Protokół Nr 48/21
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 31 sierpnia 2021 r.
Zdalne 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 00.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
oraz zaproszeni goście: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – członek Komisji,
jak również Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu Otwockiego:
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. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetowej otworzył posiedzenie Komisji, przywitał
obecnych, a następnie zapytał o uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag.
Ad. 2
1) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 1 oraz poinformował
o autopoprawce Zarządu Powiatu do ww. projektu.
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił przedmiotowy projekt uchwały wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu.
Radna Jolanta Koczorowska nawiązując do wypowiedzi Skarbnika w kontekście
niskiej realizacji dochodów ze sprzedaży majątku, zapytała czy przewidywana jest wersja
oszczędnościowa, mianowicie jeżeli jedne dochody realizują się lepiej od innych, to nie
zwiększa się wydatków, tylko je urealnia. Radna dodała, że osobiście preferowałaby taki
wariant, że jeżeli dochody są większe niż się spodziewaliśmy, to powinno się je urealniać
w stosunku do innych, które się nie realizują, ewentualnie powinno się zmniejszać deficyt.
Skarbnik zauważył, że takie działanie jest praktykowane, jednakże nie zawsze się
to udaje.
W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji
poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz
z autopoprawką Zarządu, w obecności 9 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba.
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2) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 2 oraz poinformował
o autopoprawce Zarządu Powiatu do ww. projektu.
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił przedmiotowy projekt uchwały wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji poddał
pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz
z autopoprawką Zarządu, w obecności 9 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 3
1. Starosta Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię taboru samochodowego Starostwa
Powiatowego w Otwocku. Powiedział, że wysłużone już ponad 20 letnie dwie Skody
i 13 letniego Nissana X-Traila trzeba będzie wymienić. Ostatnio miała miejsce
poważna i kosztowna awaria Nissana podczas wyjazdu delegacji na Ukrainę. Starosta
powiedział, że Zarząd przekaże Komisji m.in. analizę kosztów utrzymania taboru
samochodowego oraz poinformuje o decyzji w przedmiotowej sprawie.
2. Starosta Krzysztof Szczegielniak nawiązał do budowy nowej siedziby Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów. Poinformował, że obecny etap
to rozeznanie procedury. Dodał, że rozważana jest budowa nowej siedziby
w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Zaznaczył, że będzie przygotowana
również analiza ekonomiczna. Starosta przypomniał, że z uwagi na brak środków
temat budowy nowej siedziby w każdej kadencji był odkładany, teraz powraca ze
względu na stan budynków oraz panujące w nich warunki. Dodał, że jest szansa, że
partnerstwo publiczno-prywatne będzie opłacalne w przypadku tej inwestycji i będzie
na nie stać Powiat. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawią się warunki obsługi
mieszkańców oraz warunki pracy pracowników Urzędu. Starosta powiedział, że w
projekcie wykonanym w IV kadencji Rady Powiatu Otwockiego można wprowadzać
zmiany
pod kątem potrzeb Starostwa (prawa autorskie). Przewidywany czas wybudowania
obiektu to ok. 4 lata.
Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, aby podczas stacjonarnego posiedzenia
Komisji Zarząd zaprezentował projekt nowej siedziby Starostwa.
3. Radna Bogumiła Więckowska poprosiła o informację w sprawie koncepcji połączenia
Szpitali?
Starosta poinformował, że obecnie do CMKP został przekazany protokół uzgodnień.
Dodał, że w połowie września br. planowane jest posiedzenie Rady Naukowej,
podczas którego powinna zapaść decyzja w ww. kwestii. Jeśli będzie zgoda zostanie
przygotowane porozumienie, które otrzymają radni do wiadomości, a cała sprawa być
może już 30 września br. trafi pod obrady Rady Powiatu.
4. Przewodniczący Komisji poinformował terminie następnego posiedzenia Komisji
14.09.2021 r. w temacie wniosków do projektu budżetu Powiatu na rok 2022.
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Ad. 4
Na tym posiedzenie zakończono.
Sporządziła:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Robert Kosiński
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