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Protokół Nr 33/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej

wraz z Przewodniczącymi Komisji merytorycznych
w dniu 8 grudnia 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 w godzinach od 1615 do 18 00.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Członek Zarządu Kinga Błaszczyk, Skarbnik
Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł
Grzybowski oraz wszyscy Przewodniczący merytorycznych Komisji.

Zaproponowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Ostateczna opinia nt. projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2021

rok:
a) przedstawienie opinii właściwych merytorycznie komisji Rady Powiatu nt.

projektu uchwały budżetowej;
b) dyskusja, ewentualne wnioski;
c) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu

Otwockiego na rok 2021 przez członków Komisji Budżetowej.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na

lata 2021-2035.
4. Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2021.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o przesłaniu w dniu wczorajszym
przez Skarbnika Powiatu Wiesława Miłkowskiego projektu uchwały Zarządu Powiatu
Otwockiego w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19
grudnia 2019 z prośbą o zaopiniowanie fragmentu dotyczącego zmiany przeznaczenia
rezerwy celowej, utworzonej na wynagrodzenia i pochodne i przeznaczenie tych środków na
dotację dla szkół niepublicznych gdzie wystąpił niedobór w kwocie 350.544 zł.
Zaopiniowania wymaga w §1 ust. 2 dział 758 rozdz. 75818 §4810 oraz dział 801 rozdz.
80102, 80105 i 80116 §2540.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę do porządku
obrad, polegającą na dodaniu punktu, w którym ww. zmiana zostanie zaopiniowana przez
członków Komisji.

Ww. propozycja zmiany porządku obrad została przyjęta poprzez aklamację.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Ostateczna opinia nt. projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2021

rok:
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1) przedstawienie opinii właściwych merytorycznie komisji Rady Powiatu nt. projektu
uchwały budżetowej;

2) dyskusja, ewentualne wnioski;
3) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu

Otwockiego na rok 2021 przez członków Komisji Budżetowej.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na

lata 2021-2035.
4. Zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia

i pochodne i przeznaczenie tych środków na dotację dla szkół niepublicznych.
5. Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2021.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
8. Zakończenie posiedzenia.

Radny Dariusz Grajda zapytał, czy podczas dzisiejszego posiedzenia komisji Zarząd
Powiatu Otwockiego będzie jeszcze zgłaszał jakieś propozycje zmian w projekcie budżetu
Powiatu.

Starosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Szczegielniak odpowiedział, że przez Zarząd
Powiatu nie będą już składane wnioski jednakże poinformował o piśmie, które wpłynęło od
wójta gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego. Z pisma wynika, iż formuła wydatków
dotyczących m.in „przeprawy tunelowej” ul. Jankowskiego w Celestynowie nieco się zmieni.
Dodał, iż sprawa ta będzie poruszona na dzisiejszym posiedzeniu.

Ad.2

1) Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinie właściwych merytorycznie
komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały budżetowej:

a) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
Powiatu na 2021 rok w obecności 11 członków Komisji,

b) Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Powiatu na 2021 rok w obecności 6 członków Komisji,

c) Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Powiatu na 2021 rok w obecności 9 członków Komisji wraz z przyjętymi
wnioskami:

Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje o przeznaczenie środków
niewykorzystanych na inwestycję w Łukówcu w kwocie 500 tysięcy złotych na:

1) remont drogi w Sobiekursku - 150 tysięcy złotych;
2) remont drogi w Kępie Nadbrzeskiej - 150 tysięcy złotych;
3) remont drogi w Glinkach - 100 tysięcy złotych;
4) dalsze działania związane z rozbudową ulicy Narutowicza w Karczewie i połączenie

jej z dzielnicą przemysłową - 100 tysięcy złotych.

Wniosek:
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje o zdjęcie z rezerwy celowej kwoty 500
tysięcy złotych i przeznaczenie jej na dalsze działania związane z rozbudową i przedłużeniem
ulicy Narutowicza w Karczewie i połączenie jej z dzielnicą przemysłową.

2) Przewodniczący Komisji poinformował o możliwości składania wniosków do projektu
budżetu Powiatu na rok 2021.

Radna Jolanta Koczorowska przedstawiła swoją wątpliwość związaną ze składaniem
wniosków na dzisiejszym posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji złożył wyjaśnienie w tej kwestii.

Radny Zbigniew Szczepaniak zapytał o termin dofinansowania na inwestycję
rozbudowy dróg powiatowych Staszica i Kołłątaja w Otwocku (odcinek od ul. Karczewskiej
do mostu na rzece Świder).

Starosta udzielił odpowiedzi.

W dalszym ciągu radny Zbigniew Szczepaniak przedstawił swoją propozycję do
zmian w budżecie polegającą na wprowadzeniu doń projektu ciągu pieszo – rowerowego na
odcinku ulicy Warszawskiej w Otwocku.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski zaznaczył, iż nie było
zawierane żadne porozumienie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Powiatem
Otwockim w tej kwestii.

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w tym temacie, w której wzięli udział
Starosta, radny Zbigniew Szczepaniak oraz Przewodniczący Komisji.

Radny Mirosław Pszonka zapytał, na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji
inwestycji rozbudowy dróg powiatowych Staszica i Kołłątaja w Otwocku (dwóch odcinków).

Starosta wraz z Dyrektorem ZDP udzielili odpowiedzi na powyższe pytania.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu następujące
wnioski zgłoszone przez Komisję Gospodarki, Zasobu i Środowiska:

1. Przeznaczenie środków (niewykorzystanych na inwestycję w Łukówcu) na
remont drogi w Sobiekursku - 150 tys. zł;

Głosowanie: „za” – 13 osób.
Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Budżetowej.

2. Przeznaczenie środków (niewykorzystanych na inwestycję w Łukówcu) na
remont drogi w Kępie Nadbrzeskiej – 150 tys. zł;

Głosowanie: „za” – 13 osób.
Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Budżetowej.

3. Przeznaczenie środków (niewykorzystanych na inwestycję w Łukówcu) na



4

remont drogi w Glinkach – 100 tys. zł;

Głosowanie: „za” – 13 osób.
Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Budżetowej.

4. Przeznaczenie środków (niewykorzystanych na inwestycję w Łukówcu) na
dalsze działania związane z rozbudową ulicy Narutowicza w Karczewie i
połączenie jej z dzielnicą przemysłową - 100 tys.zł;

Głosowanie: „za” – 13 osób.
Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Budżetowej.

5. Zdjęcie z rezerwy celowej kwoty 500 tys. zł i przeznaczenie jej na dalsze
działania związane z rozbudową i przedłużeniem ulicy Narutowicza w
Karczewie i połączenie jej z dzielnicą przemysłową.

Głosowanie: „za” - 6 osób, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby
Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Budżetowej.

Radna Jolanta Koczorowska wystosowała prośbę o wysłanie w formie elektronicznej
koncepcji rozbudowy ul. Narutowicza w Otwocku i połączenia jej z dzielnicą przemysłową w
Karczewie.

Dyrektor ZDP ustosunkował się do powyższej prośby.

Przewodniczący Komisji zaapelował, aby członkowie Komisji Budżetowej składali
wnioski.

Radny Mirosław Pszonka przedstawił swoją propozycję zmian do budżetu Powiatu na
rok 2021 polegającą na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o 100 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty
na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej
w Karczewie z drogą wojewódzką nr 801 (DW801).

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby zmodyfikować wniosek nadając mu następujące
brzmienie: zmniejszenie rezerwy ogólnej o 100 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na pomoc
finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji
technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej w Karczewie z drogą wojewódzką
nr 801 (DW801).

Radny Dariusz Kołodziejczyk wyraził negatywną opinię w stosunku do powyższego
wniosku argumentując to tym, iż zdejmowanie kwot z rezerwy ogólnej jest nieodpowiednie
w sytuacji, gdy Powiatowe Centrum Zdrowia potrzebuje wsparcia finansowego w związku
z pandemią.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała, czy jest zgoda Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul.
Wiślanej w Karczewie z drogą wojewódzką nr 801 (DW801).

Radny Mirosław Pszonka udzielił odpowiedzi.
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Starosta zaznaczył, iż w projekcie budżetu Powiatu nie zamieszcza się takich
koncepcji, które nie mają jeszcze oficjalnej decyzji. Zaproponował, aby poczekać na decyzję
MZDW.

Radna Grażyna Olszewska uznała, iż budżet dla Powiatu jest zbyt mały, by
przeznaczyć z niego fundusze na tak wiele inwestycji tylko w jednej gminie. Należy
uwzględnić potrzeby całego Powiatu.

Radna Jolanta Koczorowska zaznaczyła, iż należy przeznaczać środki na te
inwestycje, które w danym momencie są najpilniejsze. W tym miejscu wspomniała o
wymagającym remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im.
Marii Konopnickiej na ul. Majowej w Otwocku. Dodała również, że dopóki nie pojawi się list
intencyjny, z którego będzie wynikało, że MZDW ma otwartą inwestycję w sprawie budowy
ronda, nie powinno się do tego czasu przeznaczać funduszy na tę sprawę. Dodała jeszcze
kilka uwag w tej kwestii.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa radna Elżbieta Siwek
wspomniała o nadchodzącym ciężkim roku dla placówek powiatowych związanych z ochroną
zdrowia. Wynika to z sytuacji epidemicznej w całym kraju. Opowiedziała się za nie
zmniejszaniem rezerwy ogólnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach również odniosła się do sytuacji
epidemicznej. Wspomniała także o priorytetowym remoncie budynku na ul Majowej. Uznała,
iż rezerwa ogólna powinna zostać.

Następnie w tej kwestii zabrali głos radny Janusz Goliński i radny Mirosław Pszonka.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji nad wnioskiem
radnego Mirosława Pszonki.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek radnego Dariusza
Kołodziejczyka w sprawie zakończenia dyskusji nad wnioskiem radnego Mirosława Pszonki.

Głosowanie: „za”- 11 osób, „przeciw” – 2 osoby.
Wniosek uzyskał poparcie Komisji Budżetowej.

Dyskusja została zakończona.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek radnego Mirosława
Pszonki w następującym brzmieniu:

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 100 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na pomoc
finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji
technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej w Karczewie z drogą wojewódzką
nr 801 (DW801).

Głosowanie: „za”- 4 osoby, „przeciw” - 9 osób.
Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 4 grudnia 2020 r. od wójta gminy
Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie budżetu powiatu na 2021. Na tej podstawie
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zaproponował wniosek, aby przychylić się do prośby ww. włodarza i zaproponować udział
finansowy powiatu w kwocie 400 tys. zł w ramach inwestycji budowy skrzyżowania
bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z
budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-
drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul Jankowskiego na rok 2021.
Przewodniczący zaproponował, aby pozostałą kwotę 1100000 mln. zł przeznaczyć na cele
inwestycyjne.

Radny Roman Srebnicki zaproponował modyfikację wniosku, aby z kwoty wyjściowej
1100000 mln. zł , zabezpieczyć 280 tys. zł na remont drogi w miejscowości Ponurzyca.

Radna Jolanta Koczorowska, Skarbnik Powiatu, Starosta, radny Dariusz Grajda oraz
radny Dariusz Kołodziejczyk zabrali głos w tej sprawie.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu następujący
wniosek:

6. Przeznaczenie kwoty 820 tys. zł na rezerwę inwestycyjną na rok 2021;
pozostawienie 400 tys. zł zgodnie z wnioskiem wójta gminy Celestynów Witolda
Kwiatkowskiego na inwestycję „przeprawy tunelowej” ul. Jankowskiego oraz
dołożenie kwoty 280 tys. zł na kontynuację drogi w Ponurzycy.

Głosowanie: „za” - 9 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby (nie zagłosowała 1 osoba).
Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Budżetowej.

3) Przewodniczący Komisji Budżetowej formułując ostateczną opinię o projekcie
uchwały budżetowej na 2021 rok poddał głosowaniu jego pozytywne zaopiniowanie wraz z
przyjętymi wnioskami.

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymało się” – 6 osoba (nie zagłosowała 1 osoba).

Projekt budżetu Powiatu na rok 2021 wraz z przyjętymi wnioskami
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 12 członków Komisji Budżetowej.

Ad.3
Skarbnik Powiatu wraz ze Starostą dodali kilka istotnych uwag do projektu

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035 w związku z
przyjętymi przez Komisję wnioskami.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035 wraz z
przyjętymi przez Komisję wnioskami.

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się” – 6 osób.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-
2035
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został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 13 członków Komisji Budżetowej.

Ad.4
Skarbnik Powiatu przedstawił część uchwały do zaopiniowania dotyczącej zmiany

przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne i przeznaczenie
tych środków na dotację dla szkół niepublicznych gdzie wystąpił niedobór w kwocie 350.544
zł.

Radna Bogumiła Więckowska poprosiła o wyjaśnienie wątpliwości związanych z
powyższą częścią uchwały.

Skarbnik Powiatu złożył wyjaśnienia w tej kwestii.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. zmianę.

Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.

Opinia:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w
przedmiotowej części.

Ad.5

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż punkt ten realizowany będzie na kolejnym
posiedzeniu Komisji Budżetowej.

Ad.6

Radni nie zgłosili spraw bieżących.

Ad.7
Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła uwagę do protokołu Nr 32/20 z ostatniego

posiedzenia Komisji.

Protokół Nr 32/20 z posiedzenia Komisji wraz z poprawką radnej Bogumiły
Więckowskiej został przyjęty 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.8

Protokółowała:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Robert Kosiński
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