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Protokół Nr 51/21 
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 26 października 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 16 50.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski. 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na XL 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. Przyjęcie protokołu Nr 49/21 z posiedzenia Komisji w dniu 14.09.2021 r. 
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński zapytał czy radni 
zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag. 
 

Ad. 2 

1) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski 
przedstawili projekt uchwały Nr 1. Starosta poinformował o autopoprawce, którą 
Zarząd Powiatu wprowadzi do projektu uchwały przed sesją.  

 
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji nt. budowy nowej siedziby 

Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
Starosta powiedział, że obecnie warunki pracy, jak i warunki obsługi interesantów 

w  Starostwie Powiatowym są fatalne. W  związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił 
wrócić do pomysłu, który rozpoczęły już poprzednie kadencje. Ówczesny Zarząd Powiatu 
pozyskał działkę na budowę nowej siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Wąskiej 
w  Otwocku i rozpoczął procedury przygotowania projektu. Z uwagi na brak środków 
finansowych inwestycja jednak nie została rozpoczęta. Zarząd Powiatu aktualnie bada, która 
ścieżka będzie korzystniejsza – budowa obiektu w formule tradycyjnej czy w formule 
partnerstwa publiczno- prywatnego. Konkretna decyzja zostanie radnym przedstawiona po 
wykonaniu analiz.  

 
W związku z brakiem innych 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. 
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Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymało się” –  0 osób. 

 

2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 2 i poinformował o autopoprawce, którą Zarząd 
Powiatu wprowadzi do projektu uchwały przed sesją. 
 

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. 

Ad. 3 
Protokół Nr 49/21 z posiedzenia Komisji w dniu 14.09.2021 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 12 członków Komisji, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 
się”.  

 
Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poruszył kwestię dwóch wniosków złożonych przez Powiat 
Otwocki w ramach programu „Polski Ład”. 

Starosta wyjaśnił, że Powiat Otwocki w ramach powyższego programu otrzymał 
dofinansowanie na dwa zadania – przebudowę przepustów i mostów w Powiecie oraz 
przebudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku. Kolejny nabór 
odbędzie się za kilka tygodni i zostaną złożone kolejne wnioski.  

 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Robert Kosiński   
 

 
 

 


