Protokół Nr 5/17
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 25 września 2017 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 pod kierunkiem Przewodniczącego
Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego radnego Zdzisława Zycha w godzinach
od 1615 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław
Miłkowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska oraz
pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował
poniższy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na XXVII sesję Rady Powiatu w Otwocku.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu i Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 2
1) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm.;
Radna Bogumiła Więckowska zapytała ile osób obecnie pracuje w Biurze Kultury
i Promocji.
Starosta odpowiedział, że obecnie pracuje 5 osób.
Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy istnieje realna potrzeba wydawania
dodatkowych pieniędzy na redakcję tekstu przy tak licznym zespole? Zauważyła również, że
to zadanie w poprzedniej kadencji wykonywało Biuro Kultury i Promocji przy trzy
osobowym zespole.
Wicestarosta nie zgodził się z uwagą radnej Bogumiły Więckowskiej, ponieważ
w porównaniu do lat ubiegłych w obecnym roku miało miejsce wiele dużych wydarzeń
promujących Powiat Otwocki np. Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka organizowany przy
współpracy z Fundacją Polsat.
Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy zadanie redakcji tekstu będzie zlecane
zewnętrznie czy wewnętrznie oraz jakie teksty będą podlegać temu zadaniu?
Wicestarosta odpowiedział, że skonsultuje się z Kierownikiem Biura Kultury
i Promocji w celu przygotowania szczegółowej odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.
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2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017 – 2031, z późn. zm.;
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 2.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
3) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Bytowskiego na usuwanie skutków nawałnicy;
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 13 osób.
4) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy;
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 13 osób.
5) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Nakielskiego na usuwanie skutków nawałnicy;
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 13 osób.
6) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 6 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2018 r.;
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 13 osób.
7) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 7 w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
2

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
8) Starosta omówił projekt uchwały Nr 11 w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna
prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych
Nr 2727W, 2705W, 2706W, 2708W, 2709W, zlokalizowanych na terenie Gminy
Wiązowna w zakresie budowy ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych;
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 11.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 13 osób.
9) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały
Nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/9 o pow.
0,3000 ha z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku;
Radni podjęli dyskusję w temacie ww. projektu uchwały.
Radny Grzegorz Michalczyk zaznaczył, że jest przeciwny sprzedaży działek. Poprosił
również o przemyślenie tej decyzji, ponieważ działki o tak dużej powierzchni zainteresują
jedynie osoby, które dysponują większym zasobem gotówki. Natomiast gdyby te działki
podzielić przynajmniej na pół i przybliżyć się do powierzchni posesji w okolicy mogłoby to
spowodować, iż zainteresowanie działkami znacznie wzrosłoby i umożliwiłoby wzięcie
udziału w przetargu osobom, które są zainteresowane kupnem nieruchomości w tej okolicy.
Dodał również, że należałoby rozważyć możliwość uatrakcyjnienia tej części miasta
w związku z planowaną rozbudową budynku Starostwa znajdującym się przy
ul. Komunardów.
Starosta nie zgodził się z radnym Grzegorzem Michalczykiem, ponieważ potencjalni
kupcy są zainteresowani kupnem działki w tej części miasta o takiej powierzchni
a podzielenie działek na mniejsze areały nie gwarantuje ich sprzedaży. Starosta zauważył
również, że możliwe jest to, że wszystkie działki przy ul. Wąskiej kupi jeden inwestor, który
następnie wystąpi do Miasta po warunki zabudowy dla wszystkich działek. Natomiast
podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
nie oznacza ich natychmiastowej sprzedaży.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 12.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób „wstrzymała się” – 1 osoba.
Zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Otwockiego (uchwała Nr 297/XXXIX/14 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r.) o pozytywnej opinii zadecydował głos
Przewodniczącego Komisji.
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10) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały
Nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych
oznaczonych numerami 73/10, 73/13 oraz 73/5, obręb 8, w Otwocku;
Radni podjęli dyskusję w temacie ww. projektu uchwały.
Radny Grzegorz Michalczyk zaznaczył, że jest przeciwny sprzedaży działek. Poprosił
również o przemyślenie tej decyzji, ponieważ działki o tak dużej powierzchni zainteresują
jedynie osoby, które dysponują większym zasobem gotówki. Natomiast gdyby te działki
podzielić przynajmniej na pół i przybliżyć się do powierzchni posesji w okolicy mogłoby to
spowodować, iż zainteresowanie działkami znacznie wzrosłoby i umożliwiłoby wzięcie
udziału w przetargu osobom, które są zainteresowane kupnem nieruchomości w tej okolicy.
Dodał również, że należałoby rozważyć możliwość uatrakcyjnienia tej części miasta
w związku z planowaną rozbudową budynku Starostwa znajdującym się przy
ul. Komunardów.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 13.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków negatywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 6 osób „wstrzymały się” – 2 osoby.
11) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały
Nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/11 o pow.
0,2844 ha z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku;
Radni podjęli dyskusję w temacie ww. projektu uchwały.
Radny Grzegorz Michalczyk zaznaczył, że jest przeciwny sprzedaży działek. Poprosił
również o przemyślenie tej decyzji, ponieważ działki o tak dużej powierzchni zainteresują
jedynie osoby, które dysponują większym zasobem gotówki. Natomiast gdyby te działki
podzielić przynajmniej na pół i przybliżyć się do powierzchni posesji w okolicy mogłoby to
spowodować, iż zainteresowanie działkami znacznie wzrosłoby i umożliwiłoby wzięcie
udziału w przetargu osobom, które są zainteresowane kupnem nieruchomości w tej okolicy.
Dodał również, że należałoby rozważyć możliwość uatrakcyjnienia tej części miasta
w związku z planowaną rozbudową budynku Starostwa znajdującym się przy
ul. Komunardów.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 14.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób „wstrzymała się” – 1 osoba.
Zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Otwockiego (uchwała Nr 297/XXXIX/14 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r.) o pozytywnej opinii zadecydował głos
Przewodniczącego Komisji.
12) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały
Nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych
oznaczonych numerami 73/12 oraz 73/14, obręb 8, w Otwocku;
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Radni podjęli dyskusję w temacie ww. projektu uchwały.
Radny Grzegorz Michalczyk zaznaczył, że jest przeciwny sprzedaży działek. Poprosił
również o przemyślenie tej decyzji, ponieważ działki o tak dużej powierzchni zainteresują
jedynie osoby, które dysponują większym zasobem gotówki. Natomiast gdyby te działki
podzielić przynajmniej na pół i przybliżyć się do powierzchni posesji w okolicy mogłoby to
spowodować, iż zainteresowanie działkami znacznie wzrosłoby i umożliwiłoby wzięcie
udziału w przetargu osobom, które są zainteresowane kupnem nieruchomości w tej okolicy.
Dodał również, że należałoby rozważyć możliwość uatrakcyjnienia tej części miasta
w związku z planowaną rozbudową budynku Starostwa znajdującym się przy
ul. Komunardów.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 15.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 6 osób „wstrzymała się” – 1 osoba.
Zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Otwockiego (uchwała Nr 297/XXXIX/14 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r.) o pozytywnej opinii zadecydował głos
Przewodniczącego Komisji.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu omówił sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku
Ad. 4
1. Radna Barbara Markowska zapytała czy została udzielona odpowiedź na pismo dot.
petycji o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami
spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek
należących do użytkownika rybackiego oraz służb porządku publicznego (znak
sprawy: SRP.0005.10.2016)?
Starosta odpowiedział, że została wysłana odpowiedź przygotowana przez Sekretarza
Powiatu. Dodał również, że Zarząd Powiatu zlecił wykonanie badania poziomu hałasu,
którego wyniki jednoznacznie wskazują, iż nie ma takiej potrzeby, aby wprowadzać strefę
ciszy na jeziorze Rokola w Otwocku Wielkim.
2. Radny Mateusz Rojek zapytał, na podstawie, jakiej decyzji i przez kogo wydanej
wycięto blisko 700 m2 lasu w Józefowie na działce o nr 37/2 w obrębie 49
w Warszawie - działka za MotGum i ZINO?
Starosta odpowiedział, że prawdopodobnie zostało to wykonane na podstawie decyzji
wydanej przez Burmistrza Miasta Józefów.
3. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 14 września 2017 r. Dyrektora
PCPR zawierające informację o umorzeniach należności jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej Powiatu Otwockiego (dot. posiedzenia Komisji 07.09.2017 r.).
4. Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 661 z projektu protokołu Nr 160/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 13 września 2017 r. dot. prośby
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przy piśmie z dnia 16.08.2017 r. o wykonanie w 2017 r. prac budowlanych na drodze
Powiatowej – ul. Poniatowskiego, polegających na remoncie fragmentu nakładki
asfaltowej jezdni przy skrzyżowaniu ulic: Poniatowskiego i Wspólnej.
5. Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 668 z projektu protokołu Nr 161/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 21 września 2017 r. dot. wniosków
zgłoszonych przez członków Komisji do projektu budżetu Powiatu na rok 2018.
6. Informacja Przewodniczącego o dekretacji do Komisji pisma z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Radnego Rady Miasta Otwock dot. wniosku o rozszerzenie zadania na budowę mostu
przez rzekę Świder o modernizację drogi powiatowej – ul. Warszawska na odcinku od
ul. Żeromskiego do ul. Majowej.
7. Przewodniczący Komisji przedstawił artykułu „Rusza projekt – drogi powiatowe za
100 mln zł” opublikowany na stronie internetowej www.mazowia.pl przesłany do
Komisji na prośbę Przewodniczącego Rady.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 14 września 2017 r. Dyrektora PCPR zawierające informację
o umorzeniach należności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu
Otwockiego;
3) wyciąg Nr 571 z projektu protokołu Nr 146/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 21 czerwca 2017 r.;
4) wyciąg Nr 579 z projektu protokołu Nr 147/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 28 czerwca 2017 r.;
5) wyciąg Nr 661 z projektu protokołu Nr 160/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 13 września 2017 r.;
6) wyciąg Nr 668 z projektu protokołu Nr 161/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 21 września 2017 r.;
7) artykuł „Rusza projekt – drogi powiatowe za 100 mln zł”.
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Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych

