Protokół Nr 18/18
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 19 września 2018 r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w godzinach od 1615 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 pod kierunkiem Wiceprzewodniczącego
Komisji radnego Piotra Mateusza Kudlickiego.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Skarbnik Powiatu Wiesław
Miłkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska,
Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Grażyna Kotlińska oraz
przedstawicielki NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3408
działająca przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie przedstawił porządek obrad,
który został przyjęty jednomyślnie w obecności 10 radnych.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Zarządu na temat rozpatrzenia pisma ZZ PUP.
3. Spotkanie z Prezesem PCZ, ocena sytuacji finansowej spółki. Zagospodarowanie
środków trwałych będących własnością powiatu.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Wnioski Komisji do budżetu powiatu na 2019.
6. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Skarbnik przedstawił analizę wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Powiatu m.in.:
Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Oświaty Powiatowej
oraz Starostwa Powiatowego za 2017 rok i za sierpień 2018 roku. Poinformował, że na
podstawie ww. analizy Zarząd Powiatu podjął stanowisko, że nie jest możliwe uwzględnienie
wniosku NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3408 działająca
przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.
W trakcie dyskusji radny Artur Brodowski poprosił o informację, jaki skutek
finansowy spowoduje 300 zł za okres 12 miesięcy.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to kwota rzędu 177 528,00 zł wraz
z pochodnymi dla wszystkich pracowników.
Radny Krzysztof Szczegielniak w związku z powyższym zgłosił poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby
kwotę 177 528,00 zł wpisać do projektu budżetu Powiatu na rok 2019 w celu zwiększenia
funduszu płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.
Ad. 3
Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Grażyna Kotlińska
przedstawiła ocenę sytuacji finansowej Spółki oraz informację o zagospodarowaniu środków
trwałych będących własnością powiatu.
(Materiały w załączeniu.)
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Radna Bogumiła Więckowska w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot.
lekarzy, którzy zdecydują się pracować w jednej placówce otrzymają podwyżkę. W związku
z czym poprosiła o informację jak wygląda w tej kwestii sytuacja w Szpitalu? Ilu lekarzy
złożyło deklarację pracy w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz jak wygląda
pod ty względem sytuacja finansowa?
Głowna Księgowa odpowiedziała, że 11 lekarzy złożyło deklarację pracy w PCZ
Spółka z o.o. natomiast skutki finansowe miesięczne dla tych lekarzy wynosi 21 tys. zł.
W związku z powyższym radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby
PCZ sp. z o.o. przedstawił krótką informację nt. wykazu stanowisk administracji
i obsługi na dzień 2 stycznia br. i 15 września br. wraz z wysokością zrealizowanych
wynagrodzeń tychże stanowisk wraz ze wszystkimi składnikami w kwocie brutto.
Ad. 4
Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 5
Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
1. Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła wniosek, aby Zarząd Dróg Powiatowych
w Otwocku rozważył możliwość ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Sikorskiego i Poniatowskiego po stronie wschodniej Józefowa pomiędzy dworcem
Józefów a Michalin.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do
projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji.
2. Radna Barbara Markowska – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia
19.09.2018 r. (w załączeniu).
Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone zgodnie
z pismem z dnia 19.09.2018 r. do projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji.
3. Radny Artur Brodowski – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia
10.09.2018 r. (w załączeniu) oraz zgłosił wniosek, aby ronda oraz przebudowy
skrzyżowań, które nie zostały wykonane w tym roku przeszły analogicznie na rok
przyszły.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone zgodnie
z pismem z dnia 10.09.2018 r. do projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji.
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4. Radny Zdzisław Zych zgłosił wniosek o przeznaczenie kwoty w wysokości 800 tys. zł
na budowę mostku Warszówka, Warszawice.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do
projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji.
5. Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek o dokończenie inwestycji od
skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Wawerską do ronda Sybiraków w Otwocku oraz
o rozwiązanie komunikacyjne ul. Kołłątaja z ul. Świderską i Staszica w Otwocku
poprzez budowę ronda.
Wiceprzewodniczący dołączył wniosek o reorganizację ruchu do budowy ronda
ul. Matejki, Karczewska, Batorego, ul. Samorządowa, Reymonta i ul. Żeromskiego,
Reymonta w Otwocku.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do
projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji.
6. Radna Grażyna Olszewska zgłosiła wniosek o zastosowanie sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Bielińskiego, Stare Miasto, Żaboklickiego w Karczewie.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do
projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji.
Komisja o godz. 18.00 utraciła wymagane kworum do prowadzenia dalszych obrad.
Poniżej wnioski, które uzyskały poparcie 9 radnych.
Starosta zgłosił wniosek, aby przyjąć do projektu budżetu Powiatu na rok 2019
wykonanie koncepcji i projektu technicznego przedłużenia ul. Narutowicza w kierunku
Karczewa i tzw. obwodnicy południowej Karczewa do drogi wojewódzkiej nr 801.
Radny Zdzisław Zych zgłosił wniosek o kontynuację budowy drogi w Natolinie
w kierunku Woli Władysławowskiej w kwocie 200 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Zdzisław Zych poinformował, że do Komisji wpłynęło:
− pismo z dnia 14 czerwca 2018 r. Burmistrza Miasta Józefowa dot. prośby
o udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz
o wyrażenie zgody na zagospodarowanie przez miasto Józefów terenów nad
Świdrem (znak sprawy: SRP.0004.37.2018),
− pismo z dnia 15 czerwca 2018 r. mieszkańców wsi Izabela, Góraszka, Majdan,
Michałówek, Zakręt dot. petycji o wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych
wzdłuż dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa (znak sprawy:
SRP.0004.38.2018),
− pismo z dnia 20 czerwca 2018 r. Przewodniczącego Zarządu w związku z pismem
z dnia 25 maja br. w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej Nr 1311
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w miejscowości Natolin w kierunku Woli Władysławowskiej (znak sprawy:
SRP.0004.32.2018),
pismo z dnia 28 czerwca 2018 r. Burmistrza Miasta Józefowa dot. ponownego
przeanalizowania prośby o udostępnienie nieruchomości na cele rekreacyjne (znak
sprawy: SRP.0004.37.2018),
pismo z dnia 4 lipca 2018 r. Wójta Gminy Wiązowna dot. prośby o podjęcie przez
Radę Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Wójtowi
Gminy Wiązowna zadania zarządzania drogą powiatową nr 2702W (znak sprawy:
SRP.0004.41.2018),
pismo z dnia 21 lipca 2018 r. Stowarzyszenia Klubu Twórczego Myślenia dot.
inicjatywy obywatelskiej w sprawie upamiętnienia Ireny Sendlerowej pomnikiem
KU JEJ CZCI (znak sprawy: SRP.0004.48.2018),
pismo z dnia 3 sierpnia 2018 r. mieszkańców Chrząszczówki dot. rezerwacji
środków w budżecie Powiatu na rok 2019 (znak sprawy: SRP.0005.21.2018),
e-mail mieszkańców Rudna, Borkowa, Sępochowa dot. naprawy drogi powiatowej
Rudno – Borków – Sępochów (znak sprawy: SRP.0005.20.2018),
pismo z dnia 28 sierpnia 2018 r. Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew
dot. prośby o rozważenie możliwość dofinansowania udziału zespołu
w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2018/2019 (znak sprawy:
SRP.0005.14.2018),
e-mail z dnia 30 sierpnia 2018 r. radnego Piotra Mateusza Kudlickiego dot.
ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu na budowę lub
remont strzelnicy, w którym mogą wziąć udział jednostki samorządu powiatowego
(znak sprawy: SRP.0004.52.2018),
wyciąg Nr 1013 z projektu protokołu Nr 215/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w
Otwocku z dniu 5 września 2018 r. dot. Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Karczew (znak sprawy: SRP.0005.14.2018),
pismo z dnia 10 września 2018 r. Rady Sołeckiej wsi Człekówka dot. rezerwacji
środków w budżecie Powiatu na rok 2019 (znak sprawy: SRP.0005.27.2018),
pismo z dnia 12 września 2018 r. Sołtysa wsi Ponurzyca dot. rezerwacji środków
w budżecie Powiatu na rok 2019 (znak sprawy: SRP.0004.49.2018).

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Piotr Mateusz Kudlicki

