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Protokół Nr 37/21 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 26 stycznia 2021 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 16
15

 do 18
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, Zastępca 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak, Główny Specjalista Wydziału 

Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika Wiechetek oraz Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie realizacji przez powiat programów i zadań finansowanych przy udziale 

funduszy zewnętrznych. Prezentacja planowanych i możliwych do pozyskania 

funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu Otwockiego. 

5. Przyjęcie protokołów z odbytych posiedzeń Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 3  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński wyjaśnił, dlaczego 

niniejszy punkt znalazł się w porządku obrad na dzisiejszym posiedzeniu. 

Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Monika Wiechetek omówiła zadania 

inwestycyjne dla Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2022 (w załączeniu). 

Radna Grażyna Olszewska poprosiła o więcej informacji na temat projektu „Zdalna 

szkoła”. 

Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, iż w ramach projektu do 

sześciu szkół trafił sprzęt komputerowy, który następnie został przekazany uczniom 

i  nauczycielom. Kwota dofinansowania wynosiła ok. 100 tys. zł. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak zreferował 

aktualnie realizowane oraz planowane inwestycyjne zadania drogowe dla Powiatu 

Otwockiego. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak podał szczegółowe informacje na temat 

dofinansowania do przedsięwzięcia przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W 

w  miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów. 

Głos w tej sprawie zabrali: radna Jolanta Koczorowska, Zastępca Dyrektora ZDP, 

Przewodniczący Komisji, radna Grażyna Olszewska oraz Starosta. 

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka 

przedstawiła informacje na temat planowanego wnioskowania o środki zewnętrzne w 2021 r. 

związanego z PCPR (w załączeniu). 
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Radna Jolanta Koczorowska poruszyła kwestię potrzeby budowy oraz modernizacji 

istniejących już Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Otwockim. 

Przewodniczący Komisji wspomniał o koncepcji rozbudowy Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, iż w ramach powyższej koncepcji była brana pod uwagę 

zmiana lokalizacji ośrodka (wybudowanie go na terenie Szpitala Powiatowego w Otwocku). 

Dyrektor powiadomiła, iż zebrano już stosowną dokumentację niezbędną do uzyskania 

pozwolenia na budowę, bez którego nie można aplikować o środki zewnętrzne potrzebne do 

realizacji tego przedsięwzięcia. 

W dalszej dyskusji wzięli udział: radny Dariusz Kołodziejczyk, radna Jolanta 

Koczorowska, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada oraz Dyrektor PCPR. 

Radna Bogumiła Więckowska wspomniała, iż w Powiecie Otwockim występuje duże 

zapotrzebowanie na domy dziennego pobytu dla osób starszych. W związku z tym zapytała, 

czy istnieje możliwość pozyskania środków na stworzenie takich ośrodków. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że planowano utworzenie takiego domu na 

terenie Przychodni Rejonowej na ul. Mickiewicza w Otwocku. 

Dyrektor PCPR powiedziała, że dzienny pobyt dla osób starszych jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem. Na terenie Powiatu Otwockiego znajduje się jeden taki dom, ale nie 

wyczerpuje on potrzeb wszystkich mieszkańców- powinny się one znajdować w każdej 

gminie. Dyrektor wspomniała również o planach utworzenia przy DPS– ach ośrodków opieki 

długoterminowej.  

Radna Jolanta Koczorowska poparła twierdzenie, że ośrodki dziennego pobytu dla 

osób starszych powinny się znaleźć w każdej gminie. 

Przewodniczący Komisji podziękował zaproszonym gościom za obszerne 

zaprezentowanie planowanych i możliwych do pozyskania funduszy zewnętrznych na 

realizację zadań powiatu. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Komisji wymienił projekty uchwał na XXX sesję Rady Powiatu 

Otwockiego do zaopiniowania przez Komisję Budżetową: 

 

1) 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.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2021 – 2035, z późn. zm.; 

3) sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z 

o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż można przystąpić do omawiania 

i  opiniowania. 

 

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 1. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
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Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 2. 

W debacie nad poręczeniem kredytu bankowego głos zabrali: radny Zbigniew 

Szczepaniak, Skarbnik oraz radny Dariusz Kołodziejczyk. 

Starosta zauważył, iż powyższa dyskusja powinna zostać przeniesiona do punktu 3. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymało się” – 5 osób. 

 

3) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o więcej informacji w kwestii programu 

naprawczego, który gwarantuje spłatę kredytu. 

Wicestarosta wymienił wstępne informacje określone przez bank i zaznaczył, że są 

one na bieżąco aktualizowane. 

Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk wraz z Wicestarostą na prośbę radnej 

Bogumiły Więckowskiej wskazali konkretne przykłady form oszczędzania oraz zarobku w 

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Komisji poinformował o uwagach do protokołu Nr 34/20 

zgłoszonych przez radną Jolantę Koczorowską. 

 

Protokół Nr 34/20 z posiedzenia Komisji w dniu 17.12.2020 r. został przyjęty 12 

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Protokół Nr 35/20 z posiedzenia Komisji w dniu 28.12.2020 r. został przyjęty 12 

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Protokół Nr 36/21 z posiedzenia Komisji w dniu 18.01.2021 r. został przyjęty 11 

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (1 osoba nie zagłosowała). 

 

Ad. 6 
Radna Grażyna Olszewska wystosowała prośbę do Starosty, aby zgodnie z umową 



 

4 

 

zorganizować spotkanie z mieszkańcami Otwocka w sprawie zlikwidowanego przejścia dla 

pieszych przez ulicę Staszica przy Galerii Kupieckiej. 

Starosta poinformował, iż spotkanie odbędzie się w następnym tygodniu.  

Przewodniczący Komisji, na prośbę radnego Zbigniewa Szczepaniaka, zobowiązał się 

do przesłania wszystkim radnym za pośrednictwem biura rady materiałów omawianych na 

dzisiejszym posiedzeniu (wykaz zadań inwestycyjnych dla Powiatu Otwockiego na lata 2021 

– 2022 oraz planowane wnioskowanie o środki zewnętrzne w 2021 r. związane z PCPR). 

 

Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


