Protokół Nr 59/22
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 22 lutego 2022 r.
Zdalne posiedzenie komisji odbyło 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,
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław
Miłkowski oraz Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję:
1) zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26
kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu
w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania;
2) 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, z późn. zm.;
3) 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, z późn. zm.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. 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
1) Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki przedstawił projekt uchwały Nr 1.
Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy radni nie mogą się usprawiedliwić
z nieobecności na posiedzeniach komisji.
Sekretarz odpowiedział, że w ocenie nadzoru radni nie mogą się usprawiedliwić.
Zgodnie z zapisem uchwały nieobecność na posiedzeniu komisji oznacza niewypłacenie diety
za tę komisję. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sesji powoduje, że dieta za sesję nie jest
wypłacona, natomiast usprawiedliwiona nieobecność na sesji powoduje, że dieta jest
wypłacona.
Radny Dariusz Kołodziejczyk poinformował, że wnioskował na posiedzeniu Zarządu
Powiatu o to, aby Wojewoda Mazowiecki przedstawił oficjalne stanowisko w tej sprawie,
jednak spotkał się z odmową. W innych organach uchwałodawczych też jest możliwość
usprawiedliwiania nieobecności. Radny dodał, że nasza uchwała przeszła przez nadzór, ale
Wojewoda Mazowiecki jednak teraz zmienił zdanie i mimo wielokrotnych telefonów od Pana
Sekretarza nie chciał przedstawić swojego stanowiska.

1

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 11 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba.
2) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 2.
W związku z brakiem 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 11 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba.
3) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Nr 3.
W związku z brakiem 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 11 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 3
Radni nie zgłosili spraw różnych.
Ad. 4
Protokół Nr 55/21 z posiedzenia Komisji w dniu 14.12.2021 r. został przyjęty
pozytywnie w obecności 11 członków Komisji, przy 10 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Protokół Nr 56/21 z posiedzenia Komisji w dniu 28.12.2021 r. został przyjęty
pozytywnie w obecności 11 członków Komisji, przy 9 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” (1 osoba nie zagłosowała).
Protokół Nr 57/22 z posiedzenia Komisji w dniu 25.01.2022 r. został przyjęty
pozytywnie w obecności 11 członków Komisji, przy 10 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poinformował, że Powiat Otwocki uzyskał
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 9 mln zł dofinansowania na dwie inwestycje:
remont ciągu dróg powiatowych od ulicy Powstańców Warszawy, przez Wawerską do ulicy
Szkolnej w Otwocku oraz remont odcinka dróg pomiędzy trasą S17 a Wolą Karczewską.
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Ad. 5
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu – wyciąg nr 1648 z projektu protokołu
Nr 217/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 03.02.22 r.)

Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Robert Kosiński
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