Protokół Nr 32/20
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej wraz
z Komisją Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 24 listopada 2020 r.
Wspólne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na
platformie Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego oraz przy pomocy Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa radnej Elżbiety Siwek, w godzinach od 1615 do 19 00.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
Paweł Grzybowski i przedstawicielki Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku pani Monika Rzeszotek oraz pani Katarzyna Nowak.

Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu - na sesję:
1) w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu;
2) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających
w 2021 r.
3) 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;
4) 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. Zapoznanie członków Komisji Budżetowej z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok z
dnia 13 listopada 2020 r. i również z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2021-2035.
4. Sprawy różne ( w tym sprawa przekazana przez Skarbnika Powiatu)
5. Zakończenie posiedzenia.
Ww. porządek obrad został przyjęty poprzez aklamację.
Ad.2
Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał następujące projekty uchwał celem
zaopiniowania przez członków Komisji Budżetowej ich wszystkich, a przez członków
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jedynie dwóch ostatnich:
1) w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu;
Pani Monika Rzeszotek oraz pani Katarzyna Nowak przedstawicielki Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku zreferowały ww. projekt

uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu ww. projekt.
Opinia:
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Głosowanie: za - 9 osób.
2) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających
w 2021 r.
Pani Monika Rzeszotek oraz pani Katarzyna Nowak - przedstawicielki Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku omówiły ww. projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu ww. projekt.
Opinia:
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Głosowanie: za - 9 osób.
3) 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 Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu ww. projekt.
Opinia:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za - 8 osób, „wstrzymały się”- 1 osoba
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa poddała głosowaniu
ww. projekt.
Opinia:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 6 osób
4) 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 Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu ww. projekt.

Opinia:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za - 8 osób, „wstrzymały się”- 1 osoba.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa poddała głosowaniu
ww. projekt.
Opinia:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 5 osób.
Przewodniczący Komisji poinformował o przesłaniu w dniu dzisiejszym przez
Skarbnika Powiatu Wiesława Miłkowskiego uchwały Zarządu Powiatu celem zaopiniowania
rozdziału 80116 § 2540 tj. dotacji dla szkół niepublicznych ze środków rezerwy celowej na
wynagrodzenia i pochodne, co wiąże się ze zmianą przeznaczenia rezerwy.
Zgodnie z art. 259 ust2 ustawy o finansach publicznych Zarząd j.s.t. może dokonać zmiany
przeznaczenia rezerwy celowej po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu.
Stąd konieczność takiej opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu ww. projekt.
Opinia:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w
przedmiotowej części.
Głosowanie: za - 8 osób, „wstrzymała się”- 1 osoba.
Ad.3
Starosta przedstawił krótko jak wygląda projekt budżetu na 2021 rok, uwzględniając
przy tym odwołaną inwestycję w Łukówcu, z której środki można przeznaczyć na inne cele.
Dodał również, iż jest możliwość przesunięć i zmian w budżecie, ale będą problemy ze
zwiększeniem środków.
Następnie Skarbnik opisał główne założenia projektu budżetu na 2021 rok - dochody,
wydatki i deficyt.
Radna Grażyna Olszewska wspomniała o tym, iż ma pomysł na przeznaczenie
niewykorzystanych środków na inwestycję w Łukówcu. Zapytała również, czym
spowodowane jest znaczne zmniejszenie subwencji.

Skarbnik wraz ze Starostą udzielili odpowiedzi.
Radna Bogumiła Więckowska przypomniała, że z tytułu poręczeń przez Powiat dla w
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, w przyszłym roku będziemy
wspierać PCZ w wydatkach bieżących. Poprosiła, aby przedstawić restrukturyzację sądową
PCZ a także zapytała, czy trzeba zarezerwować w budżecie powiatu na 2021 r. większe środki
finansowe na bieżące wydatki szpitala.
Starosta udzielił odpowiedzi.
Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał, czy są konkretne fundusze na wspólne
przedsięwzięcia gmin.
Starosta odpowiedział, dodając przy tym, iż jest w stałym kontakcie z włodarzami
gmin Powiatu Otwockiego.
Radny Zbigniew Szczepaniak poprosił, aby na bieżąco przekazywać informacje o
środkach wpływających z innych gmin na wspólne zamysły oraz o efektach tychże zamysłów.
Radny zauważył także, że w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok znajduje się projekt
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25 mln zł. Zapytał, dlaczego
ta kwota jest taka duża.
Skarbnik odpowiedział na powyższe pytanie zaznaczając, iż jest to kwota
„ostrożnościowa” występująca od kilku lat, niewpływająca w żaden sposób na kondycję
Powiatu.
Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał - odnosząc się do projektu budżetu na rok 2021czym kierowano się w kwestii środków inwestycyjnych na drogi dla gmin Powiatu
Otwockiego?
Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie.
W dalszej części dyskusji na temat inwestycji drogowych oraz pomysłu przeznaczenia
funduszy niewykorzystanych na inwestycję w Łukówcu wzięli udział: radna Jolanta
Koczorowska, Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Zbigniew Szczepaniak, Starosta,
radna Grażyna Olszewska oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach.
Radna Jolanta Koczorowska wystosowała prośbę do wszystkich członków Rady
Powiatu i Zarządu Powiatu, aby dokładnie prześledzić projekt uchwały dotyczącej procedury
uchwalenia budżetu, tak, aby wszystko było w nim odpowiednio uporządkowane i klarowne.
Przewodniczący Komisji powiedział, że jest to bardzo słuszna uwaga.
Przewodnicząca Rady w kontekście powyższej wypowiedzi poinformowała o
zbliżającym się spotkaniu Przewodniczących Komisji merytorycznych dla projektu uchwały
budżetowej.

Radna Aneta Bartnicka dodała - na prośbę Przewodniczącego Komisji - że
najważniejsze i najpilniejsze sprawy gminy Kołbiel zostały uwzględnione w projekcie
uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ad. 4
Radna Grażyna Olszewska poprosiła, aby na bieżąco monitorować brakujące środki z
subwencji oświatowej.
Skarbnik ustosunkował się do powyższej prośby.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie protokołów z odbytych
posiedzeń Komisji Budżetowej.
Protokoły Nr 28/20, Nr 29/20, Nr 30/20 i Nr 31/20 z odbytych posiedzeń Komisji zostały
przyjęte jednomyślnie pozytywnie w obecności 7 członków Komisji Budżetowej.
Ad.5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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