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Protokół Nr 13/18 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 14 maja 2018 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w godzinach od 16
15

 do 18
30 

w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji 

radnego Zdzisława Zycha.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław 

Miłkowski oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Otwocku Monika Pokrywczyńska, 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. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji. 

4. Analiza i zaopiniowanie korespondencji przesłanej do Komisji w sprawie pomnika 

gen. Juliana Filipowicza.  

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2017 r. 

przedstawiona przez Zarząd Powiatu oraz zapoznanie się z opinią RIO.  

6. Informacja Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radna Grażyna Olszewska zgłosiła wniosek o dodanie do ww. porządku obrad  

pkt. pt. „Omówienie przekazania Gminie Karczew na czas remontu chodników na  

ul. Częstochowskiej”. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przedstawił zmieniony porządek 

obrad, który został przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym” w obecności 11 członków 

Komisji. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji. 

4. Analiza i zaopiniowanie korespondencji przesłanej do Komisji w sprawie pomnika 

gen. Juliana Filipowicza.  

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2017 r. 

przedstawiona przez Zarząd Powiatu oraz zapoznanie się z opinią RIO.  

6. Informacja Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

7. Omówienie przekazania Gminie Karczew na czas remontu chodników na  

ul. Częstochowskiej. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2  

 Protokół Nr 12/18 z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2018 roku został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji.  
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Ad. 3  

 Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z dekretacją Przewodniczącego 

Rady do Komisji zostało skierowane: 

 

• pismo 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 gmin Celestynów i Osieck (znak 

sprawy: SRP.0004.19.2018), 

 

Starosta poinformował, iż działki wymienione w powyższym piśmie nie stanowią 
własności Skarbu Państwa jak zostało to wskazane we wniosku, lecz należą one do własność 
Powiatu. Wyjaśnił, iż z uwagi na to, że działki są w pasie drogowym nie ma możliwości 

przekazania ich w zarząd Nadleśnictwa Celestynów. Dodał, że skierował pismo do Zarządu 

Dróg Powiatowych w Otwocku z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Zarząd 

Powiatu po zapoznaniu się z przesłaną opinią na najbliższym posiedzeniu zajmie stanowisko 

w powyższej sprawie. 

 

Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła do wiadomości powyższe wyjaśnienia. 

 

• pismo z dnia 11.04.2018 r. Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przekazujące w załączeniu wykaz jednostek 

organizacyjnych i służb w związku z planami wyposażenia budynków Powiatu 

Otwockiego w plakiety z herbem (znak sprawy: SRP.0004.26.2018), 

 

Starosta wyjaśnił, iż Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby każdy budynek 

Starostwa był wyposażony w plakietę z herbem Powiatu Otwockiego. W związku z czym 

Przewodniczący Rady wystąpił do Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku o przedstawienie wykazu budynków.  

 

Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła do wiadomości powyższe wyjaśnienia. 

 

• pismo z dnia 19.04.2018 r. Marszałka Województwa dot. projektu „Internet dla 

Mazowsza” (znak sprawy: SRP.0004.25.2017), 

 

Starosta wyjaśnił, że w piśmie Marszałek Województwa występuje z prośbą  
o obniżenie stawek za zajecie pasa drogowego na potrzebę budowy światłowodu. Natomiast 

Zarząd Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko o nieobniżaniu stawek przyjętych w 2012 

roku przez Radę Powiatu w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg powiatowych. 

 

 Komisja zapoznała się z pismem i popiera stanowisko Zarządu. 

 

• pismo z dnia 26.04.2018 r. radnych Gminy Wiązowna dot. ul. Kąckiej w Wiązownie 

(znak sprawy: SRP.0005.9.2018), 

 

Starosta poinformował, że kręgi, które zalegały przy ul. Kąckiej zostały już 
sprzątnięte. Powiedział, że prowadzone są uzgodnienia z Zarządem Spółki Wodnej  

w Wiązownie, aby w pobliżu dwóch już istniejących kręgów wybudować trzeci krąg, 

obniżając jego położenie o 50 cm tak, aby wodna mogła spokojnie przepływać przez przepust. 
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Dodał, że jest już wstępna zgoda i po podpisaniu protokołu nastąpi realizacja tego zadania. 

Natomiast odnośnie prac przy drugiej „przerwie” nakładki asfaltowej, Gazownia wystąpiła do 

Powiatu, aby przewód gazociągu znajdujący się w tym miejscu obudować na powierzchni 

żelbetonem w celu zapobiegnięcia jego złamaniu. Starosta dodał, że zostały już podjęte 

uzgodnienia z Gazownią oraz że została sporządzona dokumentacja na to zadanie. 

Prawdopodobnie w III kwartale 2018 r. dojdzie do realizacji ww. zadania. 

 

Komisja zapoznała się z pismem i przyjęła do wiadomości powyższe wyjaśnienia.    

 

• 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 w Warszawa-Modlin 

(znak sprawy: SRP.0005.11.2018). 

 

Komisja zapoznała się z pismem. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji przedstawił postać oraz historię życia gen. Juliana Pobóg 

Filipowicza. Gen Filipowicz był dowódcą brygady kawalerii w 1939r dowódcą okręgów 

ZWZ i AK, mieszkał, zmarł i był pochowany w tajemnicy na cmentarzu w Otwocku. 

Następnie Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismem z dnia 19.04.2018 r. 

Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka w sprawie budowy pomnika gen. Juliana Pobóg 

Filipowicza w Otwocku, wraz z załącznikami: 

− pismo Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 02.03.2018 r.; 

− opinia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Otwocka z dnia 08.03.2018 r.  

(znak sprawy: SRP.0004.24.2018). 

 

Starosta poinformował, że Powiat właścicielem terenu, na którym zlokalizowany jest 

budynek Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego. Teren wraz z budynkiem 

został oddany w trwały Zarząd Szkoły. W związku z czym Zarząd Powiatu na dzień 
dzisiejszy nie podjął żadnej decyzji, ponieważ wystąpił do Dyrekcji oraz do Rady 

Pedagogicznej o opinię w tej kwestii. Zarząd Powiatu podejmie dalsze procedury dot. 

lokalizacji pomnika z chwilą otrzyma opinii. Dodał, że podczas dyskusji na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu poruszona została kwestia czy w pobliżu nie ma możliwości innej 

lokalizacji dla pomnika gen. Filipowicza.  Dodał, że w parku ma zostać odtworzony pomnik 

Marszałka Piłsudskiego i dlatego Zarząd Powiatu ma wątpliwości czy miejsce przed 

budynkiem będzie odpowiednie dla pomnika gen. Filipowicza.  

Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu poinformowała, że społeczność 
szkolna jest ogólnie przeciwna budowie pomnika przed Liceum. Proszą oni również o to, aby 

nie wywierać na nich presji. Po obu stronach parku, który należy do Miasta jest wystarczająco 

dużo miejsca, w których pomnik mógłby powstać. Radna zaproponowała również powrócenie 

do koncepcji projektu ogrodzenia. Zaznaczyła, że wzdłuż ul. Filipowicza jest wiele miejskich 

terenów, na których mógłby powstać ten pomnik i na które Rada Miasta mogłaby zwrócić 
uwagę.  

Radny Artur Brodowski dziwi się że ktoś może odnosić się sceptycznie do budowy 

pomnika w Otwocku i na skwerku przed liceum. Mała forma architektoniczna nie tylko nie 

zburzy zagospodarowania tego miejsca ale doskonale go uzupełni. Na tym placyku był 

pomnik poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej, natomiast ogrodzenie tego placu jest 

błędne i psuje cały układ architektoniczny.  
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Radny Jarosław Wiązowski stwierdził że Komisja Rady Miasta jednogłośnie 

stwierdziła że miejsce jest najbardziej odpowiednie a z opinią przedstawicieli społeczności 

lokalnej należy się liczyć. 
W związku z powyższymi informacjami członkowie Komisji podjęli dyskusję  

w kwestii budowy pomnika gen. Juliana Pobóg Filipowicza na terenie skwerku przed 

budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego. Wielu członków Komisji 

pozytywnie odniosło się do propozycji budowy pomnika w zaproponowanej lokalizacji.  

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek, aby przeprowadzić dwa odrębne 

głosowania. W pierwszym głosowaniu Komisja przegłosuje wyrażenie poparcia inicjatywy 

uhonorowania pomnikiem gen. Juliana Pobóg Filipowicza, natomiast w drugim – przegłosuje 

poparcie lokalizacji proponowanej przez Radę Miasta.  

Starosta zaznaczył, że Zarząd Powiatu jeszcze nie otrzymał opinii Rady Pedagogicznej 

oraz społeczności szkolnej. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu zgłoszony wniosek w kwestii: 

− wyrażenia poparcia inicjatywy uhonorowania pomnikiem gen. Juliana Pobóg 

Filipowicza, 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

− poparcia lokalizacji proponowanej przez Radę Miasta. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

  

Ad. 5 

 Skarbnik odpowiadając na pytania radnych omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu za 2017 rok oraz wykonanie WPF za 2017 rok. 

 

Ad. 6 

 Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odpowiadając na pytania radnych 

oraz w oparciu o zestawienie mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 

2017 r. stanowiące załącznik do Sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za 

2017 rok przedstawiła pożądane informacje. 

 

Ad. 7 

 Radna Grażyna Olszewska poinformowała, iż Gmina Karczew wystąpiła do Zarządu 

Powiatu z porozumieniem w sprawie przekazania zadania oraz przekazania Gminie Karczew 

dotacji celowej celem podjęcia przez Radę Powiatu Otwockiego stosownej uchwały  

w sprawie powierzenia zadania zarządzania powiatową drogą - ul. Częstochowską  
w Karczewie na czas remontu chodników w tej ulicy. W związku z czym zgłosiła wniosek, 

aby Zarząd Powiatu na najbliższym posiedzeniu zajął się sprawą. 
 

Głosowanie: „za” 9 osób – w obecności 11 członków Komisji. 

Komisja kieruje wniosek radnej do Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 8  

1) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęły wyciągi: 

− Nr 853 z projektu protokołu Nr 191/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 4 kwietnia 2018 r., 

− Nr 858 z projektu protokołu Nr 191/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 4 kwietnia 2018 r., 
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− Nr 868 z projektu protokołu Nr 192/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 13 kwietnia 2018 r., 

− Nr 876 z projektu protokołu Nr 193/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 18 kwietnia 2018 r. 

 

Komisja zapoznała się ww. wyciągami. 

 

2) Radny Piotr Mateusz Kudlicki oznajmiał, że został poinformowany, iż salowe 

pracujące dotychczas w Powiatowym Centrum Zdrowia są „nagabywane” przez firmę 
zewnętrzną, aby dokonały zmiany stosunku pracy na umowę zlecenie. W związku  

z czym poprosił o informację czy to prawda że firma która ma przejąć usługi, 

przejmuje również pracowników. 

 

Starota wyjaśnił, że został rozpisany przetarg na sprzątanie oraz na usługi sanitarno-

higieniczne przez firmę zewnętrzna, który został unieważniony w wyniku czego sprawa 

aktualnie jest na etapie rozpisywania kolejnego przetargu. Dodał również, iż powyższa 

sprawa zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Zarządu oraz na Zgromadzeniu 

Wspólników.  

 

3) Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że podczas ostatniej sesji prosił  

o informacje w kwestii przeprowadzonego audyt w Powiatowym Centrum Zdrowia 

Spółka z o.o. W odpowiedzi od Prezes PCZ Spółka z o.o. otrzymał informację, iż  
w Spółce nie został prowadzony żaden audyt. 

 

Starosta przypomniał, że informował radnych, że to Zarząd Powiatu na koniec  

V kadencji zleci wykonanie audytu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. za lata  

2015 – 2018 r. Dodał, że na najbliższym posiedzeniu Zarząd Powiatu zapozna się  
z przesłanymi ofertami przez firmy audytorskie na wykonanie ww. audytu. 

 

4) Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Otwocku zobowiązał się przekazać Komisji pod koniec kwietnia br. harmonogram 

prac i inwestycji drogowych zaplanowanych na 2018 r., po zakończeniu wszelkich 

formalności. Z uwagi na brak otrzymania przez Komisję ww. dokumentów zgłosił 

wniosek, aby harmonogram prac został przekazany Komisji w trybie pilnym.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację. 

 

 Starosta przypomniał, że Dyrektor ZDP podczas posiedzenia Komisji poinformował 

Radnych, że przesłanie ostatecznej wersji ww. harmonogramu będzie możliwe z chwilą 
zakończenia wszelkich formalności związanych z rozpatrzeniem wniosków Starostwa  

o środki zewnętrzne.  

 

5) Radny Grzegorz Michalczyk zawnioskował do Starosty, aby Zarząd Powiatu pochylił 

się nad funkcjonowaniem przychodni POZ w Świdrze.  

 

Starosta przyjął do wiadomości powyższą prośbę.  
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Ad. 9 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych  

 


