Protokół Nr 15/19
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 26 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska odbyło się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górna 13 w godzinach 1615 – 1910 pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Pawła Ajdackiego.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Głowna
Księgowa Starostwa Powiatowego w Otwocku Małgorzata Komosa, Zastępca Dyrektora
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku Mariola
Gędzielewska, Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku
Rafał Skwiot, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek,
radna Rady Powiatu w Grażyna Olszewska, Prezes Zarządu Fundacji Dobra Przestrzeń
Wiktor Lach, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie
z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu Nr 13/19 z ubiegłego posiedzeń Komisji.
3. Zaopiniowanie Uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
4. Analiza stanu przygotowania dróg powiatowych do okresu zimowego 2019/2020.
5. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
6. Przestawienie korespondencji, jaka wpłynęła do Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na
na zmianie brzmienia pkt 3 na „Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu w Otwocku.” Oraz na
zdjęciu z porządku posiedzenia pkt 2.
Powyższa propozycja został przyjęta przez aklamację w obecności 4 członków
Komisji.
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu w Otwocku.
3. Analiza stanu przygotowania dróg powiatowych do okresu zimowego 2019/2020.
4. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
5. Przestawienie korespondencji, jaka wpłynęła do Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
1) Głowna Księgowa Starostwa Powiatowego w Otwocku Małgorzata Komosa
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm.;
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.;
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
3) Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Mariola Gędzielewska
przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
4) Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot przedstawił projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok;
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z zastrzeżeniem do § 10 rozdziału
9 programu mówiący o środkach finansowych zaplanowanych w wysokości około
7.150.000,00 złotych.
Głosowanie: „za” - 2 osób, „wstrzymały się” - 4 osoby.
Ad. 3
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek
odpowiadając na pytania radnych przedstawił analizę stanu przygotowania dróg powiatowych
do okresu zimowego 2019/2020
Radni w trakcie dyskusji przyjęli poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą,
aby wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Otwocku dokonał weryfikacji miejsc na
terenie powiatu zagrożonych anomaliami pogodowymi i oznakował te miejsca.
Głosowanie: „za” – 6 osób (jednomyślnie).
Ad. 4
W trakcie dyskusji radni zadawali pytania do poszczególnych zadań inwestycyjnych
zaplanowanych na przyszły rok.
Następnie Komisji przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą
o wystąpienie do Wójta Gminy Celestynów, aby wskazał, które inwestycje
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z wymienionych w piśmie z dnia 27 września 2019 r. powinny zostać uwzględnione
budżecie Powiatu na 2020 rok z kwotą 350.000,00 zł jako udział Gminy.
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Radny Dariusz Grajda – wniosek o dodanie nowego zadania inwestycyjnego do
projektu budżetu Powiatu na 2020 rok pn. Powiatowy Program Doświetlania przejść dla
pieszych przez drogi powiatowe w wysokości 200 tys. zł, źródło finansowania – rezerwa
ogólna.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu
budżetu Powiatu na rok 2020.
Głosowanie: „za” – 2 osoby, „przeciw” – 3 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywną opinię w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie zadań Komisji.
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2020 w zakresie zadań Komisji,
został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo z dnia
18 listopada 2019 r. TBJ Sp. z o.o. Fitness Club Imperium dot. prośby o rozważenie
przesunięcia lokalizacji przystanku autobusowego umiejscowionego przy skrzyżowaniu ulicy
Hugona Kołłątaja z ulicą Małą (znak sprawy: SRP.0005.35.2019).
Komisja zapoznała się z ww. pismem.
Ad. 6
Prezes Zarządu Fundacji Dobra Przestrzeń Wiktor Lach przedstawił koncepcję
przedstawioną w piśmie z dnia 15.10.2019 r. z zakresu ochrony i upowszechniania
dziedzictwa kulturowego pod nazwą Zagospodarowanie terenu przy Rondzie
Nadwiślańskiego Urzecza (znak sprawy: SRP.0005.30.2019).
W wyniku powstałej dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił Prezesa Zarządu
Fundacji Dobra Przestrzeń o doprecyzowanie wniosku i złożenie go w terminie do
30 września 2020 r.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Paweł Ajdacki
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