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Protokół Nr 1/17 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 28 czerwca 2017 r. 
 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego radnego 

Zdzisława Zycha w godzinach od 16
15

 do 18
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku Pan Marek Płaczek zgodnie z załączonymi listami obecności.   

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

3. Informacja nt. realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Powiatu na rok 

2017 – stan na dzień bieżący. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślne w obecności 14 członków 

Komisji. 

 

Ad. 2 

Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponowała kandydaturę radnego Piotra Mateusza 

Kudlickiego. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki wyraził zgodę.  

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu kandydaturę 

radnego Kudlickiego. Głosowanie: za – 14 osób – jednomyślnie.  

 

Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego  

został radny Piotr Mateusz Kudlicki. 

 

Ad. 3 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przedstawił informacje nt. realizacji 

zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Powiatu na rok 2017. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 

Radny Jacek Czarnowski zauważył, że na ulicy Wawerskiej w Otwocku prowadzone 

są nielegalne wyścigi, które zagrażą bezpieczeństwu pozostałym uczestnikom ruchu a przede 

wszystkim osobom korzystających z przejść dla pieszych. W związku, z powyższym 

zaproponował wykonanie azyli dla pieszych w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa. 

W wyniku dyskusji Dyrektor ZDP zobowiązał się do przygotowania koncepcji oraz 

kosztorysu wykonania ww. prac na ul. Wawerskiej w Otwocku. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, kto wykonał zatoczki i wjazdu na posesję 

naprzeciw sklepu Livio przy ul. Wawerskiej? 

Pan Marek Płaczek odpowiedział, że ZDP wydał zgodę właścicielowi posesji na 

wykonanie ww. prac. Poinformował również, że zatoczki wykonane przy tej posesji są 

ogólnodostępne.   
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Radny Artur Brodowski zapytał, jaki koszt wyniesie wykonanie zatoczek 

parkingowych na długości ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. W. Reymonta                         

w Otwocku od strony ul. Przewoskiej? 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że prace prawdopodobnie wyniosą kilkadziesiąt tys. zł. 

Radny Artur Brodowski zaproponował wykonanie zatoczek z dywaniku asfaltowego 

zamiast kostki brukowej betonowej, aby zmniejszyć koszty. 

W wyniku dyskusji radni podjęli poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby              

w trakcie prac prowadzonych na ul. Przewoskiej wykonać parking na długości 

ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku. 

 

Głosowanie: „za” 15 osób – jednomyślnie. 

 

 Przewodniczący Komisji zapytał, kiedy zostanie wymieniona posadzka w sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku?  

 Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała, że prace remontowe w placówce zostaną 

wykonane podczas wakacji.  

 Radny Artur Brodowski zaproponował, aby w budżecie powiatu przewidzieć środki 

pieniężne dla w Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, 

ponieważ stan klepki w placówce stwarza niebezpieczeństwo dla osób tam przebywających. 

 Radna Grażyna Olszewska poinformowała, że na ubiegłym posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu, został podjęty wniosek ww. sprawie.  

 Radny Artur Brodowski zauważył, że wielokrotnie radni zgłaszali konieczność 

wykonania remontu podłóg ww. Placówce.  

Wyniku dyskusji radni podjęli poniższy wniosek.  

 

Wniosek: 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego popiera wniosek Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu przyjęty podczas posiedzenia w dniu 30 maja 2017 r. (wyciągu Nr 22)   

o wykonanie remontu podłóg w Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego 

w Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w Placówce.  

 

Głosowanie: „za” 15 osób – jednomyślnie. 

 

Ad. 4 

1) Radny Piotr Mateusz Kudlicki przedstawił plany pracy Komisji Budżetowej oraz 

Komisji Rozwoju Gospodarczego przyjęte w grudniu 2016 roku. Poinformował 

również, że na następnym posiedzeniu zostanie przedstawiony plan pracy Komisji 

Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego uwzględniający punkty niezrealizowane            

z ww. planów pracy. 

  W związku z powyższym Komisja przyjęła poniższe wnioski  

 

Wniosek: 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje, aby Zarząd Powiatu na 

etapie planowania forum gospodarczego zaangażował do pracy Komisję Budżetową  

i Rozwoju Gospodarczego.   

 

Głosowanie: „za” 15 osób – jednomyślnie. 
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Wniosek: 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje, do Zarządu Powiatu                            

o ustalenie możliwości oraz wstępnych terminów spotkań z przedstawicielami 

inwestorów inwestycji dot. budowy odcinka trasy ekspresowej S17 na terenie powiatu 

otwockiego oraz inwestycji dot. modernizacji linii kolejowej nr 7, celem omówienia ich 

na dwóch oddzielnych posiedzeniach. 

 

Głosowanie: „za” 15 osób – jednomyślnie. 

 

2) Przewodniczący Komisji zapytał czy w przypadku skierowania do Komisji 

projektów uchwał w sprawie sprzedaży posesji, jest konieczność przeprowadzenia 

wizji lokalnej. 

  Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że w przypadku omawiania tego typu 

uchwał wystarczy zapoznać się z uwarunkowaniami zabudowy wynikających z Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

    

3) Przewodniczący Komisji przypomniał radnym, że wnioski do projektu uchwały 

budżetowej na 2018 rok należy złożyć do 20 września br. zgodnie z § 4 pkt 2 

uchwały 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. 

 

4) Radny Mateusz Rojek zapytał czy wiadomo już czy Powiatowe Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. znajduję się w sieci szpitali? 

  Wicestarosta odpowiedział, że z godnie z listą opublikowaną 27 czerwca 2017 r. przez 

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, do sieci szpitali zakwalifikowało się 86 

placówek z terenu Mazowsza, w tym: 

− Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44, 

− Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy  

ul. Reymonta 83/91, 

− Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Borowej 

14/18, 

− Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy w Otwocku przy 

ul. Konarskiego13. 

 

Ad. 5 

  Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych 

 


