Protokół Nr 1/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 20 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska,
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad komisji.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
3. Przedstawienie i omówienie planu pracy komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przedstawiony porządek
11 członków Komisji.

obrad

został

przyjęty jednomyślnie,

w

obecności

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Dariusz Sokół zaproponował kandydaturę radnego Jarosława
Wiązowskiego.
Radny Jarosław Wiązowski nie wyraził zgody na kandydowanie.
Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę radnego Piotra Mateusza
Kudlickiego.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki nie wyraził zgody na kandydowanie.
Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę radnej Barbary Markowskiej.
Radna Barbara Markowska nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radny Krzysztof Boczarski zaproponował, aby wybór Wiceprzewodniczącego
Komisji został odłożony na kolejne posiedzenie.
Zabierając głos w dyskusji, radny Kudlicki poinformował, że cofa brak zgody na
kandydowanie.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu kandydaturę
radnego Kudlickiego. Głosowanie: za – 11 osób.
Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego
został radny Piotr Mateusz Kudlicki.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji Dariusz Sokół odczytał projekt planu pracy Komisji w roku
2015. Następnie poprosił, aby członkowie Komisji zgłaszali do niego propozycje tematów.
Radny Krzysztof Boczarski, nawiązując m.in. do artykułów ukazujących się
w lokalnej prasie, zaproponował, aby Komisja zajęła się tematem dot. oczyszczalni ścieków.
Radny zauważył, iż może dojść do takiej sytuacji, że w każdej gminie powiatu otwockiego
powstaną tego rodzaju obiekty. Według radnego Komisja powinna rozważyć możliwość
włączenia się w rozmowy pomiędzy gminami. Dodał, że oczyszczalnia w Otwocku była
budowana z założeniem obsługi całej aglomeracji otwockiej (również Józefowa i Karczewa).
Zdaniem radnego Komisja powinna rozważyć możliwość zorganizowania wspólnego
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spotkania Prezydenta Otwocka, Burmistrza Karczewa i Burmistrza Józefowa. Część z tych
oczyszczalni nie musi w ogóle powstać. Według radnego Komisja powinna spróbować
doprowadzić do spotkania, które będzie miało na celu znalezienie płaszczyzny porozumienia
w przedmiotowej kwestii. Dodał, że poruszanym tematem będzie również chciał
zainteresować Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.
Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski, w uzupełnieniu wypowiedzi radnego
Boczarskiego, dodał, że jeżeli Komisja miałaby inicjować tego rodzaju spotkanie i opanować
gospodarkę wodno-ściekową na ternie powiatu otwockiego, to powinno odbyć się ono jak
najszybciej. Zdaniem radnego do negocjacji powinny zostać włączone ościenne gminy, nie
tylko Józefów i Otwock celem szerszego spojrzenia na temat. Nadmienił, że na portalach
samorządowych ukazują się artykuły, w których autorzy wskazują, że Polska cierpi na
rozdrobnienie infrastruktury zajmującej się dostarczaniem wody i odbieraniem ścieków, co
generuje przede wszystkim koszty.
Radny Jacek Czarnowski zaproponował organizację spotkań połączonych komisji
poszczególnych gmin (odpowiedników Komisji Rozwoju) w przedmiotowej kwestii.
Następnie poprosił o wpisanie do programu pracy Komisji w roku 2015 punktu dot. budowy
mostu przez rzekę Świder na terenie gmin: Otwock i Józefów. Zdaniem radnego powinna
odbyć się w tym temacie dyskusja celem podjęcia konkretnych ustaleń i decyzji.
Radny Jarosław Wiązowski poparł propozycje do planu pracy dot. oczyszczalni
i budowy mostu. Powiedział, że również kwestia spalarni będzie musiała zostać wprowadzona
pod obrady Komisji.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił, że należy zidentyfikować i zająć się
problemami ponadlokalnymi. W związku z czym powinno się doprowadzić do jakiejś
płaszczyzny chociażby wymiany informacji. Dodał, że warto byłoby jak najszybciej
zorganizować spotkanie z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu otwockiego. Dlatego
też w pierwszym kwartale bieżącego roku na pewno trzeba zainicjować identyfikację
i rozpoczęcie dialogu nt. przyszłych problemów ponadlokalnych przy udziale przedstawicieli
rad, jak również przedstawicieli organów wykonawczych gmin. Następnie radny przedstawił
kolejną propozycję do planu w brzmieniu: „Analiza gospodarki nieruchomościami
w powiecie otwockim” (oczywiście nieruchomościami powiatowymi) w II kwartale roku.
Zaproponował przeformułowanie sprawy dotyczącej dróg powiatowych: „Wizytacja na
drogach powiatowych – posiedzenie wyjazdowe”. Według radnego posiedzenie wyjazdowe
na drogach powiatowych jest skalą przekraczającą możliwości Komisji – 310 km dróg
powiatowych. Zaproponował, w II kwartale, jako kolejny punkt planu: „Analiza inwestycji
i zarządzania drogami powiatowymi”.
Wicestarosta poinformował, iż 15 stycznia br. w ramach rządowego programu „Razem
Bezpieczniej” w Celestynowie odbyła się pierwsza w tym roku Debata Społeczna
w województwie mazowieckim. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy
Policji w Otwocku oraz Wójt Gminy Celestynów. Wicestarosta dodał, że tego typu spotkania,
zorganizowane w pozostałych gminach, byłyby dobrymi źródłami informacji. Powiedział,
że biorący udział w debacie mieszkańcy powiatu mają możliwość zasygnalizowania
problemów i bolączek, z którymi przychodzi im się mierzyć. Można byłoby je wszystkie
zebrać, tak aby na ich podstawie przygotować przyszłoroczny budżet, jeżeli chodzi
o inwestycje na drogach powiatowych.
W związku z powyższym radny Kudlicki zaproponował kolejny punkt planu,
w III kwartale, w brzmieniu: „Polityka inwestowania i zarządzania drogami powiatowymi”.
Jak również punkt dot. omówienia spraw związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną,
w tym internetową, w brzmieniu: „Omówienie problematyki związanej z działalnością
telekomunikacyjną oraz dostępu do Internetu na terenie powiatu otwockiego” (IV kwartał).
Przewodniczący Komisji poinformował, że zgłoszone tematy zostaną włączone do
projektu planu pracy Komisji w roku 2015. Następnie uaktualniony projekt zostanie przesłany
drogą elektroniczną członkom Komisji do akceptacji.
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Radna Barbara Markowska poinformowała, że również uczestniczyła w ww. Debacie
Społecznej. Zwróciła uwagę, że bezpieczeństwo na terenie gminy, powiatu, to nie są tylko
drogi. Dodała, że 16 listopada 2014 r. mieszkańcy powiatu otwockiego wybrali radnych do
gmin, powiatu i województwa. Powiat powinien nawiązać współpracę również z nimi.
Ad. 4
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska poinformowała, że Zarząd Powiatu
(IV kadencji) 14 listopada 2014 r. przyjął projekt budżetu Powiatu na rok 2015, do którego
w styczniu została wprowadzona autopoprawka.
Zestawienie zmian do projektu budżetu, które zostały przedstawione w imieniu
Zarządu przez Panią Skarbnik, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Artur Grzegorz Brodowski poprosił o informację w układzie wykonawczym,
które wydatki majątkowe będą realizowane w pierwszej kolejności, w zależności od poziomu
realizacji dochodów własnych. Chodzi o informację, które drogi Zarząd będzie klasyfikował
do wykonania jako pierwsze.
Starosta odpowiedział, że z chwilą przyjęcia budżetu zostanie przedstawiony
ww. harmonogram prac.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o wyjaśnienia dot.:
− działu 150 rozdział 15011 § 6639 – dotacja dla Województwa Mazowieckiego na
program pt. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 117.430 zł;
− działu 700 rozdział 70005 § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych” w kwocie 222.515 zł;
− działu 710 rozdział 71095 § 4367 „Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych” w kwocie 346.400 zł.
Odpowiedzi na pytania udzieliła Pani Skarbnik. Jednakże, jeżeli chodzi opłaty z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych, radny Kudlicki poprosił Starostę o przesłanie drogą
elektroniczną ogólnych informacji nt. projektu.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie projektu
budżetu Powiatu na rok 2015. Głosowanie: za – 13 osób.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2015 został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie,
w obecności 13 członków Komisji.
Ad. 5
1. Przewodniczący Komisji przedstawił poniższe pisma, jakie wpłynęły do Komisji:
1) pismo z dnia 09.12.2014 r. radnej Gminy Wiązowna Marzeny Dach o umieszczenie
w projekcie budżetu Powiatu na rok 2015 środków finansowych na budowę drogi
nr 2701W w Majdanie;
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz Marek Płaczek
poinformował, iż część ww. drogi została doziarniona warstwą kruszywa – koszt
ok. 35 tys. zł. W wyniku protestu mieszkańców prace musiały zostać przerwane. Za resztę
dotacji przekazanej przez Gminę (wysokość dotacji 100 tys. zł), zgodnie z porozumieniem,
zostały zakupione oporniki i kruszywo, które jako materiał zostaną wbudowane
w asfaltobeton w tym roku. Pan Płaczek dodał, że najgorszy odcinek drogi ok. 400 m zostanie
naprawiony.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Zarząd wystosował odpowiedź na
ww. pismo.
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2) pismo z dnia 10.12.2014 r. Państwa A. A. R. dot. budowy nawierzchni asfaltowej na
drodze powiatowej nr 2701W w Majdanie;
Radny Jacek Czarnowski zaproponował ponowne podjęcie przez Powiat prób
mających na celu przekazanie gminom dróg powiatowych znajdujących się na ich terenie
wraz ze środkami finansowymi. Poprosił o przegłosowanie wniosku w ww. kwestii.
Starosta odpowiedział, iż w minionych kadencjach takie próby były podejmowane, ale
bez pożądanych efektów. Dodał, że w skali roku, na letnie i zimowe utrzymanie, Powiat
przeznacza kwotę 11 tys. zł na 1 km drogi. Propozycja Powiatu dot. przekazania dróg
dotyczyła kwoty 16 tys. zł, przy czym Józefów nie był w ogóle zainteresowany, a gminy
Karczew i Otwock były zainteresowane kwotami powyżej 50 tys. zł/1 km/rok.
Wicestarosta dodał, że można byłoby wznowić rozmowy z gminami przedstawiając
propozycję zmiany klasyfikacji dróg.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaproponował odłożenie dyskusji w przedmiotowej
kwestii wraz z wnioskami, do pracy śródrocznej.
Radny Jacek Czarnowski odpowiedział, że ponowienie propozycji o niczym nie
przesądza. W związku z czym podtrzymał zgłoszony wniosek.
Powyższy wniosek radnego Czarnowskiego nie został poddany głosowaniu.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Zarząd wystosował odpowiedź na
ww. pismo.
3) pismo z dnia 10.12.2014 r. Pana J. N. o zwrot części nieruchomości zajętej w sposób
nieuprawniony na drogę – do wiadomości Komisji;
4) pismo z dnia 07.01.2015 r. Sołtysa Kątów Roberta Mazka o przeznaczenie środków na
wykonanie gruntownego remontu nawierzchni drogi powiatowej (nakładki asfaltowej)
ul. Królewskiej w Kątach.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę, iż wnioski do projektu uchwały budżetowej
składa się w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy. W związku
z powyższym obecnie ww. sprawa może zostać rozpatrzona w ramach bieżących remontów,
oczywiście jeżeli będą pozwalały na to środki finansowe. Natomiast, jeżeli chodzi o budowę
drogi, to wniosek należy złożyć w terminie składania wniosków do budżetu jw.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Zarząd wystosował odpowiedź na
ww. pismo.
2. Radna Barbara Markowska zgłosiła „załamanie” chodnika przy drodze powiatowej
ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Sokół
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