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Protokół Nr 57/22 
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 25 stycznia 2022 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 1730.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław 
Miłkowski, Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego 
w  Otwocku Monika Wiechetek. 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia.  
2. Przedstawienie realizacji przez powiat programów i zadań finansowanych przy udziale 

funduszy zewnętrznych. Prezentacja planowanych i możliwych do pozyskania funduszy 
zewnętrznych na realizację zadań powiatu. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 
Otwockiego: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21  Rady Powiatu  Otwockiego z 
dnia  29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 
rok; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu  Otwockiego z 
dnia 29 grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2022 – 2035. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
5. Sprawy różne 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Radni oraz obecni na komisji uczcili minutą ciszy pamięć Jadwigi Czarnowskiej, 

Radnej Rady Miasta Otwocka trzech kadencji, wieloletniej pedagog szkolnej, inicjatorki 
Uniwersytetu III Wieku w Otwocku. 
 
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 
Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Monika Wiechetek przedstawiła realizację przez Powiat Otwocki programów i zadań 
finansowanych przy udziale funduszy zewnętrznych i zaprezentowała planowane i możliwe do 
pozyskania fundusze zewnętrzne na realizację zadań Powiatu Otwockiego oraz przedstawiła 
prezentację nt.  Rządowego Funduszu Polski Ład (dokumenty w załączeniu). 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o wniosek na budowę ronda w Wiązownie na 
skrzyżowaniu ulic Napoleońskiej i Łąkowej. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poinformował, że na ww. zadanie złożony 
był wniosek w ramach dawnego Funduszu Dróg Samorządowych, ale Powiat Otwocki nie 
otrzymał dofinansowanie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu rozpatruje możliwość 
złożenia wniosku w ramach programu Polski Ład.  
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Przewodniczący Komisji zapytał czy inwestycje, które będą składane w ramach 
Polskiego Ładu są już na etapie szykowania. 

Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu już nad tym pracuje. Starosta dodał, że Zarząd 
Powiatu czeka na informację zwrotną na temat tego, czy może składać środki w ramach PGR 
na terenie Powiatu Otwockiego.  

Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego uzupełniła, że oficjalnie nie ma 
jeszcze takiej informacji, natomiast wstępnie wiadomo, że nie musi być to inwestycja na 
obszarze dawnego PGR-u, ponieważ Powiat traktowany jest całościowo.   

Przewodniczący Komisji podziękował za powyżej przedstawione prezentacje. 
 

Ad. 3 
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 1. 

 
Radny Mirosław Pszonka zawnioskował, aby Pan Skarbnik do najbliższej sesji 

szczegółowo rozpisał, z  czego składa się kwota 23 666 655 mln zł – przychody 
z  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.  

Skarbnik zobowiązał się do przygotowania ww. informacji. 
Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o przesłanie ww. informacji do wszystkich 

radnych. 
 

W wyniku dyskusji Komisja podjęła poniższy wniosek: 
 

Wniosek: 
Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o szczegółowe rozpisanie kwoty 
ponad 23 mln - przychody z  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym. 

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

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” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 

            Starosta poinformował, że powyższy projekt uchwały jest podsumowaniem tego, 
o  czym mówił w imieniu Zarządu Powiatu w grudniu, czyli żeby dochody bieżące 
zbilansowały się z wydatkami bieżącymi, zapisano w budżecie 4,4 % podwyżki dla 
pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Starosta dodał, iż mówił 
również o tym, że Zarząd Powiatu będzie robił wszystko, aby znaleźć środki na większe 
podwyżki, co się udało. Starosta podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu chwały. 

 
2) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 2. 

 
Radny Dariusz Grajda podziękował za to, że Zarząd Powiatu zgodził się z jego 

interpelacją w sprawie podjęcia właściwych działań mających na celu zwiększenie środków 
finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego 
i  wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego. 
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Starosta powiedział, że wprowadzenie podwyżek dla pracowników na poziomie 10 % 
było założeniem Zarządu Powiatu ustalonym dużo wcześniej. Starosta dodał, że decyzje 
Zarządu Powiatu ustalane są kolegialnie i ww. interpelacja nie miała z tym nic wspólnego. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk – Członek Zarządu Powiatu poparł powyższą 
wypowiedź. Dodał, że ww. interpelacja miała charakter następczy, a nie wywoławczy.  

Radny Grzegorz Michalczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedział, że każdy Zarząd 
Powiatu dążył do tego, aby zwiększyć wynagrodzenia dla pracowników, pomimo różnych 
sytuacji w budżecie. Radny zaznaczył, że jego zdaniem to nie jest czas na to, aby się teraz 
„przepychać”, kto i na jaki wniosek wprowadził podwyżki. Dobrze, że taka propozycja się 
pojawiła i radni ją poparli. 

Radna Bogumiła Więckowska poprosiła, aby przejść do rzeczy, ponieważ te złośliwości 
nikomu nie służą.  

Radny Mirosław Pszonka powiedział, że jego zdaniem interpelacja radnego Dariusza 
Grajdy miała wpływ na to, że Zarząd Powiatu pochylił się nad znalezieniem środków na 
zwiększenie podwyżek dla pracowników. Radny dodał, że gdyby Zarząd Powiatu już na 
początku przedstawił propozycję podwyżek na poziomie 10 %, radni nie podejmowaliby 
dyskusji na ten temat na sesji budżetowej i na dzisiejszej komisji. 

Skarbnik wyjaśnił, że wcześniej nie było możliwości wprowadzenia takich podwyżek, 
ponieważ wolne środki ujawniają się dopiero po zakończeniu roku. Pełna kwota wolnych 
środków ukaże się dopiero po bilansie. Skarbnik dodał, że na bieżąco rozliczył zwroty, 
subwencję, podatki oraz dochody z PIT i CIT. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o przesłanie ww. zestawienia za cały rok. 
Skarbnik pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. 
Starosta potwierdził, iż wolne środki dzieli się dopiero po zamknięciu budżetu. Starosta 

powiedział, że podwyżki to wspólna decyzja i poprosił radnych o podjęcie uchwały. 
Radny Mirosław Pszonka powiedział, że poza wolnymi środkami, były też inne 

możliwości, które pozwoliłyby uzyskać środki na podwyżki dla pracowników. 
 
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” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 

Ad. 4 
             Protokół Nr 53/21 z posiedzenia Komisji w dniu 30.11.2021 r. został przyjęty 
pozytywnie w obecności 12 członków Komisji, przy 10 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
 
            Protokół Nr 54/21 z posiedzenia Komisji w dniu 07.12.2021 r. został przyjęty 
pozytywnie w obecności 12 członków Komisji, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 
się”. 
 
Ad. 5 
            Radna Jolanta Koczorowska zapytała o sprawę sprzedaży nieruchomości na rzecz 
Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. 
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            Starosta poinformował, że jak tylko sprawa przyłącza kanalizacyjnego zostanie 
uporządkowana, Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej odkupi działkę od Powiatu 
Otwockiego. 
           Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, iż rozumie, że Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej nie wiedziało o tym, że występuje tam problem z przyłączem i teraz należy im 
pomóc. 
           Starosta odpowiedział, że przedstawiciele Towarzystwa wiedzieli o przyłączu 
i  zakładali, że uda im się sfinansować jego przeniesienie we własnym zakresie. Okazało się 
jednak, że nie wystarczy im środków na wykonanie zadania, dlatego wykona je Powiat 
Otwocki. Starosta, w kwestii pytania zadanego przez radnego Romana Srebnickiego na 
wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska dotyczącego doświetleń 
przejść dla pieszych na drodze do Celestynowa, poinformował, że znajdują się tam oświetlenia 
solarowe. Starosta dodał, że po kontroli Zarządu Dróg Powiatowych, nie stwierdzono tam 
żadnych awarii. Następnie Starosta poinformował, że gałęzie drzewa znajdującego się 
w  pobliżu Pol – Hotelu ze względów bezpieczeństwa zostały ścięte. Został złożony również 
wniosek do miasta o wycinkę tych drzew. 
 
Ad. 6 
            Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Robert Kosiński 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


