Protokół Nr 15/18
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 18 czerwca 2018 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w godzinach od 1615 do 1800 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 Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek,
zgodnie z załączonymi listami obecności.
Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował
poniższy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XXXVII sesję RP.
4. Zapoznanie członków Komisji z opinią Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu.
5. Informacja Zarządu nt. inwestycji przyjętych w Budżecie Powiatu na rok 2018
z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku – sprawozdanie
z pierwszego półrocza.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
• protokół Nr 13/18 z posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2018 r. został przyjęty
8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” i 1 głosie „przeciw” w obecności
11 członków Komisji
• protokół Nr 14/18 z posiedzenia Komisji w dniu 27 marca 2018 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji
Ad. 3
1) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 3 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.;
Radny Artur Brodowski poprosił o informację, na jakie imprezy zostało przekazane
100 tys. zł w ramach promocji i kultury.
Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu zobowiązał się do przekazania
wykazu imprez. Poinformował, że wśród nieplanowanych imprez znalazł się również pokaz
lotniczy, który odbył się w Sobieniach Królewskich, na który przekazano 40 tys. zł.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o informację pisemną, w jakim trybie
przekazano ww. środki, łącznie z kopią umowy, którą podpisano z wykonawcą.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
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2) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 4 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.;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
3) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 5 w sprawie powierzenia Gminie
Celestynów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2713W
i budowę przy tej drodze zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji
ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi oraz udzielenia dotacji celowej Gminie
Celestynów na dofinansowanie tego zadania;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
4) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 6 w sprawie powierzenia Gminie
Kołbiel prowadzenia zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2736W,
2739W i budowie przy tych drogach chodników oraz udzielenia dotacji celowej
Gminie Kołbiel na dofinansowanie tych zadań;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
5) Starosta omówił projekt uchwały Nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy na okres 10 lat z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości
ozn. jako część dz. ew. nr 51/3, 51/7, 51/8, 51/9 obr. 48 w Józefowie, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00057204/0;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
6) Przewodniczący Rady Dariusz Grajda omówił projekt uchwały Nr 8 w sprawie
zmiany uchwały nr 13/II/14 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
Starosty Otwockiego.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o informację o koszcie utrzymania członków
Zarządu brutto miesięcznie w kwocie ogółem.
Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu zobowiązała się do przekazania
informacji.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww. projektu
uchwały.
Głosowanie: „za” – 0 osób, „przeciw” – 10 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków negatywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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Ad. 4
Komisja zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Otwocku za 2017 rok.
Ad. 5
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku odpowiadając na pytania radnych
przedstawił informacje nt. inwestycji przyjętych w Budżecie Powiatu na rok 2018.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło:
− pismo z dnia 25 maja 2018 r. Wójta Gminy Osieck dot. prośby o kontynuację
remontu drogi powiatowej Nr 1311W znajdującej się na terenie Gminy Osieck
(znak sprawy: SRP.0004.32.2018),
− pismo z dnia 1 czerwca 2018 r. Wójta Gminy Wiązowna dot. prośby
o zabezpieczenie w Budżecie Powiatu brakujących środków pieniężnych na
budowę odcinka drogi powiatowej pomiędzy Majdankiem a Izabelą (znak sprawy:
SRP.0004.33.2018),
− pismo z dnia 3 czerwca 2018 r. mieszkańców Gminy Wiązowna dot. budowy drogi
powiatowej w Wiązownie – ul. Kącka (znak sprawy: SRP.0004.34.2018),
− pismo z dnia 4 czerwca 2018 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu dot.
inicjatywy budowy pomnika gen. Juliana Pobór Filipowicza w Otwocku (znak
sprawy: SRP.0004.25.2018),
− pismo z dnia 6 czerwca 2018 r. Sołtysa wsi Sobiekursk dot. prośby o połączenie
ciągu pieszego w miejscowości Sobiekursk (znak sprawy: SRP.0005.15.2018),
− oraz wyciąg Nr 942 z projektu protokołu Nr 203/18 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Otwocku w dniu 14 czerwca 2018 r. (w załączeniu).
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych
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