
 

1 
 

Protokół Nr 71/22 

z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 7 grudnia 2022 r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ulicy Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, 

radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 1615 do 1650. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi 

listami obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. 
4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 2 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński zapytał czy radni 

zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad.  

 Radni nie zgłosili uwag.  

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński poprosił o przedstawienie 

opinii właściwych merytorycznie komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały budżetowej wraz 

z ewentualnymi wnioskami oraz opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2022-2035. 

 

1. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

przedstawił następujące informacje: 

 

Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 listopada 2022 r. podjęto 

następujący wniosek i wyrażono następujące opinie: 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2023 r. środków 

na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. 

Źródło finansowania - roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. tzw. „Janosikowe”. 

 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

 

Opinia Komisji: 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projekt budżetu 

Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu 

Otwockiego na 2023 rok. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037. 

 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037. 

 

 

2. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

przedstawił następujące informacje:  

 

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 28 listopada 2022 r. 

wyrażono następujące opinie: 

  

Opinia Komisji:  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projekt budżetu 

Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób, „wstrzymało się” - 0. 

Wynik głosowania nie rozstrzygnął opinii. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037. 

 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób, „wstrzymało się” - 0. 

Wynik głosowania nie rozstrzygnął opinii. 

 

3. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek 

przedstawiła następujące informacje: 

 

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Rodziny w dniu 30 listopada 2022 

r. podjęto następujący wniosek i wyrażono następujące opinie:  

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Rodziny wnioskuje, jeżeli pojawią się dodatkowe środki 

w budżecie 2023 r., o dokapitalizowanie w miarę możliwości Powiatowego Centrum Zdrowia sp. 

z o.o. w restrukturyzacji. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

 

Opinia Komisji: 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projekt budżetu 

Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 2, „wstrzymało się” -1. 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

 

 Przewodnicząca Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037. 
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Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 2, „wstrzymało się” - 0. 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

 

 Przewodniczący Komisji powiedział, że w dniu wczorajszym podczas posiedzenia 

Komisji Budżetowej pojawiła się sprawa ze zmniejszoną roczną kwotą wpłaty do budżetu 

państwa na 2023 rok tzw. „Janosikowego”. Przewodniczący Komisji prosił Pana Skarbnika 

oraz Pana Starostę o interpretację dysponowania tą kwotą, która pojawiła się w piśmie, które 

Zarząd otrzymał od Ministerstwa Finansów. Przewodniczący Komisji w związku z tym 

poprosił Pana Starostę oraz Pana Skarbnika o odniesienie się do tej sprawy, czy możemy już tą 

kwotą dysponować, czy jest to wstępna prognoza oszczędnościowa. 

 Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak odnosząc się najpierw do przedstawionego 

wyżej wniosku Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa powiedział, że w jego ocenie nie 

jest to wniosek, który wypełnia procedury związane ze wskazaniem wniosków do budżetu, 

ponieważ tam trzeba podać źródło finansowania i konkretną kwotę. Wniosek Komisji jest 

ogólny, więc Zarząd może nad nim pracować w trakcie roku. Następnie Starosta odwołując się 

do kwestii poruszonej przez Przewodniczącego Komisji powiedział, że jest oficjalne pismo, że 

będzie 3 mln zł mniejsze „Janosikowe”, ale nie jest to decyzja. Na podstawie tego pisma 

możemy wprowadzić środki do budżetu, ale Starosta zasugerował, aby zaczekać jeszcze na 

stanowisko, jakie przyjdzie w  tej sprawie, ponieważ wtedy będziemy mieli pewność. Następnie 

Starosta w nawiązaniu do wniosku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedział, że Komisja 

pochyliła się tylko nad dodatkami motywacyjnymi, a my wiemy, że brakuje przede wszystkim 

na fundusz socjalny. Na koniec Starosta zapewnił, że jeśli przyjdzie oficjalna decyzja dot. 

„Janosikowego”, Zarząd będzie wprowadzał te środki do budżetu. 

 Skarbnik odczytał fragment pisma Ministerstwa Finansów dot. „Janosikowego” oraz 

podał konkretne wyliczenia. Dodał, że ostateczna decyzja przyjdzie jak już będzie uchwalony 

budżet. 

 Przewodniczący Komisji powiedział, iż rozumie, że intencją Zarządu jest wstrzymać się 

do sesji budżetowej w kwestii skonsumowania „Janosikowego”, bo jest szansa, że będziemy 

już znali kwotę i wtedy nastąpi dokładne rozdysponowanie tej kwoty z uwzględnieniem 

kierunków wskazanych przez komisje merytoryczne. 

 Starosta zaznaczył, że to jego sugestia, ponieważ Zarząd jeszcze nad tym nie debatował. 

Dodał, że kwota być może okaże się większa, dlatego proponuje, aby jeszcze zaczekać 

zapewniając, że środki zostaną przeznaczone nie tylko na dodatki motywacyjne, ale przede 

wszystkim na fundusz socjalny. 

 Radny Mirosław Pszonka zapytał, co będzie z funduszem socjalnym, jeśli tych środków 

jednak nie będzie? Poprosił, aby Zarząd Powiatu przedstawił swoją perspektywę. 

 Starosta powiedział, że jeśli środki nie pojawią się, to będziemy musieli poszukać ich 

gdzie indziej, ponieważ te środki muszą być w budżecie. Dodał, że w tym roku dostaliśmy 

zwiększenie subwencji oświatowej o 2,5 mln zł i ponownie o 400 tys zł, w związku z tym jest 

szansa, że Ministerstwo ponownie zwiększy subwencję oświatową. Wówczas będzie można 

oddać środki „pożyczone” z innych źródeł na pokrycie funduszu socjalnego. 

 Przewodniczący Komisji podkreślił, że oficjalne pismo w tej sprawie już jest, jedynie 

kwota stoi pod znakiem zapytania.  

 Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że wiemy doskonale, jak konstruuje się 

budżet. Wiadomo, że w momencie uchwalenia planu finansowego musimy zabezpieczyć środki 

na pewnie zadania, jednak dopiero przy realizacji budżetu, w ciągu roku będziemy wiedzieli, 

jakie jest wydatkowanie w poszczególnych miejscach. Środki na fundusz socjalny muszą się 

znaleźć, czy będą one z „Janosikowego” czy też z innych oszczędności. 
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 Radny Dariusz Grajda zapytał, czy Komisja Budżetowa będzie głosować poszczególne 

wnioski komisji? 

 Przewodniczący Komisji odpowiedział, że tak. 

 Radny Dariusz Grajda zapytał, ile w roku 2022 Powiat Otwocki dołoży do PCZ? 

 Skarbnik odpowiedział, że Powiat dołoży PCZ kwotę 2 921 050 mln zł. 

 Radny Dariusz Grajda zapytał, jaka jest strata Spółki za 10 miesięcy? 

 Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada odpowiedział, że ok. 7,5 mln zł. 

 

 Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod 

głosowanie wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o zabezpieczenie w budżecie na 

2023 r. środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. 

Źródło finansowania - roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. tzw. 

„Janosikowe”. 

Głosowanie – „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Zdrowia, Bezpieczeństwa i Rodziny, jeżeli pojawią się dodatkowe środki w budżecie 2023 r., 

o dokapitalizowanie w miarę możliwości Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 

w restrukturyzacji. 

Głosowanie – „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

 Radna Grażyna Olszewska powiedziała, że nie wzięła udziału w powyższym 

głosowaniu, ponieważ sądziła, że brali w nim udział członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny 

i Bezpieczeństwa.  

 Radni poinformowali, że w głosowaniu brali udział członkowie Komisji Budżetowej. 

 

 W związku z powyższym Przewodniczący Komisji postanowił o przeprowadzeniu 

reasumpcji głosowania. 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Zdrowia, Bezpieczeństwa i Rodziny, jeżeli pojawią się dodatkowe środki w budżecie 2023 

r., o dokapitalizowanie w miarę możliwości Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 

w restrukturyzacji. 

Głosowanie – „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Przewodniczący Komisji formułując ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej 

na 2023 rok poddał pod głosowanie jego pozytywne zaopiniowanie. 

 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2023  

został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 13 członków Komisji Budżetowej. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

 Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy jeśli Powiat chciałby dokapitalizować Spółkę, 

kupując dodatkowe udziały, to te środki, które by były w budżecie, powinny się też znaleźć w 

WPF? 

 Skarbnik odpowiedział, że nie, ponieważ WPF obejmuje rok bieżący i lata następne.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037. 
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Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2037 
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 13 członków Komisji Budżetowej. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 5 osób, „wstrzymała się” –1 osoba. 

 

Ad. 4 

 Radny Dariusz Grajda w nawiązaniu do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 

08.12.22 r. pkt 8 Przedstawienie skargi z dnia 28.11.2022 r., Nr WNP-I.0552.53.2022.MW 

Wojewody Mazowieckiego na uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych; (uchwały: Nr 247/XXXII/2002 z dnia 26.04.2002 r., Nr 101/XVI/2004 z dnia 

22.03.2004 r., Nr 154/XXII/2004 z dnia 30.09.2004 r., Nr 286/XLI/21 z dnia 

25.11.2021 r., Nr 305/XLV/22 z dnia 24.02.2022 r.), poprosił o skany tej skargi. 

 Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. 

 

Ad. 5 

 Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz  

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


