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Protokół Nr 63/22 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 24 maja 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 1730.  

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

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław 

Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski, Zastępca Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak. 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata 2022-

2031  

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. 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. 

Radny Dariusz Grajda powiedział, iż na wczorajszym posiedzeniu Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska omawiany był Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu 

Otwockiego na lata 2022-2031. Radni zgłosili wczoraj wiele istotnych kwestii, które powinien 

zawierać dokument. Radny zapytał, jaki jest cel omawiania dokumentu na posiedzeniu komisji, 

jeśli został on już przyjęty przez Zarząd Powiatu, czy radni mają powtórzyć uwagi, które 

zgłaszali wczoraj i Zarząd wprowadzi je do dokumentu? 

Przewodniczący Komisji powiadomił, że punkt pojawił się na posiedzeniu Komisji 

Budżetowej zgodnie z dekretacją Przewodniczącej Rady Powiatu. Dokument nie jest 

hermetycznie zamknięty, wiele rzeczy nie zostało w nim ujętych, radni mogą zgłaszać do niego 

uwagi i stąd jest też przedmiotem dzisiejszej komisji.  

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak dodał, że plan został przekazany radnym 

celem zapoznania. Poprzednie uwagi zgłoszone przez radnych zostały uwzględnione, natomiast 

jeśli radni mają nowe uwagi, również będą one nanoszone.  

 

Ad. 2 

Radna Jolanta Koczorowska oraz radny Dariusz Grajda zgłosili uwagi do Planu 

Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2022-203. Radna Jolanta Koczorowska stwierdziła, 

że wiele uwag zgłoszonych prze nią pisemnie i ustnie na komisjach nie zostało uwzględnionych 

mimo, że były to istotne uwagi merytoryczne, np. nie dodano w wykazie dużych podmiotów 

gospodarczych takich firm jak LEKARO, Amest czy PANATTONI, itp. Starosta, Dyrektor 
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Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Marcin Kasprzak na bieżąco odnosili się do zgłaszanych uwag. 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił radnych o wysłanie swoich uwag 

zgłoszonych na posiedzeniu drogą mailową do Starosty.  

Radni pozytywnie ustosunkowali się do powyższej prośby. 

 

Ad. 3 

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały. Starosta udzielił 

informacji w kwestii autopoprawki, która będzie przedstawiona na jutrzejszym 

posiedzeniu Zarządu Powiatu, a następnie przedstawiona na sesji.  

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk w nawiązaniu do sprawy związanej z wypłatą środków 

dla niepublicznej Szkoły Niezwyczajnej powiedział, że jeśli Powiat Otwocki działa właściwie 

w tej kwestii, a mimo to podmiot przedstawia nas w sposób negatywny, może warto rozważyć 

zlecenie Kancelarii Prawnej podjęcie odpowiednich kroków mających na celu nakłonienie 

podmiotu do niepodawania nieprawdziwych informacji do opinii publicznej. Następnie radny 

zapytał czy nauczyciele, którzy są kierowani na program pn. „ Języki obce naszą siłą” podpisują 

ze szkołą umowę lojalnościową. Czy są to nauczyciele języków obcych pogłębiający swoją 

wiedzę, czy w kursie uczestniczą również nauczyciele innych przedmiotów? 

Starosta zobowiązał się do sprawdzenia informacji w powyższych kwestiach 

i przekazania ich na sesji lub na posiedzeniu Zarządu.  

Skarbnik powiedział, że takie umowy w tym przypadku powinny zostać podpisane. 

Radny Dariusz Grajda w związku z pkt dotyczącym poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ulicy Królewskiej powiedział, że skoro do 

15 grudnia 2021 r. nie została podpisana stosowna umowa z Wojewodą przez beneficjenta to 

znaczy, że już było wiadomo, że to działanie nie będzie zrealizowane. Jednak Zarząd Powiatu 

proponował, abyśmy przyjęli to zadanie do budżetu w roku 2022. Radny poprosił o wyjaśnienie 

w tej kwestii. 

Skarbnik wyjaśnił, że w ramach programu poprawy bezpieczeństwa umowa zawarta 

z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie wygasła, a to oznacza, że została podpisana. 

Umowa wygasła z tego względu, że do 15 grudnia 2021 r. nie zostały podpisane umowy 

wykonawcze.  

Dyrektor ZDP powiedział, że pod koniec zeszłego roku w ramach poprawy 

bezpieczeństwa było również uwzględnione wykonanie doświetlenia na tym samym przejściu 

w Kątach. Zadanie było realizowane do końca 2021 roku, jednakże nie byliśmy w stanie 

zawrzeć już umowy na zwiększenie zakresu zadania pod względem rzeczowym, gdyż po dwóch 

postępowaniach przetargowych kwoty byłyby znacząco wyższe od kwoty zakładanego 

dofinansowania. 

Radny Dariusz Grajda powiedział, że podczas przyjmowania budżetu na 2022 rok Pan 

Dyrektor miał pełną świadomość tego, że to zadanie nie będzie realizowane w tym roku 

z dofinansowaniem od Wojewody.  

 

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, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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2) Skarbnik omówił projekt uchwały. 

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, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Ad. 4 

            Przewodniczący Komisji zaakceptował propozycję radnej Jolanty Koczorowskiej 

o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej wraz z Komisją Edukacji, Kultury 

i Sportu w celu omówienia kwestii związanej z dofinansowaniami szkół niepublicznych. 

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o interwencję w sprawie sosny stanowiącej 

zagrożenie dla uczestników pasa drogowego znajdującej się na terenie Parafii bł. Ignacego 

Kłopotowskiego w Otwocku.  

           Starosta zobowiązał się do rozwiązania tej kwestii. 

 

Ad. 5 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz  

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 

 

 

 

 

 
 


