Protokół Nr 60/22
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 29 marca 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 1740.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji oraz Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję:
1) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w formie dotacji celowej
dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do
wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”;
3) 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.;
4) 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. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przywitał obecnych
i zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad.
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Radny Dariusz Grajda zaproponował, aby ppkt 1 pkt 2 porządku posiedzenia brzmiał:
„w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego
państwa”.
Komisja ustaliła, że w związku z tym, iż propozycja dotyczy zmiany tytułu projektu
uchwały, powróci do niej podczas procedowania projektu uchwały. Porządek obrad pozostaje
bez zmian.
Ad. 2
1) Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omówił projekt uchwały.
Radny Dariusz Grajda zawnioskował, aby tytuł projektu uchwały brzmiał: „w sprawie
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa”.
Radny dodał, w nawiązaniu do wniosku zgłoszonego przez radnego Piotra Kudlickiego na
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska o zmianie w uzasadnieniu projektu uchwały
sformułowania „konflikt zbrojny” na „agresję Federacji Rosyjskiej”, że oba wnioski będą ze
sobą korespondowały, ponieważ będzie wiadomo, kto tę wojnę wywołał.
W wyniku dyskusji Komisja podjęła poniższy wniosek:
Wniosek:
Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zmianę sformułowania w tytule
uchwały: „w związku z konfliktem zbrojnym” na „w związku z wojną”.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba.
W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji
poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały wraz z wyżej
przyjętym wnioskiem.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz
z przyjętym wnioskiem, w obecności 12 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
2) Starosta oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały.
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 12 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
3) Skarbnik omówił projekt uchwały.
Radny Mirosław Pszonka zasygnalizował, że wysokość dochodów nie zgadza się.
Skarbnik wyjaśnił, że w międzyczasie były uchwały Zarządu Powiatu, które powodują
to, że przyjęte środki na podstawie dotacji Wojewody są wprowadzane uchwałą Zarządu
Powiatu. W związku z powyższym porównanie uchwał budżetowych Rady Powiatu bez
uwzględnienia uchwał Zarządu powoduje tę różnicę.
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Radny Mirosław Pszonka poprosił o informacje w kwestii przeniesienia 8 mln zł na
lata następne.
Skarbnik wyjaśnił, że przeniesienie środków wynika z analizy Zarządu Dróg
Powiatowych w kwestii rozłożenia inwestycji na lata np. w kwestii przebudowy ulicy
Warszawskiej w Otwocku.
Starosta uzupełnił, że wnioski do Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg składane były w kwocie, która obejmowała realizację całej inwestycji. Aktualnie Powiat
jest na etapie przygotowania przetargu i tworzenia programów funkcjonalno – użytkowych,
w których pojawia się konieczność rozbicia inwestycji na dwa lata.
Radny Mirosław Pszonka zapytał, skąd ta zmiana, że były zadania inwestycyjne a
teraz są to remonty?
Starosta wyjaśnił, że na początku zakładano, że będzie to zadanie inwestycyjne
i szukano drogi, która mogłaby spełniać to zadanie. O ile inwestycja przebudowy ulicy
Powstańców Warszawy i Wawerskiej miała dokumentację ZRID i można było ją już składać
jako gotową dokumentację na inwestycję, o tyle niestety nie można było złożyć wniosku na
remont drogi od S17 do Woli Karczewskiej, ponieważ nie ma tam uregulowanych stanów
prawnych.
Radny Mirosław Pszonka poprosił, aby Pan Skarbnik rozpisał kwotę ponad 10 mln zł
wolnych środków – z czego powstały te środki.
Skarbnik odpowiedział, że nie jest w stanie tego rozpisać, ponieważ u nas nie ma
zadań inwestycyjnych pod kredyt lub obligacje. Dodał, że dopiero po bilansie będzie można
określić dokładną kwotę wolnych środków.
Radny Mirosław Pszonka uznał, że powyższa wypowiedź nie jest dla niego
zadowalająca, wobec tego wystąpi na piśmie o rozliczenie kwoty 10 mln zł.
Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że powyższa dyskusja budzi wątpliwości
w kwestii ogłaszania przetargów i sposobie finansowania inwestycji.
Starosta wyjaśnił, że wnioski były składane do wielu różnych programów. Środki
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są pewnie i będą przeznaczone na remont ulicy
Powstańców Warszawy i Wawerskiej w Otwocku oraz remont drogi od S17 do Woli
Karczewskiej. Z programu Polski Ład przyznano środki na budowę Domu Pomocy
Społecznej „Wrzos” i przebudowę przepraw mostowo – przepustowych. W ciągu pół roku
Powiat Otwocki musi ogłosić postępowanie przetargowe na powyższe inwestycje. W kwestii
przebudowy przepustu w Warszawicach złożony został wniosek w ramach rezerwy
subwencji, środki jeszcze nie zostały przyznane. Powiat Otwocki nie otrzymał także jeszcze
środków z instrumentów wsparcia złożonych na inwestycję w Jatne i Dyzinie.
Radna Jolanta Koczorowska poruszyła kwestię zaniedbanych kortów znajdujących się
na terenie Ogniska Wychowawczego „Świder" im. "Dziadka" Lisieckiego w nawiązaniu do
wypowiedzi Pana Skarbnika o mniejszych dochodach w PCPR. Korty zdaniem radnej można
wynająć i w rozliczeniu najemca mógłby dokonać ich renowacji. Radna powiedziała, że wie
o osobach chętnych do zawarcia takiej umowy.
Starosta podziękował za informację i zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona.
Radna Bogumiła Więckowska zabrała głos w powyższej kwestii. Powiedziała, że rok
temu został wykonany remont, który nie poprawił nawierzchni kortów.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Pani Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie złożyła już zapytanie do ewentualnego wykonawcy remontu kortu,
inwestycja została wyceniona na kwotę 30 tys. zł.
Radny Dariusz Grajda zapytał, w nawiązaniu do tabeli 2a, na jakim etapie jest
realizacja pozycji nr 1 i nr 4 – co jest zrobione, co jeszcze jest do zrobienia, kiedy czynności
zostaną wykonane i kiedy można spodziewać się rozpoczęcia inwestycji?
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Starosta poinformował, że pozycja nr 1 (rozbudowa dróg powiatowych w Dyzinie,
Jatne i Celestynowie) jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcie podziału środków z
instrumentu wsparcia przez Sejmik Województwa. Następnie Starosta poinformował, że za
kilka dni podpisywane będą umowy dotyczące rozbudowy drogi powiatowej w Dąbrówce i
Starej Wsi, z pominięciem odcinka od Dąbrówki do Celestynowa, ponieważ inwestycja w tej
części została zaskarżona przez mieszkańców.
Radny Dariusz Grajda zapytał, na jakim etapie jest sprawa inwestycji w związku z
którą wpłynął protest, co Zarząd Powiatu robi w tej sprawie?
Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego. WSA oddalił skargę, ale nie
odniósł się do zarzutów merytorycznych.
W związku z brakiem innych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,
w obecności 13 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby.
4) Skarbnik omówił projekt uchwały.
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 13 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Ad. 3
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za rok 2021 zostało przyjęte w obecności
13 członków Komisji, przy 13 głosach „za” (dokument w załączeniu).
Ad. 4
Protokół Nr 58/22 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych w dniu
26.01.2022 r. został przyjęty pozytywnie w obecności 13 członków Komisji, przy 12 głosach
„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Protokół Nr 59/22 z posiedzenia Komisji w dniu 22.01.2022 r. został przyjęty
pozytywnie w obecności 13 członków Komisji, przy 12 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Ad. 5
Starosta, w nawiązaniu do pytań radnej Jolanty Koczorowskiej zadanych na
wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska poinformował, że
projekt Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2022 – 2030 został przesłany radnym 18 lutego br.
W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady w ustaleniu z Członkiem Zarządu Powiatu,
radną Kingą Błaszczyk, proponuje zwołanie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji
stałych Rady Powiatu Otwockiego w celu omówienia ww. projektu. Następnie Starosta
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powiedział, że projekt Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych będzie analizowany przez
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu pod kątem wprowadzonych zmian. Dokument
zostanie następnie przekazany do Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.
Radny Dariusz Grajda, w odniesieniu do projektu herbu, który omawiany był na
wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, poprosił, aby sprawdzić
umowę na wykonanie herbu Powiatu Otwockiego w kontekście przeniesienia praw autorskich
na Powiat.
Starosta powiedział, że sprawdzi ww. umowę.
Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.
Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Robert Kosiński
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