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Protokół Nr 62/22 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 26 kwietnia 2022 r.  

 

Zdalne posiedzenie komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, 

Roberta Kosińskiego w godzinach od 1615 do 1720.  

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

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław 

Miłkowski oraz Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał 

Skwiot 

 

Porządek posiedzenia: 

1.      Rozpoczęcie posiedzenia. 

2.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję: 

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, z późn.zm.; 

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, z późn.zm.. 

3.      Omówienie Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030. 

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

5.      Sprawy różne. 

6.      Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przywitał obecnych 

i zaproponował, aby punkt 3 porządku obrad: Omówienie Strategii Rozwoju Powiatu 

Otwockiego na lata 2022- 2030, umieścić jako punkt 2 porządku obrad.  

 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” -0. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1.      Rozpoczęcie posiedzenia. 

2.      Omówienie Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030. 

3.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję: 

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, z późn.zm.; 

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, z późn.zm.. 

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

5.      Sprawy różne. 

6.      Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 2 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poinformował, że po złożeniu propozycji 

i uwag radnych do Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030, Zarząd Powiatu 

przygotuje projekt uchwały i przekaże go do poszczególnych komisji celem wyrażenia opinii.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk w nawiązaniu do swoich uwag zgłaszanych na wspólnym 

posiedzeniu komisji zapytał, czy była przesłana nowa wersja projektu Strategii, czy udało się 

uzupełnić dane tak, żeby były jednolite i aktualne. Zapytał również czy doprecyzowana została 

poruszana kwestia wzrostu liczby lekarzy, czy jest ona adekwatna do wzrostu usług 

świadczonych przez tych lekarzy na terenie powiatu otwockiego – być może niektórzy 

świadczą usługi w innych miejscach?  

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot odpowiedział, że wszystkie 

zgłoszone przez radnych uwagi będą wprowadzone do najnowszej wersji Strategii. Kwestia 

dotycząca usług świadczonych przez lekarzy również zostanie doprecyzowana. Dodał, że autor 

miał na myśli lekarzy, którzy rzeczywiście wykonują zawód na terenie powiatu. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że na najbliższej sesji zostanie przedstawiony 

projekt uchwały dotyczący Strategii w wersji finalnej. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk nawiązując do wypowiedzi Posła na Sejm RP Dariusza 

Olszewskiego, który na wspólnym posiedzeniu komisji zaznaczył, że Strategia zawiera bardzo 

mało kwestii związanych ze sportem, zapytał, czy ta sprawa była brana pod uwagę, również 

w kontekście ewentualnego pozyskania środków na inwestycje w zakresie infrastruktury? Sport 

można by było powiązać ewentualnie z turystyką i rekreacją. Radny zapytał czy rozmawiano 

z Posłem w tej kwestii i dopytywano czy miał jakieś pomysły z tym związane.  

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że przydałaby się bardziej rozwinięta 

dziedzina sportu i rekreacji, ale umieszczenie tego w Strategii mogłoby zaburzyć jej proporcje, 

którymi kierowano się do tej pory. Należy podkreślić, że Powiat Otwocki nie posiada takich 

jednostek jak powiatowy dom kultury czy ośrodek sportu. Radna zasugerowała, żeby jednak 

zostawić ten element jako szeroko rozumiany rozwój usług publicznych a w ramach turystyki 

rozwinąć rekreację np. ścieżki rowerowe. Radna dodała, że jeśli jednak miałoby się pojawić 

coś konkretnie związanego ze sportem, to dobrze by było, gdyby ktoś sformułował na piśmie 

propozycje do konkretnego fragmentu i przesłał je e-mailem. 

Starosta odpowiadając na kwestię poruszoną przez radnego Dariusza Kołodziejczyka 

poinformował, że od Posła nie wpłynęły wnioski dotyczące sportu, poza tym zgłoszonym na 

wspólnym posiedzeniu komisji. Powiedział, że Zarząd Powiatu będzie się odnosił do uwag 

zgłoszonych przez radnych. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji powiedział, że projekt Strategii nie zawiera wielu 

szczegółowych aspektów dotyczących rozwoju sportu, natomiast dotyka go w sposób 

ogólnikowy. Sport jest tu związany z turystyką weekendową. Wiąże się z rozwojem ścieżek 

rowerowych, szlaków kajakowych, turystyki kempingowej. Dokument nie nawiązuje do 

infrastruktury technicznej, czyli stadionów czy ewentualnego sponsoringu klubów sportowych, 

chociaż nie blokuje tych kwestii, wręcz do nich zachęca. Dodał, że Strategia ma wyznaczać 

kierunki długofalowe, a zadaniem Biura Kultury i Promocji będzie dostosowywanie jej 

każdego roku do bieżących potrzeb. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy Strategia będzie ułatwiała pozyskiwanie 

środków zewnętrznych również gminom. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji powiedział, że zgodnie ze stanem prawnym nie ma 

przywileju, aby Strategia była wsparciem dla gmin, ale gminy mogą posiłkować się naszą 

Strategią. Dodał, że gminy Powiatu Otwockiego uczestniczyły w procesie powstawania 

projektu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że radny Dariusz Grajda poprosił na czacie 

o przesłanie wersji Strategii z uwzględnionymi uwagami.  
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Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. Powtórzył, iż Zarząd 

Powiatu pochyli się nad uwagami radnych, przygotuje projekt uchwały dot. Strategii, 

a następnie gotowy materiał przekaże do komisji przed sesją.  

 

Ad. 3  

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

 

            Radny Mirosław Pszonka powiedział, że plan dochodów i wydatków po zmianach 

wzrasta o 2 mln zł i w związku z tym zapytał, skąd się wzięły te środki? 

            Skarbnik odpowiedział, że z funduszu pomocy, który został uruchomiony przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, Powiat Otwocki otrzymał w kilku transzach środki dla uchodźców. 

Skarbnik podał dokładne kwoty i kategorie, na które zostały one przyznane. 

            Radny Mirosław Pszonka powiedział, że takie informacje powinny być zamieszczone 

w projekcie uchwały. Następnie radny nawiązał do inwestycji rozbudowy drogi w Kępie 

Nadbrzeskiej prowadzącej do Otwocka Wielkiego, z której bezzasadnie zdejmuje się 50 tys. zł. 

            Starosta odpowiedział, że taki krok jest niestety początkiem tego typu decyzji ze 

względu na trudną sytuację na rynku inwestycyjnym. Dodał, że to jest tzw. „pożyczenie 

pieniędzy”, które potrzebne jest do ukończenia postępowania. Starosta zapewnił, że Zarząd 

Powiatu nie ma w planach zrezygnowania z przebudowy drogi w Kępie Nadbrzeskiej, 

ponieważ jej stan jest fatalny. Inwestycja nie jest zagrożona. 

          Radny Mirosław Pszonka powiedział, że można było wygospodarować środki, nie biorąc 

ich z innych inwestycji.  

         Skarbnik powiedział, że rozważano rezerwę, ale jest tam już niewiele środków. Jest 

szansa, że Powiat Otwocki dostanie 800 tys. zł, wówczas środki będą dokładane do brakujących 

inwestycji. Skarbnik dodał, że w czasach zapewnionej stabilizacji cen było łatwiej, obecnie 

trzeba liczyć się z tym, że wiele inwestycji może zostać zatrzymanych bądź niezrealizowanych.  

 

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” – 8 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 2 i poinformował o autopoprawce, którą Zarząd 

Powiatu wprowadzi do projektu uchwały przed sesją.  

 

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” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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Ad. 4 
             Protokół Nr 60/22 z posiedzenia Komisji w dniu 29.03.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 12 członków Komisji, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 

 

Protokół Nr 61/22 z posiedzenia Komisji w dniu 11.04.2022 r. ze wspólnego 

posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego został przyjęty pozytywnie 

w obecności 12 członków Komisji, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Ad. 5 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, na jakim etapie jest realizacja pomostów? 

Starosta odpowiedział, że jest pięć pomostów, z czego trzy pomosty są w obszarze sieci 

Natura 2000, w związku z czym dostały decyzję odmowną – nie spełniały wymagań. Fundacja 

odwołała się od tych decyzji. Obecnie poszło pismo do Wojewody z wyjaśnieniami 

i dokumentacją w tej sprawie. Pozostałe dwa pomosty do wakacji zostaną wykonane.  

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, się co się dzieje z porozumieniem w sprawie 

przekazania Szpitala Powiatowego.  

Starosta powiedział, że sprawa zaczęła się komplikować. Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego wystąpiło do Powiatu Otwockiego o dokumenty, po długiej 

analizie występuje o kolejne dokumenty, które m.in. dotyczą całego przedsiębiorstwa. Sprawa 

się przeciąga, ale Starosta zaznaczył, że jest pełen nadziei na szybką finalizację, zwłaszcza że 

Profesor Szpitala o tym zapewnia.  

Radna Jolanta Koczorowska zaznaczyła, że każdy miesiąc przedłużenia sprawy to są 

dodatkowe koszty dla Powiatu Otwockiego. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedział, że czas 

najwyższy zorganizować spotkanie z CMKP i wyjaśnić tę kwestię. 

Starosta poinformował, że wnioskował o spotkanie ok. trzech tygodni temu. Jeżeli nie 

dojdzie do spotkania, Zarząd Powiatu wystąpi do CMKP o to z oficjalnym wnioskiem 

z terminem spotkania.  

 

Ad. 6 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz  

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 
 


