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Protokół Nr 47/21 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 24 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 16
15

 do 17
 30

.  

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

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk oraz 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski. 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia.  

2. Sprawozdanie z realizacji  zaplanowanych inwestycji na rok 2021 w budżecie 

powiatu. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu Otwockiego: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w formie dotacji celowej dla 

Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do 

wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder” 
4. Sprawy różne.  

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji, radny Robert Kosiński przywitał obecnych oraz zapytał, czy 

są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 2 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski na prośbę Przewodniczącego 

Komisji omówił realizację inwestycji drogowych na rok 2021 (dokument w załączeniu). 

Radna Grażyna Olszewska powiedziała, że parking znajdujący się przy Biedronce 

w  Karczewie (ul. Świderska) wyłożony jest kostką w części. Radna zapytała, czy zabrakło 

środków, by wyłożyć brakujący fragment parkingu? 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że tak. Miejsce to zostanie tymczasowo wyłożone 

kruszywem w celu poprawy wizerunku. 

Radna Grażyna Olszewska poprosiła, aby zwrócić uwagę na newralgiczne miejsce 

przy kościele w Karczewie, gdzie po deszczach zbiera się ogromna ilość wody, zwłaszcza, że 

w tym miejscu planowane są od przyszłego tygodnia roboty budowlane. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, jakie są przyczyny tego, że tak ciężko znaleźć 
firmę, która podjęłaby się budowy chodnika w Majdanie oraz czy jest szansa na to, aby 

inwestycja rozbudowy skrzyżowania ulicy Łąkowej z ulicą Napoleońską w gminie Wiązowna 

znalazła się w planach? 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że istnieje szansa na pozyskanie środków i realizację 
zadania. Następnie w kwestii budowy chodnika powiedział, że wykonawcy zostali 

poinformowani o  postępowaniu, jednak nikt nie zgłosił się jako chętny. Dodał, że w 

porozumieniu ze Starostą Otwockim Krzysztofem Szczegielniakiem postępowanie, jako 

całość zadania, będzie ogłaszane po raz kolejny.  

Radny Janusz Goliński podziękował Dyrektorowi ZDP za interwencję w sprawie 

wstawienia barierek zabezpieczających na ulicy Filipowicza przy wiadukcie w Otwocku. 

Następnie poruszył kwestię niebezpiecznych przejść dla pieszych przy tunelu w ulicy 

Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku. 
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Radny Dariusz Kołodziejczyk udzielił informacji w powyższej sprawie. Powiedział, że 

ZDP zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie wsparcia w wielokrotnie 

wnioskowanych postulatach dotyczących zmian w projekcie stałej organizacji ruchu, 

nakazanie zmiany organizacji ruchu przy tunelu w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w 

Otwocku ze względu na bezpieczeństwo a także o nadzór nad Inwestorem i Wykonawcą robót 

budowlanych w celu wprowadzenia zmian w terenie. Wojewoda Mazowiecki udzielając 

odpowiedzi wskazał, że powyższe kompetencje należą do Starosty. Wskazał również, że jeśli 
naruszone zostały przepisy prawa, to wówczas może pojawić się odpowiedzialność na 

podstawie Kodeksu wykroczeń. ZDP zwrócił się do organu zarządzającego ruchem na 

drogach powiatowych o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ww. 

miejscu. Jeśli sytuacja się nie zmieni, sprawa zostanie zgłoszona na policję. Kwestia ta była 

poruszana już na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący Komisji poprosił o uwzględnienie uwag, które będzie kierował do 

ZDP, dotyczących etapów pracy i wykonawstwa inwestycji przeprawy tunelowej w ulicy 

Majowej w Świdrze. 

 Dyrektor ZDP pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. 

  Radna Aneta Bartnicka zapytała, od jakiego momentu zaczyna się ciąg pieszo – 

rowerowy przy drodze powiatowej Wola Sufczyńska – Gadka, jaka jest jego długość oraz czy 

będzie tam nawierzchnia asfaltowa?  

 Dyrektor ZDP powiedział, że nawierzchnia będzie wykonana z kostki brukowej bez 

fazy. Na resztę pytań zobowiązał się odpowiedzieć e-mailem.  

 Radna Aneta Bartnicka zapytała, czy wylanie asfaltu nie byłoby tańszą i wygodniejszą 
dla użytkowników opcją? 

 Dyrektor ZDP odpowiedział, że kostka bezfazowa jest gładka i daje efekt idealnie 

równej powierzchni.  

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy powyższa kwestia jest w fazie 

projektowania i można nanieść jeszcze zmiany? 

Dyrektor ZDP poinformował, że inwestycja jest jeszcze w fazie projektowania. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zobowiązał się do poruszenia sprawy sposobu 

wykonania ww. nawierzchni na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi ZDP za przedstawienie realizacji 

inwestycji drogowych. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, Wiesława Miłkowskiego o 

przedstawienie realizacji pozostałych inwestycji w roku 2021. 

Skarbnik przedstawił realizację pozostałych inwestycji. Większość zadań jest już 
zrealizowanych bądź będą one jeszcze realizowane. Poinformował o zakupie decybelomierza 

dla Wydziału Ochrony Środowiska, przygotowaniach prowadzonych do budowy Starostwa 

Powiatowego w tzw. programie „3P” (partnerstwo publiczno- prywatne), propozycji zakupu 

klimatyzatora dla Starostwa, dwóch ofertach dotyczących zakupu kontenera biurowego dla 

Powiatowego Urzędu Pracy, realizacji programu Elektronicznej Administracji w Samorządzie 

Województwa Mazowieckiego. Skarbnik udzielił także informacji w sprawie m.in 

rewitalizacji parkingu i prac konserwatorskich schodów budynku LO im. K.I Gałczyńskiego 

w Otwocku, modernizacji zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, 

budowy Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego na ulicy Majowej w Otwocku oraz kwestiach finansowych 

Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z.o o w Otwocku. 

Radna Grażyna Olszewska zapytała o planowany termin ukończenia prac związanych 

z rewitalizacją parkingu przy budynku LO im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku. 

Skarbnik odpowiedział, że zaplanowany termin to 23 listopada br.  

Przewodniczący Komisji uszczegółowił powyższą wypowiedź. Następnie 

podziękował Skarbnikowi za wystąpienie.  
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Ad. 3 
1) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 1. 

 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, iż zrozumiałe jest to, że samorząd 

powiatowy zgodnie z tą uchwałą miałby dofinansować czy współfinansować zadania 

wspólnie z inną jednostką samorządu, w tym wypadku z Miastem Otwock. Radna 

przedstawiła natomiast swoje wątpliwości związane z efektami działania Fundacji „Nad 

Świdrem Przystań -Majówkowe Perspektywy” i poprosiła o więcej informacji w tej kwestii. 

Zapytała również o to, czy pomosty będą znajdowały się poza granicami Otwocka oraz czy 

wiadomo konkretnie, który pomost Powiat będzie dofinansowywał? 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, Powiat Otwocki udziela pomocy rzeczowej miastu 

Otwock, a nie ww. Fundacji.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że w sprawie budowy pomostów został 

złożony wniosek do odpowiedniego wydziału Starostwa Powiatowego. W związku z licznymi 

wątpliwościami dotyczącymi m.in. sposobu użytkowania, zwrócono się do Prezydenta 

Otwocka czy miasto może się podjąć wykonania pomostów. Wszelkie wątpliwości i 

szczegóły zostaną doprecyzowane w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim a Miastem 

Otwock. Wykonanie trzech pomostów zostanie dofinansowane ze strony Powiatu, a miasto 

Otwock będzie realizowało zadanie i odpowiadało za funkcjonowanie pomostów.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. 

projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 4 
Protokół Nr 45/21 z posiedzenia Komisji w dniu 08.06.2021 r. został przyjęty wraz 

z  uwzględnieniem uwag radnej Jolanty Koczorowskiej (e-mail z dnia 09.07.2021 r. – w 

załączeniu) przy 11 głosach „za” w obecności 11 członków Komisji. 

 

Protokół Nr 46/21 z posiedzenia Komisji w dniu 24.06.2021 r. został przyjęty wraz z 

uwzględnieniem uwagi radnej Anety Bartnickiej, zgłoszonej na posiedzeniu, dotyczącej 

poprawki pisarskiej, przy 10 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” w obecności 11 

członków Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował o terminie kolejnych posiedzeń Komisji tj. 31 

sierpnia oraz 14 września br. oraz o terminie najbliższej sesji tj. 2 września br. 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 

 
 


