Protokół Nr 11/18
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 26 marca 2018 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Zdzisława Zycha
w godzinach od 1615 do 1845.
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 Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował
poniższy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesje Rady Powiatu.
4. C.d. realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w Powiecie – analiza potrzeb
i stopnia ich zabezpieczenia.
5. C.d. analizy potrzeb, miejscowości nieobjętych żadną formą transportu zbiorowego,
rodzajów transportu i połączeń funkcjonujących w powiecie, rozkładów jazdy,
aspektów z zakresu koordynacji, partycypacji powiatu itd.
6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na temat
przygotowania do inwestycji drogowych zaplanowanych na 2018 r. wraz
z przedstawieniem harmonogramu prac i analiza tego dokumentu przez Komisję.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty, w obecności 12 członków Komisji.
Ad. 2
Protokół Nr 10/18 z posiedzenia Komisji w dniu 5 marca 2018 roku został przyjęty
jednomyślnie w obecności 12 członków Komisji.
Ad. 3
1) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale Nr
230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymało się” – 6 osób.
2) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale Nr
231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031, z późn.
zm.;
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Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymało się” – 7 osób.
3) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Karczew;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 12 osób, nie głosowała 1 osoba.
Ad. 4 i 5
Wicestarosta zgodnie z przesłanymi materiałami do Komisji przedstawił informacje
dotyczące m.in.:
• planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu
Otwockiego do 2025 r.,
• specyfikacji połączeń przebiegających przez Powiat Otwocki wraz z mapą,
• rozkładu jazdy powiatowych linii komunikacyjnych realizowanych przez
przewoźników.
• rozkładu jazdy połączeń obsługiwanych przez ZTM,
• rozkładu jazdy linii komunikacyjnych przebiegających przez Powiat Otwocki,
• rozkładu jazdy linii kolejowych przebiegających przez Powiat Otwocki tj. SKM, KM.
Ww. materiały stanowią zakładnik do niniejszego protokołu.
Wicestarosta przedstawił również opracowanie pt. „Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Otwockiego do 2025 r. (Plan
Transportowy)”, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
Komisja zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady zapoznała się z treścią pisma
z dnia 23.03.2018 r. dot. prośby mieszkańców Zabieżek, Kątów, Chrosny, Chrząszczówki,
Człekówki i Reguta o stworzenie komunikacji autobusowej (pismo w załączeniu).
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Zarządu Powiatu w powyższej sprawie.
Ad. 6
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przedstawił wstępny harmonogram
prac i inwestycji drogowych zaplanowanych na 2018 r. oraz zobowiązał się do przekazania
Komisji ostatecznej wersji harmonogramu po zakończeniu wszelkich formalności. Dodał, że
prawdopodobnie harmonogram prac i inwestycji drogowych zaplanowanych na 2018 r.
zostanie przekazany radnym pod koniec kwietnia br.
Ad. 7
1) Radna Barbara Markowska na prośbę radnego Dariusza Grajdy zgłosiła poniższy
wniosek.

2

Wniosek:
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego zwraca się do Zarządu Powiatu
o wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego o wyjaśnienie powodów zmniejszenia
dotacji o 188 000 zł na działalność Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Otwockim.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby.
2) Radny Mateusz Rojek poprosił o informację w kwestii prośby Pani Prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. do Zarządu Powiatu o ograniczenie
pozwoleń na przyjazd mammobusów na teren powiatu otwockiego.
Wicestarosta wyjaśnił, że był to apel Pani Prezes do włodarzy gmin w kwestii
korzystania z usług świadczonych przez Szpital. Dodał, że Pani Prezes uzasadniła swoją
prośbę tym, że mammografię można wykonać w Szpitalu, gdzie w wypadku niepokojących
wyników lekarze od razu mają plan leczenia.
3) Radny Jarosław Wiązowski zapytał czy Pani, która otrzymała wypowiedzenie umowy
o pracę (znak sprawy: SRP.0005.3.2018) odwołała się w tej sprawie do Sądu Pracy?
Wicestarosta zobowiązał się do sprawdzenia ww. informacji.
Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych
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