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Protokół Nr 34/20 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej wraz 

z Komisją Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 17 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 oraz przy pomocy Przewodniczącej Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa radnej Elżbiety Siwek, w godzinach od 15
00

 do 16
 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, członek Zarządu Kinga Błaszczyk oraz Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka. 
 

Zaproponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3.  Przedstawienie i zatwierdzenie ”Planu pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i 

Rodziny na 2021 rok” i „Planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok”. 

4. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetową projektów uchwał: 

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. 

5. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XIX/20  Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i 

Bezpieczeństwa i Komisji Budżetowej. 

7. Sprawy różne. 

8.  Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński zaproponował zmianę do 

porządku obrad, polegającą na dodaniu ppkt. 3 i 4 do pkt. 4, dotyczących zmian osobowych w 

Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

 Ww. propozycja porządku obrad została przyjęta poprzez aklamację. 
 

 Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

 

1.  Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3.  Przedstawienie i zatwierdzenie ”Planu pracy Komisji Zdrowia, 

Bezpieczeństwa i Rodziny na 2021 rok” i „Planu pracy Komisji Budżetowej 

na 2021 rok”. 
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4. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetową projektów uchwał: 

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 zmiany uchwały Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej; 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

5. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XIX/20  Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki 

PFRON. 

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i 

Bezpieczeństwa i Komisji Budżetowej. 

7. Sprawy różne. 

8.  Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad.3 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przedstawił plan pracy Komisji 

Budżetowej na 2021 rok uwzględniając tematy zgłoszone przez radną Jolantę Koczorowską. 
 Następnie Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie. 

 

Plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu, został przyjęty 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Ad.4 

 

 

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1 wraz 

z  autopoprawką, którą do przedstawionego projektu uchwały zgłosił Zarząd Powiatu. 

 

Radny Mirosław Pszonka zapytał, czym spowodowane jest zmniejszenie 

wydatków o 100 tys. zł na zakup energii elektrycznej w Starostwie Powiatowym w 

Otwocku. Poprosił również, aby Skarbnik wypowiadał się głośniej, ponieważ radny 

nie zrozumiał dokładnie wszystkich omawianych kwestii. Radny Mirosław Pszonka 

wspomniał także o zmniejszeniu się planu wydatków w § 6050 projektu o łączną 
kwotę 400.000 zł z dotacji celowej od gminy Sobienie - Jeziory na dofinansowanie 

dwóch zadań inwestycyjnych, w związku z nie podpisaniem umowy pomiędzy 

Powiatem Otwockim a gminą Sobienie Jeziory. Zapytał, czy w związku z tym 

wątkiem były podejmowane rozmowy ze strony Powiatu Otwockiego z gminą 
Sobienie – Jeziory w sprawie zobowiązań. Następnie radny zadał kolejne pytania: 

1) Dlaczego decyzje, na podstawie których została przyjęta zaplanowana kwota 

odszkodowań (w nawiązaniu do rozdz. 70005 pkt.5 projektu uchwały Nr 1) w dalszym 
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ciągu są w odwołaniu i nie ma ostatecznej decyzji – czy jest to zależne od Powiatu czy 

od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? 

2) Dlaczego środki zabezpieczone na finansowanie zadania z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, o którym mowa w rozdz. 75816 projektu uchwały, zostaną 
zdjęte i przeniesione na 2021 rok? Radny zaznaczył, iż jego zdaniem zamiast 

przeniesienia powinno się uregulować rachunki. 

Skarbnik Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski odpowiadając na pierwsze 

pytanie radnego związane z energią elektryczną wspomniał o „umowie zawartej na 

podstawie wyboru w grupowym postępowaniu zamówienia publicznego przez 

Mazowiecką Agencję Energii Elektrycznej”. Następnie Skarbnik odpowiedział na 

drugie pytanie radnego Mirosława Pszonki, informując, iż rozmowy z gminą Sobienie 

– Jeziory były podejmowane, lecz bezskutecznie – wystąpiło kilka problemów 

uniemożliwiających pomyślne załatwienie sprawy. W dalszym ciągu Skarbnik, 

odpowiadając na pozostałe pytania radnego, omówił kwestię środków 

zabezpieczonych na finansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych oraz kwestię czterech decyzji z roku 2019, na które zostały złożone 

odwołania przez Powiat i przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

zaznaczając, iż Powiat złożył odwołanie, ponieważ odszkodowania za zajęte drogi 

były za niskie. 

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt uchwały. 

 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

 

2) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 2 wraz 

z  autopoprawką, którą do przedstawionego projektu uchwały zgłosił Zarząd Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

 

3) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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4) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

 

Ad.6 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie protokołu z odbytego posiedzenia 

Komisji Budżetowej. 

 

Protokół Nr 33/20 z odbytego posiedzenia Komisji został przyjęty pozytywnie w 

obecności 13 członków Komisji Budżetowej.  

 

Ad.7 

Radni nie zgłosili spraw różnych. 

Ad.8 

Na tym posiedzenie zakończono ( w załączeniu: Wyciąg Nr 1105 z proj. Protokołu Nr 

35/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 grudnia 2020 r., wniosek do budżetu powiatu 

na 2021 rok, Wyciąg Nr 1031 z proj. protokołu Nr 124 /20 z posiedzenia  Zarządu Powiatu w 

dniu 21 października, pismo z dnia 30 października 2020 r. Komendanta Powiatowego Policji 

w Otwocku oraz pismo Sołtysa Kruszówca z dnia 19 października.) 

Komisja zapoznała się z ww. dokumentami. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 
 

 

 

 
 


