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Protokół Nr 50/21 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 września 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, 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – członek Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław 

Miłkowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 

Otwocku Monika Pokrywczyńska, Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Monika Kowalczyk. 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

Otwockiego: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/9 oraz udział 1/3 

części w działce 13/11 z obr. 5 w Otwocku; 

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 pózn.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.; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w 

2021. 

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  
Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński z uwagi na skierowanie 

do Komisji Budżetowej projektu uchwały celem wyrażenia opinii, zaproponował zmianę 
porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do niego, jako podpunkt 1 punktu 2, „w sprawie 

wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze 

użyteczności publicznej”. 

Głosowanie: „za”- 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

Otwockiego: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o 

świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej; 
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2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/9 oraz udział 1/3 

części w działce 13/11 z obr. 5 w Otwocku; 

3) 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 pózn.zm.; 

4) 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) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w 

2021. 

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 
1) Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w  Otwocku 

Monika Kowalczyk omówiła projekt uchwały Nr 1 oraz poinformowała o tym, że 

w  projekcie uchwały pojawił się błąd dotyczący podstawy prawnej (11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych). 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymało się” –  0 osób. 

2) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w  Otwocku, Monika Pokrywczyńska przedstawiła projekt uchwały Nr 2. 

 

Radna Jolanta Koczorowska poparła wniosek Otwockiego Towarzystwa Opieki 

Paliatywnej, które wykonuje ważną dla mieszkańców Powiatu Otwockiego pracę, jaką jest 

opieka nad chorymi w stanie terminalnym. 

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji poddał 

pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymała się” –  1 osoba. 

 

3) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 3. 

 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o wysokość niewykorzystanej i zwróconej przez 

Powiat Otwocki do Ministerstwa kwoty w ramach tarczy antykryzysowej. 

Skarbnik odpowiedział, że jest to kwota w wysokości 5955 tys. zł. na wynagrodzenia 

pracowników obsługujących przedsiębiorców. 

Radny Dariusz Grajda poprosił o uszczegółowienie informacji zawartych w tabeli Nr 2a 

będącej załącznikiem projektu uchwały.  
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Skarbnik wyjaśnił, że obszary zaznaczone w tabeli na niebiesko wynikają z tego, iż był 

złożony wniosek do Rządowego Funduszu o środki na poprawę bezpieczeństwa na drogach 

m.in. doświetlanie przejść dla pieszych, ale nie tylko. Dostosowana musi być zgodność 
nazewnictwa z wnioskiem. 

Radny Dariusz Grajda uznał, że informacje zawarte w tej tabeli powinny być jaśniej 

sformułowane. Następnie radny zapytał, czy budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią 
kolejową w ulicy Jankowskiego w Celestynowie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-

drogowego będzie w tym roku realizowana? 

Skarbnik powiedział, że sprawa jest dość skomplikowana, ponieważ droga nie została 

przejęta przez Gminę Celestynów i wobec tego środki przeznaczone na to zadanie nie są 
pomocą finansową dla Gminy Celestynów. Powiat Otwocki nie może udzielić pomocy 

finansowej na „swoją” drogę. Sprawa pozostaje do wyjaśnienia z Gminą Celestynów jednak 

zgodnie z porozumieniem środki zostaną przez Powiat Otwocki przekazane. 

Radny Dariusz Grajda zapytał, czy w takim układzie Zarząd Powiatu zweryfikował 

wszystkie załączniki inwestycyjne oraz czy są jeszcze inne zadania zagrożone 

niezrealizowaniem w tym roku? 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak wytłumaczył, że Wójt Gminy Celestynów 

wskazał, iż przekazanie drogi jest niezgodne z porozumieniem. Powiat Otwocki 

zaproponował zmianę zapisów porozumienia, lecz do tej pory nie pojawiła się żadna 

odpowiedź w tej sprawie. Dotacja nie może zostać przekazana przez Powiat Otwocki na 

drogę powiatową. Starosta zapewnił, że będzie podejmował kolejne rozmowy z Wójtem 

Gminy Celestynów w tej kwestii. Starosta poinformował, że niedawno wpłynął projekt 

koncepcji dotyczący budowy tunelu w  ulicy Jankowskiego w Celestynowie, który został 

przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych odniesie się do 

koncepcji. Starosta dodał, że dużym utrudnieniem w realizacji zadania jest spór o 

nieruchomość, która leży w pasie drogi powiatowej. Właściciel nieruchomości wystąpił do 

Wojewody Mazowieckiego o  unieważnienie decyzji nadanej w drodze specustawy 

stwierdzającej, że pas drogowy należy do Powiatu Otwockiego. Zostało wszczęte 

postępowanie. Kwestia z konserwatorem zabytków również pozostaje nierozwiązana. 

Następnie Starosta odpowiadając na pytanie radnego Dariusza Grajdy dotyczące zagrożonych 

inwestycji zaznaczył, że dane dotyczące realizacji poszczególnych inwestycji przedstawiane 

będą przez Zarząd Dróg Powiatowych na posiedzeniach Komisji Gospodarki, Zasobu i 

Środowiska. Aktualnie, poza budową chodnika w  Majdanie i odwodnień na terenie Otwocka, 

nie pojawiają się inne zagrożenia. 

Radny Dariusz Grajda zapytał czy Samorząd Województwa również nie wyraził zgody na 

zmianę kategorii ulicy powiatowej na gminną? 

Starosta odpowiedział, że Gmina Celestynów oponowała za przejęciem ulicy 

Jankowskiego w Celestynowie. Samorząd Województwa jednak wskazał, iż należy przejąć 
ulicę Jankowskiego wraz z ulicą Kazimierza.  

Radny Janusz Goliński zgłosił, iż na ulicy Filipowicza przy Zespole Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku znajdują się stare i słabo widoczne 

pasy na przejściu dla pieszych.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk nawiązując do tematu poruszonego przez radnego Dariusza 

Grajdę, poinformował, że zwracał się do Starosty z prośbą, aby Zarząd Powiatu oficjalnie 

wystąpił do Wójta Gminy Celestynów z pytaniem, na jakim etapie jest przygotowanie 

inwestycji budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową w ulicy Jankowskiego 

w  Celestynowie oraz jakie dokumenty Gmina już zgromadziła. Radny zapytał, czy udało się 
już z  tym zapytaniem wystąpić? 

Starosta odpowiedział, że pismo w powyższej sprawie jest już procedowane. Następnie 

Starosta opowiadając na pytanie radnego Janusza Golińskiego poinformował, że odbywa się 
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postępowanie na malowanie znaków poziomych na terenie powiatu Otwockiego, miejsce to 

zostanie uwzględnione.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o kwestię likwidacji przejść dla pieszych przy 

tunelu w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku. 

Starosta powiedział, że odbywa się korespondencja z inspektorami ruchu w tej kwestii. 

Jeśli dokumentacja zostanie zatwierdzona, przejścia dla pieszych będą natychmiast usunięte. 

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji poddał 

pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymała się” –  1 osoba. 

 

4) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 4. 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymała się” –  1 osoba. 

5) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 5. 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.  

 

Komisja Budżetowa w obecności 13 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
Głosowanie: „za” – 13 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymało się” –  0. 

Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował o uwagach radnej Jolanty Koczorowskiej do 

protokołu Nr 47/21 z posiedzenia w dniu 24.08.2021 (e-mail z dnia 22.09.21 r. – w 

załączeniu). 

Radna Jolanta Koczorowska wyjaśniła, iż są to uwagi redakcyjne. Radna dodała, że 

nie ma zastrzeżeń do merytorycznych wypowiedzi poszczególnych osób.  

Starosta odniósł się do podanych uwag.   

 

Protokół Nr 47/21 z posiedzenia Komisji w dniu 24.08.2021 r. został przyjęty wraz 

z  uwzględnieniem uwag radnej Jolanty Koczorowskiej przy 10 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się” w obecności 13 członków Komisji. 

  

Protokół Nr 48/21 z posiedzenia Komisji w dniu 31.08.2021 r. został przyjęty przy 12 

głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” w obecności 13 członków Komisji. 

 

Ad. 4 
Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy Zarząd Powiatu posiada zestawienie 

wszystkich wniosków do budżetu, składanych zarówno przez radnych, jaki i przez sołectwa, 
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gminy i włodarzy (z  pominięciem wniosków jednostek)? Czy wnioski wpływające od 

sołectw i gmin dotyczą wyłącznie dróg? 

Starosta odpowiedział, że takim zestawieniem zajmuje się Wydział Organizacyjny 

i  Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Otwocku. Wnioski są ułożone 

w  chronologicznej kolejności zgodnie z datą ich wpływu. Zarząd Dróg Powiatowych już się 
wnioskami zajmuje i te, które się powtarzają, są łączone. Wnioski dotyczą głównie dróg 

i  bezpieczeństwa na drogach, ale pojawiają się również i te dotyczące oświaty. Wnioski 

o  tematyce kulturalnej, promocyjnej, rekreacyjnej i  sportowej są zbierane przez Biuro 

Kultury i  Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku. Starosta dodał, iż po skumulowaniu 

wszystkich wniosków, zostaną one przedstawione radnym.  

 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 
Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 
 


