,
• Burmistrz Józefowa Marek Banaszek,
• Burmistrz Karczewa Michał Rudzki,
• Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski,
• Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny,
• Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta,
• Wójt Gminy Osieck Karolina Zowczak,
• Wójt Gminy Sobienie-Jeziory Stanisław Wirtek.
• Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł Grzybowski.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie wniosków do budżetu na rok 2021. (Wójtów,
Burmistrzów i Prezydenta Miasta Otwocka)
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad, aby w punkcie
2. zrezygnować z opiniowania wniosków i pozostać wyłącznie przy omówieniu wniosków.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Omówienie wniosków do budżetu na rok 2021. (Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta
Miasta Otwocka)
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Skarbnik Powiatu omówił sytuację finansową Powiatu.
Wypowiedź uzupełnił Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak.
Radna Bogumiła Więckowska zapytała ile środków w 2021 roku planuje Powiat
przeznaczyć na inwestycje drogowe?
Skarbnik odpowiedział, że prawdopodobnie będzie to podobny poziom wydatków
jak w roku 2020.
Następnie każdy z włodarzy przedstawił i omówił wnioski do budżetu na rok 2021
(w załączeniu) wyznaczając 3-4 najpilniejsze inwestycje drogowe.
Radna Jolanta Koczorowska zaznaczyła, że Ustawa o drogach publicznych mówi
o tym, że każdy zarządca dróg powinien opracować plan rozwoju dróg i będzie zabiegała
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o stworzenie takiego planu. Zaznaczyła, że taki dokument w poprzednich latach
był opracowany i należy wrócić do niego, przeanalizować i opracować nowy na kolejne lata.
Wypowiedź poparła radna Grażyna Olszewska, Wójt Gminy Wiązowna Janusz
Budny, oraz Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski.
W dyskusji na ten temat wzięli również udział radna Aneta Bartnicka i Starosta
Otwocki.
Ad.3
Radna Aneta Bartnicka wspomniała wniosek do budżetu na rok 2021 Przewodniczącej
Rady Grażyny Kilbach złożony na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetowej dotyczący
projektu podziału i zagospodarowanie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza
Słowackiego w Otwocku i skierowała pytanie do Prezydenta Otwocka Jarosława
Margielskiego jakie są szanse na podział tych działek?
Prezydent Otwocka odpowiedział, że obecnie w fazie realizacji jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który powinien być uchwalony na początku roku 2021,
a ww. tereny przeznaczone są do zabudowy wielorodzinnej. Wszystko wskazuje na to,
że w przyszłym roku będzie możliwe wydzielenie tego terenu.
Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski zaprosił Starostę Otwockiego
oraz Dyrektora ZDP na wizję w terenie na ul. Jankowskiego, którą będzie przeprowadzał
Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu jutrzejszym o godz. 10.00. Spotkanie będzie
dotyczyło budowy tunelu w Celestynowie.
Starosta Otwocki zapewnił o obecności delegacji ze Starostwa i ZDP.
Prezydent Miasta Otwocka poprosił Zarząd Powiatu Otwockiego oraz radnych,
aby wziąć pod rozwagę kwestię partycypacji w kosztach obsługi Szybkiej Kolei Miejskiej
i uwzględnić tą kwestię w projekcie budżetu na rok 2021.
Wypowiedź poparł Burmistrz Józefowa Marek Banaszek.
Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta zasygnalizował problem mieszkańców z dotarciem
do Otwocka.
Przewodniczący Komisji podziękował za zgłoszenie problemu i zapewnił, że do
tematu powróci.
Ad.4

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1905 Przewodniczący Komisji
podziękował gościom i radnym i zakończył posiedzenie Komisji.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Mariola Biedrzycka

Robert Kosiński
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