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Protokół Nr 67/22 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 27 września 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 1745.  

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

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł 

Grzybowski. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. 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) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki 

w 2022 roku; 

4) w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, Nr  – ul. 

Batorego w Otwocku, 2754W – ul. Reymonta w Otwocku, 2764W – ul. 

Żeromskiego w Otwocku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na rozbudowę dróg. 

3. Wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. 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) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

 Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy 6,5 mln zł, które Powiat Otwocki otrzymał 

na pokrycie potrzeb związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zabezpieczyły te wydatki 

w całości czy tylko częściowo? 

 Skarbnik odpowiedział, że środki w całości zabezpieczyły te wydatki, a nawet Powiat 

Otwocki będzie musiał część ich oddać, ponieważ nie może na tym zarabiać.  

  

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji 

poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
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Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, 

w  obecności 11 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

2) Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

 Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o przybliżenie kwestii finansowych związanych 

z inwestycją budowy przepustu w Celestynowie. Następnie radna zapytała o to czy środki 

z PFRON są hipotetycznie przewidziane na dofinansowanie inwestycji rozbudowy Domu 

Pomocy Społecznej „Wrzos”? Czy Powiat Otwocki nie ma promesy na ww. inwestycję i będzie 

się starał pozyskać środki zewnętrzne? 

 Skarbnik odpowiedział, że w kwestii pozyskania środków z PFRON Powiat Otwocki 

nie ma jeszcze żadnego pisma, ale wspólnie z Dyrektor Oświaty Powiatowej będzie się starał 

o pozyskanie środków. Następnie omówił szczegółowo kwoty przeznaczone na inwestycję 

budowy przepustu w Celestynowie. 

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji 

poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, 

w  obecności 11 członków Komisji. 

Głosowanie: „za”– 8 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

3) Skarbnik omówił projekt uchwały. 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, 

w  obecności 11 członków Komisji. 

Głosowanie: „za”– 6 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

4) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski omówił projekt uchwały.  

 

 Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poinformował, że Komisja Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska na wczorajszym posiedzeniu zgłosiła wniosek o uzupełnienie w tytule, 

uzasadnieniu oraz § 1 projektu uchwały numeru ulicy Batorego oraz wstawienie wyrazu „Nr” 

przed numerami ulic Reymonta oraz Żeromskiego, również w tytule, uzasadnieniu i § 1 

projektu uchwały w celu ujednolicenia. Zarząd Powiatu podejmie wniosek na jutrzejszym 

posiedzeniu i wprowadzi go na sesję jako autopoprawkę. 

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji 

poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, 

w  obecności 11 członków Komisji. 
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Głosowanie: „za”– 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Ad. 3 

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2023  

 Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zaproponował, aby nie omawiać kolejny raz 

wniosków, które pojawiły się już na poprzednich komisjach. Zasugerował, aby omówić tylko 

te, które nie były jeszcze procedowane. 

 Radni zaakceptowali powyższą propozycję. 

1) Radna Aneta Bartnicka omówiła swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 

2023 rok dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego/chodnika w miejscowości Gadka, 

projektu i budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kołbiel od ul. Szkolnej 

do Woli Sufczyńskiej wzdłuż drogi powiatowej, projektu i budowy chodnika 

w miejscowości Chrząszczówka wzdłuż drogi powiatowej, projektu ciągu pieszo-

rowerowego w miejscowości Rudzienko wzdłuż drogi powiatowej, projektu ciągu 

pieszo-rowerowego w miejscowości Teresin wzdłuż drogi powiatowej, projektu ciągu 

pieszo-rowerowego/chodnika w miejscowości Sufczyn wzdłuż drogi powiatowej, 

wykonania warstwy ścieralnej na drogach powiatowych  

w Gminie Kołbiel w miejscowości Wola Sufczyńska, Sufczyn – pomiędzy Gadką  

a Sufczynem, modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Antoninek oraz dot. 

wniosku w imieniu mieszkańców Gminy Kołbiel ( w załączeniu); 

2) Radna Grażyna Olszewska omówiła swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok dot. dot. dokończenia parkingu na ulicy  Świderskiej, nakładki asfaltowej 

na ulicy pomiędzy rondem przy Urzędzie Miasta a rondem na ulicy Żaboklickiego, 

rewitalizacji Rynku w Kraczewie, wykonania nakładki asfaltowej w Glinkach 

w kierunku Kępy Nadbrzeskiej oraz nakładki asfaltowej od Łukówca do Sobiekurska 

(w załączeniu); 

1) Przewodniczący Komisji, radny Robert Kosiński omówił swoje wnioski do budżetu 

Powiatu Otwockiego na 2023 rok dot. modernizacja chodnika w drodze powiatowej 

Nr 2759W ul. Narutowicza oraz projektu i budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 

Batorego z ulicą Przewoską w Otwocku (w załączeniu); 

3) Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej dot. 

zakupu samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy PSP 

(w załączeniu); 

4) Radny Janusz Goliński zgłosił następujący wniosek: 

1. Poprawa wykonania poziomego oznakowania w Powiecie Otwockim, zwłaszcza przy 

szkołach, do maja. 

 

Wnioski omówili również radni, którzy prezentowali je na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki, Zasobu i Środowiska: 

5) Radna Jolanta Koczorowska omówiła swoje wnioski do budżetu dot. projektu chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kąck na odcinku od skrzyżowana z ulicą 

Bursztynową do granicy wsi Kąck, która jest jednocześnie granicą powiatu otwockiego 

oraz budowy chodnika w Kącku w WPF, jako zadanie wieloletnie a także przebudowy 

skrzyżowania drogi 2709W z drogą lokalną wzdłuż S17 i zjazdem z wiaduktu na 

skrzyżowanie typu rondo najazdowe(w załączeniu); 

6) Radny Mirosław Pszonka omówił swoje trzy najbardziej istotne wnioski dot. 

współfinansowania  wykonania  projektu  technicznego  budowy  ronda  na  skrzyżow

aniu  dróg  wojewódzkiej  nr  801  z  powiatową  ulica  Wiślana  w  Karczewie oraz 

ronda na stacji paliwowej Rawskiego ze skrzyżowaniem ulicy Górczewskiej a także 
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dot. projektowania i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 

Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku (w załączeniu); 

7) Radny Krzysztof Olszewski dot. wykonania nakładki asfaltowej i pobocza na drodze 

powiatowej nr 2746W Grabianka – Górki – Osieck, wykonania warstwy ścieralnej na 

jezdni drogi powiatowej Jaźwiny - Augustówka oraz dot. przygotowania dokumentacji 

technicznej chodników i odwodnienia drogi 1315W w Augustówce(w załączeniu); 

8) Radna Bogumiła Więckowska nie zgłosiła wniosków, ale powiedziała, że poprze 

wnioski, które przedstawi Burmistrz Józefowa. 

9) Radny Grzegorz Michalczyk omówił wnioski do budżetu dot. projektu i wybudowania 

ciągu pieszo – rowerowego w Woli Sufczyńskiej oraz wykonania nakładek ścieralnych 

na drogach powiatowych w Gminie Kołbiel (wnioski znajdują się pod protokołem z 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w dniu 20.09.22 r.); 

10) Radny Dariusz Kołodziejczyk poinformował, że zgłosił część wniosków w kwestii 

rozpoczętych inwestycji i ma nadzieje, że będą kontynuowane m.in. ciąg pieszo 

–  rowerowy w ulicy Narutowicza w Otwocku, z nowych inwestycji ciąg pieszo 

– jezdny w ulicy Żeromskiego w Otwocku. Radny wnioskował również o wykonanie 

studni chłonnych w przypadku odwodnień, które składają się jedynie z wpustów 

ulicznych, zwłaszcza w miejscach, o których ZDP ma informacje, że zbierają się tam 

duże kałuże. Radny zawnioskował także o wykonanie piłkochwytów wokół boiska 

przy PMDK, tak, aby boisko nie było wyłączone z użytkowania z uwagi na parkujące 

samochody, jak jest obecnie. W ten sposób samochody nadal będą mogły parkować 

a dzieci i młodzież grać (wnioski w załączeniu). 

 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. wnioski i w wyniku dyskusji ustaliła, 

że po wyrażeniu opinii wszystkie ww. wnioski zostają przekazane do Zarządu Powiatu. 

Powyższa opinia i wniosek zostały przyjęte poprzez aklamację. 

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Komisji zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi do sprawozdania 

z  realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 r. (znak sprawy: 0002.LII.2022). 

 Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 5 

 Protokół Nr 66/22 z posiedzenia Komisji w dniu 23.08.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 12 członków Komisji, przy 10 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

Ad. 6 

 Radna Grażyna Olszewska zgłosiła, że na ulicy Filipowicza w okolicach tunelu leży 

latarnia. Radna zapytała, kto powinien zająć się tą sprawą i ją usunąć? 

 Starosta wyjaśnił, że ten problem zgłosił już radny Dariusz Kołodziejczyk ok. 3 

tygodnie temu, jest to teren kolejowy.  

 Dyrektor ZDP poinformował, że ZDP usunął latarnię. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że na jego prośbę ZDP skontaktował się 

z PKP, aby usunęli latarnię, jednak sprawa się przeciągała. Na wniosek radnego wystosowano 

pismo do PKP o możliwości ukarania zarządcy drogi na podstawie Kodeksu wykroczeń, jeżeli 

takie rzeczy nie będą usuwane.  

 Radny Roman Srebnicki zapytał czy jest możliwość, aby ZDP zabezpieczył to miejsce 

i obciążył kosztami PKP, ze względu na zagrożenie życia z powodu wystających przewodów 

energetycznych? 
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 Dyrektor ZDP odpowiedział, że ZDP może wystawić decyzję nakazującą przywrócenie 

pasa drogowego do odpowiedniego stanu, ale to wymaga czasu. W takiej decyzji należy 

wskazać realny czas usunięcia zagrożenia, jeśli w tym czasie zagrożenie nie zostanie usunięte, 

wtedy można przystąpić do działań. Należy jednak pamiętać, ze do każdej decyzji można się 

odwołać. 

 

Ad. 7 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz  

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 
 


