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Protokół Nr 39/21 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

                                                        w dniu 23 lutego 2021 r. 

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, 

radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 16
15 

do 17
55 

 
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 

Paweł Grzybowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marcin 

Kasprzak. 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie i omówienie stanu dróg w powiecie. Informacja Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Otwocku na temat przygotowania do inwestycji drogowych 

zaplanowanych na 2021 r. wraz z przedstawieniem harmonogramu prac i analizą ww. 

planu. Omówienie Programu Rozwoju Dróg Powiatowych na lata 2021 – 2031. 

4. Przyjęcie protokołu z 26.01.2021 r. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 3  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł Grzybowski omówił stan 

dróg w Powiecie Otwockim. W wyniku postępujących w ostatnim czasie roztopów na 

jezdniach pojawiło się wiele miejscowych wykruszeń. Największa degradacja następuje 

głównie na drogach o najwyższym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie występowały już 
wcześniej uszkodzenia nawierzchni. W związku z tym podejmowane są odpowiednie 

działania m.in. łatanie powstających „dziur”, propozycje współpracy z zewnętrznymi 

firmami, postępowania przetargowe. Warto wspomnieć, iż w budżecie Powiatu Otwockiego 

na ten rok przewidziane są również remonty dla części takich ulic. Na przełomie lutego i 

marca zostanie dokonany odbiór wszystkich dróg powiatowych, dzięki czemu możliwe będzie 

określenie szczegółowego zakresu potrzebnych prac remontowych na terenie całego Powiatu. 

W dyskusji dotyczącej wyżej przedstawionego tematu głos zabrali: Przewodniczący 

Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński, radna Bogumiła Więckowska, radny Dariusz 

Kołodziejczyk, Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Dyrektor ZDP oraz 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radny Roman Srebnicki. 

Następnie Dyrektor ZDP przedstawił wstępne założenia powstającego harmonogramu 

dotyczącego inwestycji drogowych zaplanowanych na 2021 r. Nadmienił m.in. o tym, że na 

początku marca ogłoszone zostaną postępowania przetargowe związane z tworzeniem 

dokumentacji projektowych; planowane są roboty budowlane polegające na wykonaniu 

nakładek asfaltowych (czas ich realizacji szacuje się na okres od kwietnia do września) oraz 

remonty zlecone, takie jak np. budowa chodnika w Czarnówce czy wybudowanie ronda na 

skrzyżowaniu ulic Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance. 

Przewodniczący Komisji wystosował prośbę, aby po zatwierdzeniu powyższego planu 

przez Zarząd Powiatu, został on wysłany radnym za pośrednictwem biura rady.  

Starosta pozytywnie ustosunkował się do prośby Przewodniczącego Komisji. 
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Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy są realizowane również przetargi 

mające związek z materiałami potrzebnymi do prac oraz kiedy omawiany harmonogram 

inwestycji będzie oficjalnie gotowy. 

Dyrektor ZDP oraz Starosta odpowiedzieli na powyższe pytania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, radna Grażyna Olszewska poprosiła, aby podczas 

realizacji remontu ulicy Żaboklickiego w Karczewie położyć nacisk na wykonanie 

odpowiedniego odwodnienia. 

Radny Dariusz Grajda zwrócił uwagę na to, że jeśli harmonogram inwestycji 

drogowych zaplanowanych na 2021 rok nie został jeszcze dopracowany i nie uzyskał 

akceptacji Zarządu Powiatu, nie powinien być procedowany na dzisiejszym posiedzeniu 

Komisji. Radni powinni mieć do niego wgląd, aby móc się doń odnieść i zgłaszać ewentualne 

uwagi; praca Komisji winna opierać się na gotowych materiałach.  

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż w związku z dynamiczną sytuacją nastąpiło 

przesunięcie akceptacji powyższego planu i nie może on być dziś szczegółowo omówiony, ale 

wstępne założenia zostały przedstawione. 

Głos w tej sprawie zabrali: radny Dariusz Kołodziejczyk, radna Aneta Bartnicka oraz 

Starosta. 

W dalszym ciągu radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek, aby wykreślić z pkt. 3 

porządku obrad sformułowanie "wraz z przedstawieniem harmonogramu prac i analizą ww. 

planu”, ze względu na to, iż oficjalny harmonogram nie został przedstawiony i jego analiza 

nie jest możliwa. 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek. 

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji. 

 

Przewodniczący wspomniał o wpłynięciu do Komisji Wyciągu Nr 1189 z projektu 

protokołu Nr 147/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego wraz z projektem Planu 

Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2031 

(dokument w załączeniu). 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marcin Kasprzak 

zaprezentował pokrótce wyżej wymieniony program.  

Radni podczas dyskusji zgłaszali swoje uwagi do projektu Planu Rozwoju Sieci Dróg 

Powiatowych na lata 2021 – 2031. 

Przewodniczący Komisji podsumowując powstałą konwersację poprosił, aby radni 

drogą e-mail przesyłali mu wszystkie swoje propozycje i wnioski pomocne w uzyskaniu 

finalnego kształtu projektu do dnia 5 marca 2021. Następnie Przewodniczący zobowiązał się 
przekazać je do Zarządu Dróg Powiatowych i do Zarządu Powiatu.  

W dalszym ciągu Wiceprzewodnicząca Rady zaapelowała, że ulica Mickiewicza w 

Otwocku na wysokości sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny 

Sendlerowej jest w bardzo złym stanie. 

Przewodniczący Komisji zgłosił, iż latarnia oświetlająca przejście dla pieszych na 

wysokości ul. Kołłątaja w Otwocku nie działa. 

Dyrektor ZDP ustosunkował się do powyższych uwag.  

 

Ad. 4 
Protokół Nr 37/21 z posiedzenia Komisji w dniu 26.01.2021 r. został przyjęty 11 

głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 5 
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Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o informacje od Skarbnika w kwestii realizacji 

dochodów, które Radni w ubiegłym roku otrzymywali, co miesiąc. Zapytała również, czy 

Zarząd Powiatu może sprawdzić np. z Urzędu Skarbowego, czy były przypadki 

przerejestrowania działalności przez przedsiębiorców z Powiatu Otwockiego do innych 

powiatów, a jeśli tak, to ile. 

Starosta odparł, iż realizacja dochodów zostanie radnym przedstawiona zaś w kwestii 

drugiego pytania Zarząd musi sprawdzić, czy uzyskanie takich informacji jest możliwe. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk uzupełnił powyższą wypowiedź. 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o rozwój sytuacji dotyczącej 

zlikwidowanego przejścia dla pieszych na ulicy Staszica w Otwocku. 

Starosta powiedział, iż podmiot zapewnił wywiązanie się ze swojego obowiązku, 

jakim jest wykonanie przejścia dla pieszych w najbliższym czasie. 

Przewodniczący Komisji udzielił informacji w temacie subwencji oświatowej. 

Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek, aby „w protokole z dzisiejszego posiedzenia 

Komisji był zapis, że podczas omawiania punktu trzeciego nie został przedstawiony Komisji 

harmonogram prac i nie została przez Komisję dokonana analiza ww. planu prac.” 

 Następnie Starosta poprosił, by zanotować w protokole: „Pomimo, że nie było 

harmonogramu prac, dyskusja nad nim trwała ponad pół godziny”. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. (w załączeniu – Wyciąg Nr 1108 z projektu 

protokołu Nr 136/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 09.12 2020 r., 

Wyciąg Nr 1120 z projektu protokołu Nr 136/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego 

w dniu 09.12.2020 r.) 

 

Do Komisji wpłynęła poniższa korespondencja: 

− wyciąg Nr 1101 z projektu protokołu Nr 135/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego w dniu 03.12.2020 r. (znak sprawy: SRP.0002.XXV.2020); 

− pismo z dnia 04.12.2020 r. Wójta Gminy Celestynów w sprawie odpowiedzi na pismo 

S.OS.V.0023.134.2020 (znak sprawy: SRP.0004.7.2019); 

− pismo z dnia 20.01.2021 r. Prezydenta Miasta Otwocka dotyczące propozycji zmian 

w zakresie nowych zadań inwestycyjnych związanych z pomocą rzeczową dla Powiatu 

Otwockiego (znak sprawy: SRP.0004.2.2021); 

− pismo z dnia 21.01.2021 r. Wójta Gminy Wiązowna w sprawie możliwości zwiększenia 

środków finansowych w budżecie Powiatu (znak sprawy: SRP.0004.4.2021); 

− kopia uchwały 3.j./215/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 25.01.2021 r. (znak sprawy: SRP.0002.XXVIII.2020) 
 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


