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Protokół Nr 10/18 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 5 marca 2018 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji radnego Piotra Mateusza 

Kudlickiego w godzinach od 16
15

 do 18
15

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław 

Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek oraz 

pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Na wstępie Wiceprzewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie 

zaproponował poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie bieżących spraw z korespondencji, w tym przekazanych przez Zarząd. 

3. Omówienie realizacji pozyskania zewnętrznych funduszy inwestycyjnych. 

4. Stopień zaawansowania inwestycji z udziałem środków spoza budżetu powiatu. 

5. Stan dróg w powiecie - realizacja wieloletniego programu budowy i modernizacji dróg 

powiatowych.  

6. Realizacja potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w Powiecie – analiza potrzeb  

i stopnia ich zabezpieczenia.  

7. Przedstawienie potrzeb, miejscowości nieobjętych żadną formą transportu 

zbiorowego, rodzajów transportu i połączeń funkcjonujących w powiecie, rozkładów 

jazdy, aspektów z zakresu koordynacji, partycypacji powiatu itd. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował, aby do powyższego porządku obrad 

przyjąć dwa dodatkowe punkty mianowicie: przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń 
Komisji oraz sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 rok.  

 Ww. propozycja została uwzględniona w poniższym porządku obrad. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 rok. 

4. Omówienie bieżących spraw z korespondencji, w tym przekazanych przez Zarząd. 

5. Omówienie realizacji pozyskania zewnętrznych funduszy inwestycyjnych. 

6. Stopień zaawansowania inwestycji z udziałem środków spoza budżetu powiatu. 

7. Stan dróg w powiecie - realizacja wieloletniego programu budowy i modernizacji dróg 

powiatowych.  

8. Realizacja potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w Powiecie – analiza potrzeb  

i stopnia ich zabezpieczenia.  

9. Przedstawienie potrzeb, miejscowości nieobjętych żadną formą transportu 

zbiorowego, rodzajów transportu i połączeń funkcjonujących w powiecie, rozkładów 

jazdy, aspektów z zakresu koordynacji, partycypacji powiatu itd. 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie posiedzenia. 
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 Porządek obrad został przyjęty przy dwóch głosach „wstrzymujących”, w obecności 

15 członków Komisji.  

 

Ad. 2 

 Protokół Nr 8/17 z posiedzenia Komisji w dniu 6 grudnia 2017 roku został przyjęty  

14 głosami „za”, w obecności 15 członków Komisji.  

 

 Protokół Nr 9/18 z posiedzenia Komisji w dniu 5 lutego 2018 roku został przyjęty 

jednomyślnie.  

 

Ad. 3 

 Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu sprawozdanie z pracy Komisji za 

2017 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowanie: „za” - 14 osób, „wstrzymała się” - 1 osoba. 

 

Ad. 4 

1) Wiceprzewodniczący Komisji przestawił pismo z dnia 14 lutego 2018 r. o wykonanie 

oznakowania poziomego przejścia dla pieszych oraz wykonanie nakładki asfaltowej  

w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Leśną (znak sprawy: SRP.0004.10.2018). 

 

Dyrektor ZDP w Otwocku poinformował, że oznakowanie poziome przejścia dla 

pieszych, jak również wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu  

z ul. Leśną zostanie wykonane na wiosnę przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

 

Komisja przyjęła do wiadomości powyższe wyjaśnienia. 

  

2) Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 31 stycznia 2018 r. 

przekazujące w załączeniu uchwałę Nr Wa.97.2018 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku (znak sprawy: 

SRP.0004.6.2018). 

 

Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma. 

 

3) Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 31 stycznia 2018 r. 

przekazujące w załączeniu uchwałę Nr Wa.98.2018 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku (znak sprawy: 

SRP.0004.7.2018).  

 

Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma. 

 

Ad. 5 i 6 

Starosta odpowiadając na pytania radnych przestawił informację dot. realizacji 

pozyskania zewnętrznych funduszy inwestycyjnych oraz stopnia zaawansowania inwestycji 

z udziałem środków spoza budżetu Powiatu. Poinformował radnych o podpisaniu umowy  

z Miastem Otwock na kontynuację budowy mostu przez rzekę Świder na kwotę 4 mln zł oraz 

z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 1 mln 114 tys. zł z tym, że realizacja tej umowy 

rozłożona została na dwa lata. Dodał, że zostaną podpisane również umowy z Gminą 
Wiązowna o udzielenie pomocy rzeczowej w kwocie 850 tys. zł oraz pomocy finansowej 

w kwocie 506 tys. zł. Poinformował, że na lata 2018-2020 Powiat otrzymał również środki na 
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realizację nowego zadania (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku) w kwocie  

2 mln 800 tys. zł.  

 

Ad. 7 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku odpowiadając na pytania radnych 

przestawił informacje dot. stanu dróg w powiecie oraz przedstawił plan rozwoju sieci 

drogowej na lata 2015-2020.  

Wydruk materiałów w załączeniu.   

 

Ad. 8 i 9 

Komisja podczas dyskusji nt. realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego  

w Powiecie oraz potrzeb miejscowości nieobjętych żadną formą transportu zbiorowego, 

rodzajów transportu i połączeń funkcjonujących w powiecie, rozkładów jazdy, aspektów  

z zakresu koordynacji, partycypacji powiatu itd. poprosiła o przygotowanie mapy, która 

będzie zawierać wszystkie połączenia komunikacyjne, jakie istnieją na terenie powiatu 

otwockiego niezależnie od organizatora. 

 Wicestarosta zobowiązał się do przygotowania ww. materiałów. Poprosił również 
członków Komisji o zapoznanie się z planem transportu dostępnym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Otwockiego.  

 

Ad. 10 

Przewodniczący Komisji wyznaczył termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 
19 marca 2018 r. 

 

Ad. 11  

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Piotr Mateusz Kudlicki  
 

 


