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Protokół Nr 42/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 19 września 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Wnioski do budżetu. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu: 

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew na dofinansowanie 

inwestycji drogowych; 
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna na dofinansowanie 

inwestycji drogowych; 
5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 

pływających w roku 2014; 
6) w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi                  

i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. 

3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka poinformował o procedurze uchwalania 
budżetu, którą reguluje uchwała Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                                      
14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej 
uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały 
budżetowej. 
 Przewodniczący Komisji odczytał wnioski zgłoszone na pismach z dnia 13.09.2013 r. 
przez radną Anetę Bartnicką: 

• budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Człekówka (gmina Kołbiel); 
• kontynuacja remontu drogi powiatowej Gadka – Radachówka – w Sufczynie                                   

i w Gadce (gmina Kołbiel). 
 
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska przypomniała o zasadzie współfinansowania 

zadań inwestycyjnych przez gminy.  
  Radny Zdzisław Zych powiedział, iż w/w wnioski są zasadne, ale należałoby 
rozszerzyć ich zakres. Zdaniem radnego w budżecie Powiatu powinny zostać ujęte inwestycje 
w ogóle, chodzi głównie o drogi i chodniki. Na każdą gminę Zarząd powinien zabezpieczyć 
środki rzędu 500 tys. zł – 1 mln zł, bez uzależnienia realizacji od sprzedaży majątku. Radny 
powiedział, iż Powiat „przejada” budżet. Dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 
jest zakładem o dość dużej sile przerobowej i chętnie podjąłby się takich remontów.  
  Wicestarosta zwrócił uwagę, iż Powiat prowadzi w bieżącym roku inwestycje, mimo 
tak „trudnego” budżetu. 



 2

  Starosta poinformowała, że gro pracowników ZDP, to pracownicy sezonowi,                            
w ramach robót publicznych. Niedługo kończą się im umowy, w związku z czym nie będzie 
mocy przerobowych, które zrealizują inwestycje współfinansowane przez gminy. 
  Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk przypomniał o zasadzie realizacji 
inwestycji w przypadku sprzedaży majątku. Dodał, iż przy konstruowaniu budżetu na rok 
2013 zostały przyjęte pewne założenia oraz podział kwot na inwestycje w każdej gminie                    
z terenu powiatu otwockiego. Powiedział, że być może Zarząd również przy konstruowaniu 
budżetu na rok przyszły przyjmie zasadę równego podziału kwot na gminy.  

W wyniku dyskusji Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka zaproponował, aby 
zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w roku bieżącym, mimo ujęcia ich                    
w budżecie Powiatu na rok 2013, przełożyć na rok 2014. Następnie zawnioskował, aby 
propozycje radnej Anety Bartnickiej przyjąć z zastrzeżeniem, że będą one realizowane przy 
współudziale finansowym Gminy Kołbiel.  
  Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu w/w wniosek Wicestarosty.  

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
  Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska zawnioskowała o ujęcie w przyszłorocznym  
budżecie budowy chodnika w Józefowie ul. Sikorskiego, na odcinku od kolejowego dworca       
w Józefowie do dworca w Michalinie.  

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

Przewodniczący Komisji zgłosił wnioski o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na          
rok 2014 kwot: 

• ok. 70 tys. zł na wykonanie zatoki przystankowej w ul. Kołłątaja, na odcinku 
pomiędzy Kościołem a remontowanym mostem w Świdrze;  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 

• 100 tys. zł na zachowanie domu „Agatka” w Ognisku Wychowawczym „Świder”                   
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
   

Wniosek radnego Zdzisława Zycha o realizację w roku 2014 w każdej gminie                          
z terenu powiatu otwockiego inwestycji w kwotach po 400 tys. zł, bezwarunkowo, czyli bez 
zapisu, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży 
mienia, nie uzyskał większości głosów. Głosowanie wniosku: za – 2 osoby, przeciw – 3 
osoby, wstrzymały się – 2 osoby. 

  
Przy przyjmowaniu powyższych wniosków do budżetu Powiatu na rok 2014 

członkowie Komisji przyjęli taką samą zasadę, jak w przypadku uchwały budżetowej na rok 
2013, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży 
mienia. 
 
 Radny Kacper Kamiński zapytał o plany Zarządu Powiatu, jeżeli chodzi                                  
o oszczędności w 2014 r. 

Skarbnik odpowiedziała, że w sprawozdaniu z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego 
za I półrocze 2013 r. zostały przedstawione oszczędności, w rok 2014 będzie kontynuacja.  

Wicestarosta odnosząc się do wniosku dot. budowy zatoki przystankowej                             
w ul. Kołłątaja w Otwocku poinformował, iż to zadanie miało być zrealizowane w tym roku 
w ramach budowy mostu na rzece Świder. Po rozeznaniu tematu okazało się, że tegoroczna 
realizacja nie będzie możliwa ze względu na potrzebę przebudowy przewodów: 
energetycznego i telekomunikacyjnego. Właściciele tych urządzeń zobowiązali się do 
przebudowy przewodów w przyszłym roku, z własnych środków.   
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Ad. 2 
Przewodniczący przedstawił następujące projekty uchwał: 
 

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
  

Radny Kacper Kamiński zwrócił na zapis uzasadnienia w § 2:  
„Dz. 630 rozdz. 63003 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł celem uzupełnienia 
brakujących środków w rozdziale 75075 na organizację I Forum Gospodarczego Powiatu 
Otwockiego.” W wyniku dalszej dyskusji w tej kwestii zaproponował wykreślenie tej zmiany 
budżetowej z projektu uchwały pozostawiając kwotę 2 tys. zł w pozycji, w której jest obecnie.  
 Skarbnik powiedziała, że jest to rzeczywiście niefortunny zapis, który zostanie 
skorygowany. W imieniu Zarządu Powiatu zaproponowała następujące brzmienie w tym 
punkcie uzasadnienia do projektu uchwały: 
„Dz. 630 rozdz. 63003 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł celem uzupełnienia 
brakujących środków w rozdziale 75075.” 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze 
zmianą w uzasadnieniu. 

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

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew na dofinansowanie 
inwestycji drogowych; 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze 
zmianą w uzasadnieniu. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna na dofinansowanie 
inwestycji drogowych; 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze 
zmianą w uzasadnieniu. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w roku 2014; 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze 
zmianą w uzasadnieniu. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

6) w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi                  
i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz ze 
zmianą w uzasadnieniu. 
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Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 3 
 Radna Teresa Uzarska zasygnalizowała powstanie kałuży w przy ul. 3-go Maja                    
w Józefowie. Następnie zapytała o budowę mostu na rzece Świder. 
 Starosta odpowiedziała, iż zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 
października br., ale być może uda się już oddać most do użytkowania w połowie 
października.  
 
Ad. 4 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy dwóch głosach 
„wstrzymujących”. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) wnioski do budżetu Powiatu na 2014 r. radnej Anety Bartnickiej (załączniki 1 i 2); 
3) opinia Społecznego Opiekuna Zabytków Wiktora Lacha na temat form ochrony terenu 

i obiektów znajdujących się na terenie Ogniska Wychowawczego „Dziadka 
Lisieckiego” w Świdrze (załącznik 3).  

  
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 


