
17 stycznia 2022 roku 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu w Otwocku  

Pani Grażyna Kilbach 

     Przewodnicząca Rady Powiatu  

     w Otwocku 

 
ZAPYTANIE 

do Starosty Otwockiego  w sprawie precyzji uchwały zarządu powiatu 

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad praworządności,   

stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, kieruję poniższe zapytanie. 

 

Stan faktyczny. 

29 grudnia 2021 roku Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr 295/XLIII/21 Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na rok 2022, w której to uchwale w planie wydatków majątkowych na 2022 rok (tabela  nr 

2a) ujęto zadanie inwestycyjne, jednoroczne, pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2715W i 

2716W w miejscowości Dyzin, Jatne i Celestynów gmina Celestynów, powiat otwocki”. Przyjęty plan 

wydatków przewiduje kwotę 4,1 mln zł, w tym 100 tys. środki własne i 4 mln zł  środki i dotacje 

otrzymane  od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Powyższy plan wydatków na to zadanie jest zgodny z projektem budżetu przyjętym przez Zarząd 

Powiatu w dniu 12.11.2021 r.  

4 stycznia 2022 r. otrzymałem kopię wniosku z datą 26.10.2021 r. skierowanego przez Powiat Otwocki 

do samorządu Województwa Mazowieckiego o wsparcie (dotację) kwotą 4 mln zł w ramach 

„Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. W 

tym wniosku określono okres realizacji – styczeń 2022 r. – grudzień 2024 r., całkowity koszt zadania 

7,137500 mln zł, kwota dofinansowania 4 mln zł, w tym 240 tys. zł w 2022 r. 3,052 mln zł w 2023 r. i 

707,5 tys. zł w 2024 r. 

Tym samym przyjęty przez Zarząd Powiatu projekt budżetu, a następnie przez Radę budżet jest 

sprzeczny z planami wydatków ujętymi na to zadanie  we wniosku o dotację, a nadto zadanie nie 

zostało ujęte w WPF. 

A przecież w treści ww. wniosku Starosta zawarł poniższe zobowiązanie: 

 
Pytania. 

1) Czy przedmiotowy wniosek o dofinansowanie został już rozstrzygnięty, jeśli tak to jak brzmi 

decyzja w tej sprawie? 

2) Jeśli wniosek nie został rozstrzygnięty to czy Starosta posiada wiedzę, kiedy nastąpi to 

rozstrzygnięcie? 

3) Proszę o wskazanie podstawy ujęcia w budżecie dotacji w kwocie 4 mln zł na przedmiotowe 

zadanie w roku 2022. 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 


