Protokół Nr 43/21
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 kwietnia 2021 r.
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 17 13.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł
Grzybowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak.
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dokończenie omówienie harmonogramu inwestycji drogowych zaplanowanych na rok
2021.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu Otwockiego:
1) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu;
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.;
3) 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.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 1249
z protokołu Nr 154/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24.03.2021 r. wraz
z zaktualizowanym harmonogramem zadań i inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych (oryginał
znajduje się pod protokołem Nr 37/21 Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu
12.04.2021 r.).
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak przedstawił główne zmiany, które zostały
wprowadzone do ww. harmonogramu.
Radna Aneta Bartnicka zapytała, czy plan zawiera budowę nakładki na odcinku Gadka
- Sufczyn - Radachówka.
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Michał Kasprzak potwierdził, iż
powyższa pozycja znajduje się w planie.
Radny Grzegorz Michalczyk zasygnalizował, że w harmonogramie znajdują się
również pozycje budowy chodnika na drodze Gadka- Sufczyn- Radachówka oraz w
miejscowości Wola Sufczyńska.
Starosta dodał, że zgodnie z wnioskiem Jolanty Koczorowskiej zgłoszonym na
poprzednim posiedzeniu, radnym będzie cyklicznie przedstawiana informacja o realizacji
zadań ujętych w harmonogramie.
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Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, aby takie podsumowanie przedstawić na
koniec czerwca.
Zastępca Dyrektora ZDP pozytywnie ustosunkował się do powyższej propozycji.
Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił, iż droga Nr 2759W (tzw. „stara droga
do Glinianki”) oraz odcinek drogi Nr 2713W łączącej Wolę Karczewską z Celestynowem są
w bardzo złym stanie technicznym.
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że droga Nr 2759W biegnąca w pobliżu firmy
P.P.H.U Lekaro jest już drogą o numerze 2710W. Zapewnił, iż sprawa jest mu znana i
podejmie odpowiednie działania. W kwestii drogi Nr 2713W Zastępca wytłumaczył, iż jest
ona drogą powiatową tylko do wysypiska śmieci – dalej zamienia się już w gminną.
W związku z powyższym radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o wystosowanie
pisma do wójta Gminy Wiązowna w tej sprawie.
Zastępca Dyrektora ZDP zobowiązał się do wystosowania pisma.
Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, czy przy naprawianiu zniszczeń i dziur na
drogach używany jest system wycinania.
Zastępca Dyrektora ZDP potwierdził, że zadania realizowane są za pomocą ww.
systemu.
Przewodniczący Komisji poprosił radnych o wyrażenie opinii nt. harmonogramu
poprzez głosowanie.
W wyniku dyskusji radni zadecydowali, że otrzymali harmonogram do wglądu,
przyjmują go do wiadomości i opiniowanie w formie głosowania nie jest konieczne.
Ad. 4
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 1.
Radna Bogumiła Więckowska zapytała o ile zwiększamy deficyt w stosunku do
uchwalonego budżetu i czy całość zwyżki deficytu pochłonie Powiatowe Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
Skarbnik odpowiedział, że deficyt zostaje zwiększony bez wpływu na zadłużenie w
formie kredytu czy obligacji w kwotach: 2566000 mln zł przeznaczone na PCZ oraz 12253
tys. zł na testery dla Komendy Powiatowej Policji.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby.

2) Skarbnik Powiatu zreferował projekt uchwały Nr 2.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
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3) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 3.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 11 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 5
Radny Zbigniew Szczepaniak wspomniał, iż harmonogram przedstawiony na
dzisiejszym posiedzeniu zawiera inwestycję rozbudowy skrzyżowania ulic Matejki, Batorego
i Karczewskiej w Otwocku polegającą na zaprojektowaniu prawo i lewoskrętów. Radny
wyraził zaniepokojenie, ponieważ decyzja w kwestii formy rozbudowy skrzyżowania (pod
uwagę jest brana również opcja wybudowania ronda) nie została jeszcze oficjalnie podjęta.
Poprosił Starostę o wyjaśnienie sprawy.
Starosta odpowiedział, że kontynuując działania poprzedniego Zarządu Powiatu do
budżetu zostało wpisane skrzyżowanie z lewoskrętami. Budżet może w każdej chwili – za
zgodą Rady – ulec zmianie. Starosta poinformował, że po odpowiedniej analizie i
sporządzeniu stanowiska Zarządu Powiatu, sprawa zostanie przedstawiona radnym celem
przegłosowania.
Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu: wyciąg Nr 1283 z projektu protokołu
Nr 157/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 21.04.2021 r. )

Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Robert Kosiński
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