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Protokół Nr 53/21 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 30 listopada 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
 40

.  

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

oraz Starosta Otwocki Pan Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji, Skarbnik Powiatu 

Pan Wiesław Miłkowski. 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  
Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński 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 o kwestię utworzenia plaży powiatowej przy ujściu 

Świdra do Wisły oraz o budowę chodników w Żanęcinie. 

Starosta zobowiązał się do sprawdzenia kwestii utworzenia plaży powiatowej 

i  udzielenia radnym informacji. Starosta poinformował, że radni otrzymali pisemne 

odpowiedzi na sprawy zgłoszone podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Gospodarki, 

Zasobu i  Środowiska i na prośbę radnej Jolanty Koczorowskiej omówił je (materiały 

w  załączeniu). 

Radny Janusz Goliński powiedział, iż budżet powinien być elastyczny. Radny poprosił 

o zweryfikowanie doświetlenia i poziomego oznakowania przejść dla pieszych na drogach 

powiatowych. 

Starosta odnosząc się do powyższej wypowiedzi zaznaczył, że w sytuacji, gdy rezerwy 

są niewielkie, trudno mówić o elastyczności budżetu. Budżet na rok 2022, pomimo ponad 40 

mln zł. na inwestycje, nie spełnia wszystkich oczekiwań jeśli chodzi o wydatki bieżące. 

Starosta dodał, że liczy na to, iż nadchodzący rok przyniesie pozytywne zmiany. Następnie 

Starosta powiedział, że najbardziej newralgiczne przejścia dla pieszych są doświetlone a 

pozostałe są na bieżąco doświetlane.  

Radny Mirosław Pszonka powiedział, że w ramach programu „Polski Ład” Powiat 

Otwocki otrzymał środki na dwie inwestycje. Radny zapytał, czy  Powiat występował o 

więcej środków na inne inwestycje. Podobnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat 

otrzymał środki na dwie inwestycje – czy były składane wnioski na inne przedsięwzięcia? 

Radny zadał również pytanie dotyczące prac zleconych -  Powiat Otwocki otrzymał ponad 2 

mln mniej na zadania zlecone, ale w stosunku do tego co wydawał czy w stosunku do tego co 

otrzymał? Następnie radny zapytał czy Pan Skarbnik wykonał obliczenia, jakie Powiat 

otrzymałby środki w ramach PIT-u i CIT-u, gdyby były one naliczane jak na rok 2021? Jeśli 
tak, to czy one są większe czy mniejsze, i o ile? 
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Starosta odpowiedział, że do rządowego programu „Polski Ład” składane były trzy 

wnioski – na przebudowę przepustów (4 mln zł.), budowę Domu Pomocy Społecznej 

„Wrzos” (11 mln zł.) oraz na przebudowę wszystkich dróg powiatowych, które posiadają już 
projekty (40 mln zł.). Tylko ostatni wniosek nie został uwzględniony. Natomiast do 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożone zostały wnioski o środki na inwestycję 
przebudowy skrzyżowania ulic Batorego, Karczewskiej i Matejki w Otwocku (Powiat 

otrzymał na to 1 mln zł), przebudowę chodników i  ciągów pieszo – rowerowych w  ulicy 

Warszawskiej i  Poniatowskiego w Otwocku (Powiat otrzymał ok. 4 mln zł) oraz remont 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji (remont kuchni, apteki i 

przychodni specjalistycznych). 2 mln zł przeznaczone będzie na remont przyziemia, pozostałe 

3 mln zł wydane zostaną na remonty przychodni specjalistycznych.  

Radny Mirosław Pszonka zapytał o to, kto decydował o tym, że akurat na te zadania 

Powiat Otwocki otrzyma środki? Czy były konsultacje z Zarządem Powiatu?  

Starosta odparł, że takie zapadły decyzje i nie było konsultacji w tej kwestii z 

Zarządem Powiatu.  

Skarbnik udzielając odpowiedzi na pytanie radnego Mirosława Pszonki dotyczące 

zadań zleconych poinformował, że kwota ponad 2 mln zł jest wykazaną kwotą, jaką Powiat 

Otwocki powinien otrzymać na zadania zlecone w przypadku spełnionego wymogu pełnego 

ich sfinansowania. Niestety co roku sytuacja jest taka, że zadania te są niedofinansowane. 

Następnie Skarbnik odpowiedział na ostatnie pytanie radnego Mirosława Pszonki. Symulacja 

była wykonana. Przy odpowiednich warunkach Powiat Otwocki mógłby otrzymać 66 mln 

udziałów w PIT i CIT.  

Radny Dariusz Grajda powiedział, że Zarząd Powiatu, przed przystąpieniem do 

wykonania inwestycji w Kącku, planuje wykonać koncepcję i projekt. Radny zapytał czy na 

inwestycję, którą Zarząd Powiatu umieścił w budżecie, czyli przebudowę chodników i ciągów 

pieszo- rowerowych w Dyzinie jest już koncepcja, na jakim etapie jest zadanie, czy trzeba 

będzie wykupować prywatne nieruchomości? Radny dodał, iż rozumie, że Zarząd Powiatu we 

wszystkich inwestycjach podejmuje taką ścieżkę, jaką obrano w planowaniu przedsięwzięcia 

w Kącku.  

Starosta odpowiedział, że ścieżka będzie taka sama w wykonywaniu wszystkich 

inwestycji. Prywatne grunty będą wykupywane przy przebudowie chodników zarówno  

w  Dyzinie, jak i w Jatnym. Starosta dodał, że projekt inwestycji w Dyzinie i Jatnym, który 

został zrobiony kilka lat temu, będzie jeszcze poprawiany pod warunkiem, że Powiat Otwocki 

otrzyma na to środki zewnętrzne.  

  

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 13 członków Komisji. 

 
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

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 
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został zaopiniowany pozytywnie,  

w obecności 13 członków Komisji. 

 
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby.  

 

Ad. 3 
Radna Grażyna Olszewska podziękowała Zarządowi Powiatu za rozwiązanie sprawy 

przejścia dla pieszych przy Galerii Kupieckiej w Otwocku. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że pasy na przejściu dla pieszych zostały 

wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. Radny zapytał czy nie powinny 

zostać wykonane przez właściciela Galerii Kupieckiej. 

Starosta poinformował, że właściciel Galerii Kupieckiej miał wykonać stałą 
organizację ruchu. W związku z tym, że sprawa się przeciąga, a mieszkańcy nalegali na 

zrobienie pasów, Zarząd Dróg Powiatowych wykonał własną, tymczasową organizację ruchu. 

Gdy właściciel wykona stałą organizację ruchu, pasy zostaną zatwierdzone. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o sprawdzenie, czy organizacja ruchu, do 

której właściciel się zobowiązał, byłą podstawą wyrażenia zgody na zjazd z jego prywatnej 

działki na drogę publiczną. Jeśli właściciel nie wywiązuje się ze zobowiązań, to być może 

trzeba cofnąć tą zgodę. 
Przewodniczący Komisji poparł powyższą wypowiedź. 
Starosta odnosząc się do powyższych wypowiedzi powiedział, że dąży do rozwiązania 

sprawy w sposób pozytywny dla każdej ze stron. 

Radna Bogumiła Więckowska poparła powyższą wypowiedź. Bezpieczeństwo ludzi 

jest najważniejsze. Radna wyraziła zdanie, że zablokowanie inwestorowi zjazdu, zaszkodzi 

przede wszystkim klientom Galerii.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że po wielomiesięcznych, bezskutecznych 

wezwaniach, należy na drodze prawnej wyegzekwować od inwestora wywiązanie się ze 

zobowiązań, chociażby poprzez cofnięcie zgody do momentu zrobienia organizacji ruchu.  

Radny Grzegorz Michalczyk zasugerował, aby Komisja Rewizyjna lub Zarząd 

Powiatu poprzez Starostę i odpowiednie służby przygotował kompletną informację w tej 

sprawie.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zobowiązał się do wysłania radnemu dokumentów 

związanych z tą sprawą. 
Radny Janusz Goliński zaproponował, aby zakończyć powyższą dyskusję. 
Radna Jolanta Koczorowska zawnioskowała, żeby Zarząd Powiatu przedstawił 

radnym informację w punktach i chronologicznie, na czym polega problem. 

Radna Bogumiła Więckowska przypomniała, że niektóre samorządy obniżają podatki 

i  tworzą strefy ekonomiczne po to, by inwestorzy tworzyli rynek pracy. Radna poprosiła 

o  rozwiązanie sprawy w sposób ugodowy dla obu stron.  

 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono. 

W załączeniu:  

1. Tabela porównawcza z kwotami/limitami diet radnych oraz tabela 

przewidywanych wydatków na diety (e-mail z dnia 24.11.21 r.) 

2. Materiały dotyczące sytuacji związanej z pandemią COVID-19 na terenie 

powiatu otwockiego (e-mail z dnia 25.11.21 r.)  

 

 

Sporządziła: Przewodniczył: 
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Paulina Przybysz 

 

Robert Kosiński  
 


