Protokół Nr 36/21
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej wraz
z Komisją Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 18 stycznia 2021 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Gospodarki,
Zasobu i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego przy pomocy Przewodniczącego Komisji
Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 1500 do 1555 W posiedzeniu
uczestniczyli: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki, Skarbnik
Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Otwocku Agnieszka Bąk oraz Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika Kowalczyk.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy
o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – Komisja Gospodarki,
Zasobu i Środowiska;
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z
późn.zm. – Komisja Budżetowa.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad.2
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby nie zapisywać w protokołach, że porządek
obrad został przyjęty poprzez aklamację, ponieważ nie ma jej w zapisie Statutu powiatu
otwockiego. Jeśli porządek obrad nie ulega zmianie, nie trzeba go przegłosowywać i może on
być realizowany, ale nie oznacza to, że zostaje przyjęty poprzez aklamację.
Ad.3
2) Skarbnik Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 2.
Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska poprosił członków
Komisji Budżetowej o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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Głosowanie: „za”– 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad.4
Radny Jacek Czarnowski wystosował prośbę, aby odpowiednio oświetlić dwa przejścia
dla pieszych na odcinku trasy z Otwocka do Wiązowny na wysokości Pogorzeli ( jedno
znajduje się przy przejeździe kolejowym, drugie naprzeciwko Pol – Hotelu).
Starosta wyjaśnił, iż w tych miejscach funkcjonuje działające oświetlenie, ale jest
skonstruowane ono tak, że załącza się dopiero wtedy, gdy pieszy podchodzi do przejścia.
Radny Jacek Czarnowski podziękował za powyższą informację.
Ad.5
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Robert Kosiński
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