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Protokół Nr 46/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  
w dniu 20 września 2021 r.  

  
Zdalne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek w godzinach od 1515 do 1557.  

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

 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Omówienie i zaopiniowanie wniosków do projektu budżetu Powiatu na rok 2022. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 
 
Ad. 2  

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2022. 
 

1) Radny Paweł Zawada – wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 16 września 2021 
r. (w załączeniu): 

Zabezpieczenie środków w kwocie 15 mln złotych na działalność Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku na rok 2022r. / W sytuacji konieczności kontynuowania 
dotychczasowej działalności spółki w obecnej formule/ 

 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 
2) Radny Robert Kosiński – wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 20 września 

2021 r. (w załączeniu): 
 Zabezpieczenie środków na remont powierzchni wewnętrznych: 

a) POZ przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku; 
b) POZ przy ul. Mickiewicza 8 w Otwocku.  

 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 
3) Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek radnego Jacka Czarnowskiego 

zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 7 września 2021 r. (w załączeniu): 
„Wnioskuję także o zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację opieki 
zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego obejmującej swym zakresem dzieci i 
młodzież naszego powiatu.” 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony do projektu 
budżetu Powiatu na rok 2022.  

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się” – 0. 
 

4) Radny Janusz Goliński zgłosił następujące wnioski (w załączeniu): 
1. Przekształcenie rond tymczasowych w stałe, ronda: Poniatowskiego – Pułaskiego, 

Poniatowskiego – Narutowicza, Armii Krajowej – Narutowicza. 
2. Rondo Karczewska – Batorego – przebudowa systemu świateł na rondo. 
3. Budowa ronda Kołłątaja – Świderska – budowa 
4. Instalacja świateł pulsujących na przejściach przy szkołach – drogi powiatowe. Przy 

placówkach, szkołach, Bibliotece Powiatowej, na drogach gminnych. 
5.  Zabezpieczenie w budżecie środków celem dofinansowania Jubileuszu 100 lecia 

istnienia najstarszego Klubu Sportowego OKS – Start Otwock (2024). Klub jest 
miejscem, gdzie odbywają się m.in. zawody sportowe – powiatowe. Jest lądowiskiem 
ratownictwa lotniczego (boiska do piłki nożnej). Klub jest wychowawcą mistrzów 
Polski, Europy, Świata, Olimpiady. Kwota w miarę posiadanych środków. 

 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. wnioski zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się” – 0. 

 
Ad. 3 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 
 

Elżbieta Siwek 
 
 

 


