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Protokół Nr 56/21 
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 28 grudnia 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 1650.  

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

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia.  
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 

290/XLII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia   15 grudnia  2021 r. w sprawie 
wydatków, które nie wygasają  z upływem roku  budżetowego 2021 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 
4. Sprawy różne.  
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

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

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zawnioskował, aby z uwagi na zmiany, które 
pojawiły się w projekcie uchwały budżetowej, wprowadzić do porządku obrad punkt: 
Autopoprawka do projektu budżetu na 2022 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2022-2035. Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński 
zaproponował, aby powyższy punkt wprowadzić jako punkt 3 porządku obrad. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby. 
 

Porządek posiedzenia po zmianach: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia.  
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 

290/XLII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia   15 grudnia  2021 r. w sprawie 
wydatków, które nie wygasają  z upływem roku  budżetowego 2021 

3. Autopoprawka do projektu budżetu na 2022 rok i projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022-2035. 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 
5. Sprawy różne.  
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 2 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały w sprawie zmian 
w  uchwale Nr 290/XLII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia   15 grudnia  2021 r. w sprawie 
wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2021. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał czy umowy są zawarte z dwoma wykonawcami. 
Skarbnik odpowiedział, że w kwestii rewitalizacji parkingu przy LO im. K.I 

Gałczyńskiego w Otwocku, umowa jest zawarta. Wykonawca miał zrealizować inwestycję do 
końca grudnia, jednak z przyczyn niezależnych od niego, inwestycja nie została wykonana 
w  tym terminie, w związku z tym umowa zostanie aneksowana. 
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Starosta powiedział, że pierwotna umowa zakładała zakończenie inwestycji 
w  listopadzie, ale wykonawca z powodu braku dostępu do materiałów zawnioskował 
o  wydłużenie terminu realizacji zadania. 

Radny Mirosław Pszonka zwrócił uwagę na to, że aż jedenaście inwestycji przenosi się 
do wykonania na kolejny rok. 

Starosta wyjaśnił, że wynika to przede wszystkim z kilkukrotnie powtarzających się 
postępowań przetargowych. Starosta zapewnił, że zadania zostaną dokończone najszybciej, jak 
to możliwe.  

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

poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 
 

Opinia Komisji: 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, 
w  obecności 12 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby. 
 

Ad. 3 
Skarbnik omówił autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i projektu 

uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035. 
 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. autopoprawki. 
 

Opinia Komisji: 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały 
budżetowej na rok 2022 i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2035. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby. 
 
Ad. 4 
            Protokół Nr 52/21 z posiedzenia Komisji w dniu 23.11.2021 r. został przyjęty 
pozytywnie w obecności 13 członków Komisji, przy 13 głosach „za”. 
 
Ad. 5 
            Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 
Budżetowej: 

 pismo z dnia 17.12.21 r. Wójta Gminy Celestynów dot. inwestycji ciągu pieszo-
rowerowego w miejscowości Jatne i Dyzin (znak sprawy: SRP.0004.30.2021). 
  

            Starosta na prośbę radnej Jolanty Koczorowskiej, w nawiązaniu do ww. pisma 
poinformował, że Powiat Otwocki złożył wniosek do Marszałka o dofinansowanie 
ww.  inwestycji. Wójt Gminy Celestynów prosi, aby Powiat Otwocki złożył taki sam wniosek 
w  ramach programu Polski Ład. 
           Radna Bogumiła Więckowska poprosiła o wyjaśnienie sytuacji w Powiatowym Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w związku z pismem z dnia 19.12.21 r.  
          Starosta wyjaśnił, że problem dotyczy pracownika Szpitala Powiatowego. Starosta dodał, 
że rozwiązywanie problemów pomiędzy pracownikami Spółki a pracodawcą nie leży w jego 
kompetencji.  
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          Radny Dariusz Kołodziejczyk poinformował, że ciągłość funkcjonowania oddziału 
chirurgicznego w  PCZ jest zapewniona. Radny dodał, że ww. pismo, zgodnie z właściwością, 
zostało przekazane do Rady Nadzorczej. 
          Radny Dariusz Grajda powiedział, że z uwagi na to, że pismo jest skargą, należy 
rozpatrywać je zgodnie z obowiązującym prawem. Następnie radny poinformował, że Klub 
Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył w dniu dzisiejszym wniosek do Przewodniczącej 
Rady o wprowadzenie do porządku obrad jutrzejszej sesji, przed rozpatrzeniem uchwał, 
informacji Zarządu Powiatu nt. bieżącej sytuacji PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji.  
         Radny Dariusz Kołodziejczyk potwierdził, iż sprawa będzie realizowana zgodnie 
z  kompetencjami. Radny poprosił o wyjaśnienie sytuacji w związku z postanowieniami Wójta 
Gminy Celestynów w kwestii inwestycji ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Dyzin 
i  Jatne oraz zapytał czy istnieje możliwość złożenia wniosku do Polskiego Ładu, jeśli wcześniej 
ten sam wniosek został złożony do któregoś z funduszy. 
        Starosta odpowiedział, że nie było to sprawdzane, ale nawet jeśli istniałaby taka 
możliwość, Powiat Otwocki nie może złożyć tego samego wniosku do dwóch instrumentów 
wsparcia, ponieważ w ten sposób blokuje środki innym podmiotom lub innym inwestycjom 
Powiatu Otwockiego. Następnie Starosta powiedział, że Wójt Gminy Celestynów popiera 
działania Powiatu Otwockiego w kwestii inwestycji w Jatne i Dyzinie i dofinansuje jej część. 
 
Ad. 5 
        Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Robert Kosiński 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


