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Protokół Nr 45/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 
w dniu 29 listopada 2021 r. 

 
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Gospodarki, 
Zasobu i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego w godzinach od 1615 do 1847 

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

 

Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 
3. Sprawy różne 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 
przywitał obecnych i  zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag. 
 

Ad. 2 
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak 

omówili projekt budżetu na 2022 rok. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy emisja obligacji na kwotę 10 mln zł to realizacja 

wcześniejszej uchwały, którą podjęła Rada Powiatu czy szykowana jest nowa uchwała? 
Skarbnik odpowiedział, że szykowana jest nowa uchwała. Poprzednia została już 

skonsumowana. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że w punkcie sprzedaży majątku Powiatu 

wskazano działkę przy ulicy Mickiewicza w Otwocku. Radny zapytał czy to teren dawnego 
Ogniska Wychowawczego „Świder" im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka". 

Skarbnik odpowiedział, że to teren dawnego Ogniska Wychowawczego. 
Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że na pewno wszyscy mają świadomość tego, 

jak trudny jest budżet. Wydatki bieżące przewyższające dochody bieżące o 10 mln zł oraz 
niskie wynagrodzenia pracowników stanowią trudną sytuację. Radna wypowiedziała się na 
temat inwestycji w Gminie Wiązowna. Radna zapytała, co się dzieje z budową ronda w Woli 
Karczewskiej i Gliniance na ulicy Łąkowej.  Następnie radna zapytała, jak wygląda sytuacja, 
jeśli chodzi o możliwość kontynuowania ciągu pieszego w Żanęcinie, budowę chodników 
w  miejscowościach Dyzin, Jatne oraz Kąck. 

Starosta poinformował, że jeśli powiat Otwocki dostanie dofinansowanie na budowę 
chodników w Dyzinie i Jatne, to Wójt Gminy Celestynów również dofinansuje część 
inwestycji. Następnie Starosta powiedział, że w kwestii ronda w Gliniance złożony był wniosek 
do Funduszu Dróg Samorządowych, jednak nie został on uznany. W związku z tym inwestycji 
nie zrealizowano w tym roku. Zostanie ona wpisana w kolejnym wniosku do programu „Polski 
Ład”. Starosta dodał, że informacji związanych z ciągiem pieszym w Żanęcinie oraz 
chodnikiem w Kącku udzieli na jutrzejszej Komisji Budżetowej.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, na jakim etapie jest inwestycja budowy tunelu 
w  Gminie Celestynów. 
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Starosta poinformował, iż jutro zostanie wystosowane pismo do Wójta Gminy 
Celestynów z konkretnymi pytaniami w kwestii tego, jakie są plany odnośnie inwestycji i czy 
ulica Jankowskiego zostanie przez Gminę przejęta.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk nawiązał do składanego wniosku o zabezpieczenie 
środków na modernizację studni chłonnych na drogach powiatowych. W budżecie kwota na to 
zadanie nie została zarezerwowana, natomiast w odpowiedzi wyjaśniono, że w ramach 
przebudowy dróg będą wykonywane odwodnienia. Radny zapytał czy w ramach przebudowy 
ulicy Poniatowskiego w Otwocku odwodnienia będą zrobione, zwłaszcza przy PMDK? 

Starosta zakomunikował, że w ramach inwestycji remontów dróg będą wykonywane 
wszystkie odwodnienia. Starosta podał dokładną lokalizację planowanych odwodnień na ulicy 
Poniatowskiego. 

Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, że Gmina Osieck została pozbawiona 
wydatków majątkowych a Gmina Józefów, gdzie natężenie ruchu jest największe i  drogi są 
najbardziej zniszczone, otrzymała tylko 150 tys. zł. Radna zaznaczyła, że wnioskowała o to, 
aby na krótkich odcinkach dróg w Gminie Józefów wykonać nakładki asfaltowe. Radna 
zapytała czy jeśli Powiat Otwocki dostanie wyrównanie w dochodach, to czy w Józefowie 
będzie jeszcze coś zrobione? 

Starosta odparł, że w planach jest wpisanie do Polskiego Ładu  wykonanie nakładki na 
odcinku od ulicy Cichej do granic miasta Józefowa. Zostało to uzgodnione z Burmistrzem 
Józefowa. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy do chwili obecnej wpłynęły konkretne 
deklaracje ze strony gmin odnośnie wpisania środków do swoich budżetów na wykonanie lub 
współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.  

Starosta odpowiedział, że oficjalne pismo wystosowała Gmina Celestynów informując 
o tym, że włączy się we współfinansowanie budowy chodników i ciągów pieszych w Jatne 
i  Dyzinie.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy zostaną zwiększone kwoty w budżecie na wydatki 
Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku. Radny nadmienił 
o  zabezpieczeniu środków na promocje międzynarodową w związku z partnerstwem 
ukraińsko-polskim, utworzeniu plaży powiatowej oraz opiece zdrowotnej w zakresie zdrowia 
psychicznego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. 

Starosta poinformował, że w kwestii promocji i kultury budżet jest niski, ale nie jest to 
temat zamknięty. W przyszłym roku, w związku z partnerstwem ukraińsko – polskim, odbędzie 
się wymiana młodzieży licealnej. Starosta zobowiązał się do przekazania informacji w temacie 
utworzenia plaży powiatowej na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Następnie Starosta 
nawiązując do ostatniego pytania radnego Jacka Czarnowskiego powiedział, że cała struktura 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o zostanie zmieniona. Po przejęciu poradni 
specjalistycznych być może uda się rozwiązać problem niedostatecznej opieki zdrowotnej. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada na prośbę radnego Jacka Czarnowskiego omówił, 
jak będzie wyglądała struktura PCZ po zmianach. Wicestarosta dodał, że szczegółowe 
informacje na ten temat zostaną radnym przedstawione 15 grudnia br.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, ze głównym problemem w zakresie opieki 
zdrowotnej jest duże niedofinansowanie psychiatrii zarówno dziecięcej, jak i dla dorosłych oraz 
brak kadry lekarzy psychiatrów.  

Radny Dariusz Grajda poprosił, aby Pan Skarbnik wyjaśnił, na czym polegają nowe 
zasady naliczania dochodu dla samorządu. 

Skarbnik odpowiedział, że zmiany polegają na tym, że Powiat Otwocki będzie 
otrzymywał 1/12 udziału w PIT I CIT przyznanego przez Ministerstwo Finansów, niezależnie 
od tego, jaki będzie miał udział. Prognoza została wyliczona na podstawie udziałów w PIT 
i  CIT z 3 lat (lata 2018-2020). 
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Radny Dariusz Grajda zapytał, które z inwestycji znajdujących się w załączniku 
inwestycyjnym budżetu na 2022 rok mają projekty? Na jakim są one etapie? Czy zostały 
ogłoszone postępowania przetargowe na projekty?  

Starosta odparł, że wszystkie złożone wnioski, które wymagały projektu, posiadają go. 
Były jednak też wnioski, które wymagały tylko ewentualnego wkładu własnego bądź 
zaplanowania w budżecie. 

Radny Dariusz Grajda poprosił Pana Skarbnika, aby przygotował dla radnych 
informację, jakie środki Powiat Otwocki, na przestrzeni ostatnich 10-15 lat zaangażował 
w  Szpital Powiatowy we wcześniejszej formule, oraz w obecnej formule Spółki. Następnie 
radny zaproponował, aby przemyśleć kwestię większych wynagrodzeń dla pracowników. 
W  dalszym ciągu radny nawiązał do inwestycji kontynuacji ścieżki rowerowej i chodnika 
w  Celestynowie na odcinku od cmentarza do Dąbrówki. 

Starosta odnosząc się do wynagrodzeń dla pracowników powiedział, że w projekcie 
budżetu zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4,4%,  ale zapewnił, że jeśli uda się znaleźć środki 
na większy wzrost, to Zarząd wystąpi do Rady o zgodę na stosowne przesunięcia. Starosta 
dodał, iż prześle radnym informację o podwyżkach w poprzednich kadencjach. Następnie 
Starosta poinformował, że kontynuując budowę chodnika w Celestynowie, trzeba było „wejść” 
w działki prywatne. Obecnie toczy się spór w  kwestii parkingu. W pierwotnych założeniach 
przy cmentarzu miały być zatoki postojowe do parkowania równoległego, ale Gmina 
Celestynów nie wyraziła na to zgody, w związku z czym projektanci przygotowali parking 
prostopadły.  

 
W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji 

poddał pod głosowanie pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.  
 

 
Projekt budżetu Powiatu na rok 2022  

został zaopiniowany pozytywnie,  
w obecności 12 członków Komisji. 

 
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się” – 5 osób. 

 
Skarbnik omówił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 

2022  –  2035. 
Radna Jolanta Koczorowska wyraziła zdanie, że w WPF powinna znaleźć się ewaluacja 

i ocena Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego. 
Skarbnik odpowiedział, że wydatki na opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu 

Otwockiego są wydatkami bieżącymi. Do WPF wprowadzane są tylko zadania inwestycyjne 
lub projekty unijne.   

Starosta dodał, że Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego jest w trakcie 
opracowywania. Niebawem pojawi się jej gotowy projekt. 
 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię w sprawie projektu 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035.  

 
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 - 2035 

został zaopiniowany pozytywnie,  
w obecności 9 członków Komisji. 

 
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymało się” – 5 osób.  
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Ad. 3 
Radny Piotr Kudlicki poruszył kwestię transportu publicznego i połączeń 

komunikacyjnych pomiędzy Karczewem i Ługami a węzłem komunikacji kolejowej 
w  Otwocku. Po wygaśnięciu linii prywatnych ilość połączeń jest niewystarczająca. Radny 
zapytał czy Zarząd Powiatu pochylał się nad tą sprawą.  

Wicestarosta poinformował, że związek powiatowo – gminny, który ma zostać 
utworzony w przyszłym roku, objąłby dodatkowo trzy linie, które funkcjonują w  Gminie 
Sobienie – Jeziory. W ten sposób Gmina Osieck, Gmina Otwock, Gmina Karczew i Gmina 
Sobienie – Jeziory zyskałyby dodatkowe połączenia komunikacyjne do centrum Otwocka.  

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o przedstawienie informacji o spotkaniu 
w  Karczewie, na którym omówione były plany dotyczące inwestycji przedłużenia ulicy 
Narutowicza w Otwocku i połączenia jej z dzielnicą przemysłową w Karczewie. 

Starosta przedstawił założenia omówione na spotkaniu. Obecnie Gmina Karczew pilnie 
chce podjąć temat budowy zjazdu z drogi Nr 801 do dzielnicy przemysłowej w Karczewie. 
Sprawa jest pilna, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich jest w trakcie opracowywania 
projektu na przebudowę odcinka między Otwockiem Małym a Piotrowicami. W przyszłości 
może zostać podjęty temat wybudowania obwodnicy dalej, w kierunku ulicy Narutowicza 
w  Otwocku.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk poparł inicjatywę rozwiązania kwestii poruszonej przez 
radnego Piotra Kudlickiego i zapytał czy radny posiada materiały w tej sprawie. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że informacje o problemie komunikacyjnym na linii 
Karczew – Ługi – Otwock docierają do niego w formie bezpośrednich kontaktów. Radny dodał, 
że nad sprawą należy się pochylić i zaproponować rozwiązanie mieszczące się 
w  kompetencjach Powiatu Otwockiego. 

Radny Jacek Czarnowski zaznaczył, że problem z brakiem połączeń do Otwocka mają 
również mieszkańcy osiedla Morskie Oko.  

Starosta poprosił, aby radny Dariusz Grajda doprecyzował swój wniosek dotyczący 
PCZ, złożony w poprzednim punkcie.   

Radny Dariusz Grajda powiedział, aby przedstawić wszystkie wydatki na PCZ na 
przestrzeni 10 – 15 lat. 

Radny Piotr Kudlicki zasugerował, iż taki wniosek powinien być sformułowany na 
piśmie.  

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
  
 

 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Paweł Ajdacki 
 

 


