Protokół Nr 14/18
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 28 maja 2018 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w godzinach od 1530 do 1605 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
radnego Zdzisława Zycha.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika Pokrywczyńska.
Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował
poniższy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję RP.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
1) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały Nr 6
w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew.
nr 94/5 o pow. 0,0430 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym
w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekty uchwały.
2) Skarbnik przedstawił projekt uchwały 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., przekazany wyciągiem Nr 923 z projektu
protokołu Nr 200/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 28 maja
2018 r.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekty uchwały.
Ad. 3
1) Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z dekretacja przewodniczącego
Rady do Komisji został ponownie skierowany e-mail z dnia 04.05.2018 r.
przekazujący w załączeniu uchwałę Nr XXXIX/271/2018 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poparcia działań dotyczących
rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (znak sprawy:
SRP.0005.11.2018),
Radny Dariusz Grajda – Przewodniczący Rady zaznaczył, że chciałby, aby stanowisko
popierające działania Powiatu Nowodworskiego zostało podjęte podczas najbliższej sesji
Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 19 czerwca br.
W związku z powyższym Komisja przyjęła poniższy wniosek.
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Wniosek:
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego popiera działania dotyczące rozwoju
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz kieruje do Zarządu Powiatu
prośbę o przygotowanie na najbliższą sesję stanowiska w sprawie poparcia rozwoju tego
lotniska.
Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
2) Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 905 z projektu protokołu Nr 198/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 16 maja 2018 r. w sprawie pisma
z dnia 09.04.2018 r. dot. wniosku o protokolarne przekazanie w zarząd Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów działek
stanowiących drogi, położone na terenie gminy Celestynów i Osieck (znak sprawy:
SRP.0004.19.2018),
Starosta poinformował, że zgodnie z opinią prawną Kancelarii Adwokackiej, która
obsługuje Starostwo Powiatowe w Otwocku, nie jest możliwe przekazanie w zarząd działek,
o których mowa w ww. piśmie.
3) Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 920 z projektu protokołu Nr 199/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24 maja 2018 r. dot. wniosków
Komisji zgłoszonych podczas ubiegłego posiedzenia Komisji (w załączeniu);
Starosta wyjaśnił, że ostateczny harmonogramu prac i inwestycji drogowych
zaplanowanych na 2018 r. zostanie przedstawiony po zakończeniu kwalifikacji wniosków
o dofinansowanie złożonych do Wojewody w ramach programu rozwoju sieci dróg lokalnych.
4) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 15.05.2018 r. dot. prośby
o wsparcie finansowe wypoczynku pod nazwą „Lato w Świdrze” oraz wyciąg Nr 915
z projektu protokołu Nr 199/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24
maja 2018 r. (znak sprawy: SRP.0005.13.2018);
Komisja zapoznała się z treścią pisma oraz decyzją Zarządu.
5) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 20.04.2018 r. mieszkańców
powiatu dot. propozycji powołania związku międzygminnego, którego celem byłoby
zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego poprzez nabycie majątku PKS Mińsk
Mazowiecki S.A. (znak sprawy: SRP.0005.10.2018).
Wicestarosta poinformował, iż powyższe pismo było przedmiotem dyskusji na
posiedzeniach Zarządu i została przygotowana odpowiedź. Dodał, że za zgodą Zarządu
wystąpił do gmin oraz powiatów, do których również zostało skierowane przedmiotowe
pismo o przekazanie podjętych stanowisk w powyższej sprawie. Skierowano również pisma
do gmin z terenu powiatu otwockiego z prośbą o ustosunkowanie się w kwestii ewentualnego
powołania związku międzygminnego w przypadku, gdy Powiat Otwocki zostanie
organizatorem transportu zbiorowego.
Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła do wiadomości powyższe wyjaśnienia.
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Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych
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