Protokół Nr 61/22
Komisji Budżetowej
ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych
Rady Powiatu Otwockiego
w dniu 11 kwietnia 2022 r.
w auli Liceum Ogólnokształcącym im. K. I Gałczyńskiego w Otwocku

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r.
poz. 3657) Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 1630 otworzyła wspólne
posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego. Przewodnicząca powitała
panie i panów radnych, oraz przybyłych gości: Starostę Otwockiego Krzysztofa
Szczegielniaka, Skarbnika Powiatu Wiesława Miłkowskiego, Sekretarza Powiatu Andrzeja
Soleckiego, Kierownika Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafała
Skwiota, Przewodniczącą Zespołu ds. wdrożenia Strategii, radną Kingę Błaszczyk – Członka
Zarządu Powiatu, Posła na Sejm RP Bożenę Żelazowską, Posła na Sejm RP Kingę Gajewską
oraz Posła na Sejm RP Dariusza Olszewskiego.
Temat ww. posiedzenia przedstawiał się następująco:
Przedstawienie Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 (projekt – ver. 1.4
z dnia 16.02.2022 r.), pod kątem jej analizy przez komisje Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach poprosiła o zaprezentowanie nagrania
wraz z prezentacją przygotowanego przez Profesora Andrzeja Raszkowskiego, będącego
autorem projektu Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030. Po zakończonej
prezentacji poprosiła Przewodniczącą Zespołu ds. wdrożenia Strategii Powiatu Otwockiego
na lata 2022-2030, radną Kingę Błaszczyk – Członka Zarządu Powiatu oraz Kierownika Biura
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafała Skwiota, jako koordynatorów
przedsięwzięć dotyczących Strategii Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 o zabranie głosu.
Przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii, radna Kinga Błaszczyk – Członek
Zarządu Powiatu poinformowała o wielkim zaangażowaniu członków Zespołu ds. Strategii,
powołanego przez Starostę Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka. Radna dodała, że do
dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi, dzisiaj radni spotkali się po to, żeby jeszcze raz go
omówić i ma nadzieję, że na najbliższej sesji uda się przyjąć Strategię.
Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot
powiedział, że dwa główne filary Strategii to turystyka weekendowa oraz poprawa
efektywności i jakości usług publicznych w Powiecie Otwockim. Prace nad dokumentem
rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku, wyłoniono wówczas zespół składający się zarówno
z pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego, jak i radnych. Po kilku miesiącach
pracy okazało się, że potrzebna jest zewnętrzna perspektywa specjalisty, w związku z tym do
prac nad projektem został zaproszony Profesor Andrzej Raszkowski, który ma bardzo bogate
doświadczenie w tworzeniu tego typu strategii. Kierownik dodał, że prace były oparte na
konsultacjach i warsztatach strategicznych, w których uczestniczyli mieszkańcy oraz
przedstawiciele gmin.
Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, że Strategia Rozwoju Powiatu
Otwockiego na lata 2022-2030 była opracowana na podstawie danych historycznych z 2020
roku. Przez ostatnie dwa lata dużo się zmieniło m.in. pandemia, wojna w Ukrainie, wysoka
inflacja, w związku z czym pewne wnioski zdewaluowały się. Radna zaproponowała, aby
zdanie na str. 101: „sytuacja materialna mieszkańców ulega stopniowej poprawie i należy
zadbać o równomierny rozwój w ujęciu terytorialnym, zapobiegać powstawaniu nierówności
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społecznych” zamienić następującym: „w związku z długotrwałą pandemią COVID-19,
wojną w Ukrainie, wysoką inflacją grożącą w krótkim czasie stagflacją i wysokim wzrostem
cen żywności, nośników energii, materiałów budowlanych etc. będzie postępować
pauperyzacja społeczeństwa. Należy zwiększyć środki finansowe na pomoc społeczną
i w miarę możliwości zapobiegać powstawaniu nierówności społecznych.”.
Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, że dokument jest bardzo dobrze zrobiony,
ale zawiera on dane do 2020 roku i nie ma żadnych przewidywanych prognoz.
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby wnioski do omawianego
dokumentu przesyłać w formie pisemnej. Zaznaczył, że prace nad Strategią trwały w roku
2021, w związku z tym opierano się na danych z roku 2020. Dodał, że obecna sytuacja
sprawia, że ciężko jest tworzyć prognozy na kolejne lata.
Radny Jacek Czarnowski zaapelował, aby starać się zrealizować podstawowe
założenia i perspektywy ujęte w projekcie. Zaapelował również do przewodniczących
komisji, aby przy tworzeniu planów pracy swoich komisji kierowali się tym, co zawarte jest
w Strategii.
Radna Jolanta Koczorowska podkreśliła, że bardzo ważne jest to, aby w Urzędzie
wyznaczono osobę oraz jedną z komisji rady, które będą monitorowały realizację Strategii.
Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że niektóre dane są z roku 2019 a nawet
2018, w związku z tym powinno nastąpić tu ujednolicenie. Radny nawiązał do danych z GUS
za rok 2021, które niedługo się pojawią. Następnie radny zapytał czy wzrost liczby lekarzy
i dentystów na terenie powiatu jest adekwatny do wzrostu usług świadczonych przez tych
lekarzy na terenie powiatu, czy niektórzy z nich świadczą usługi w innych miejscach np.
w Warszawie?
Przewodnicząca Rady powiedziała, że założeniem dzisiejszego spotkania jest
wyrażenie ostatecznego zdania o projekcie Strategii, do którego nie wpłynęły do tej pory
uwagi radnych. Sprawy zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu zostaną wzięte pod uwagę
i być może uda się podjąć Strategię na najbliższej sesji tak, aby jak najszybciej można było
ją wdrażać.
Sekretarz Powiatu pozytywnie ustosunkował się do prośby o ujednolicenie danych
tam, gdzie jest to możliwe i uszczegółowienie kwestii lekarzy.
Radny Piotr Kudlicki powiedział, że dokument posiada wiele zalet, ale graficzna
forma przytłumia wartość merytoryczną zebranych danych. Do zalet można zaliczyć
wyczerpujące i satysfakcjonujące podejście do takich obszarów jak turystyka, walory
przyrodnicze, kulturowe oraz obszaru rozwoju infrastruktury i komunikacji. Zaletą jest też
przystępna i atrakcyjna forma strategii. Nie sposób jednak pominąć wad dokumentu. Badania
w Strategii przeprowadzane są bez metodologii badawczej i niereprezentatywnej próbie 117
osób w formie wywiadu. W zasadzie nie są to badania, słowo to jest nadużyciem. Kolejna
sprawa to całkowite pominięcie niektórych ważnych aspektów rozwoju powiatu. Powiat jest
organem założycielskim szkół średnich oraz wielu innych placówek z obszaru wychowania
młodzieży i oddziaływania na rodziny. Bezpieczeństwo życia w rodzinie, trwałość i
nierozerwalność rodzin i więzi rodzinnych, wychowanie młodzieży, to niezwykle ważne
zagadnienia w rozwoju człowieka, od których zależą jego postawy i funkcjonowanie w
dorosłym życiu. Zależy od tego umiejętność życia we wspólnocie - domowej, osiedlowej,
miejskiej i powiatowej. Pominięcie tych aspektów w strategii powoduje, że radny nie może
identyfikować się z tym dokumentem. Znamienne, że słowo "młodzież" pojawia się w
strategii kilka razy i to wyłącznie jako określenie grupy wiekowej osoby udzielającej
odpowiedzi na pytania wywiadu. Zdaniem radnego uwagę zwraca sztampowość treści
dokumentu, którą w większości można zastosować do każdego innego powiatu. W projekcie
brakuje również uwzględnienia dynamiki zdarzeń wynikających ze zmian otoczenia
zewnętrznego, w związku z tym należałoby wkomponować to w dokument lub nie spieszyć
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się z jego uchwaleniem. Następnie radny zaznaczył, że projekt Strategii został przekazany do
analizy przez komisje, jednak żadna z komisji nie podjęła do tej pory tej kwestii. Radny
zaapelował, aby zrezygnować z presji szybkiego uchwalenia Strategii.
Przewodnicząca Rady odniosła się do powyższej wypowiedzi zaznaczając, że projekt
został przekazany do komisji, radni zostali również poproszeni o to, aby wysłać do niego
uwagi drogą elektroniczną. Dodała, iż ma nadzieję, że przewodniczący komisji zaplanują
na posiedzeniach komisji pracę nad projektem Strategii wraz z wyrażeniem opinii komisji.
Kierownik Biura Kultury i Promocji odniósł się do kwestii badań zawartych
w Strategii.
Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że proponowana Strategia spełnia wszystkie
wymogi i Rada Powiatu powinna przyjąć ją szybko, aby mieć podstawę do aplikowania
o środki zewnętrzne.
Radna Grażyna Olszewska podkreśliła, że Strategia jest bardzo ważnym dokumentem,
który pokazuje kierunki rozwoju na przyszłość, ale nie zawiera bieżących zadań Powiatu do
realizacji. Zaapelowała, aby nie przedłużać już prac nad dokumentem, a cenne uwagi
zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu powinny znaleźć się w dokumencie.
Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że głównym przesłaniem Strategii był
rozwój gospodarczy Powiatu Otwockiego poprzez szeroko pojętą turystykę i rozwój usług
publicznych, i mimo istotnych uwag radnych, zasadniczy cel został spełniony.
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
projektu Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030. Poprosiła, aby radni
przesyłali e-mailem uwagi do projektu do 21 kwietnia br. Będą one na bieżąco przekazywane,
a następnie komisje pochylą się zbiorczo nad projektem i jeśli się uda, Strategia będzie
procedowana na najbliższej sesji. Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących komisji,
aby uwzględnili ten temat na posiedzeniach swoich komisji.
Przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii podziękowała całemu Zespołowi,
a w szczególności Kierownikowi Biura Kultury i Promocji oraz Sekretarzowi Powiatu,
ponieważ ich wkład pracy był naprawdę duży. Warto podkreślić, że na każdym etapie
wszystko było konsultowane z dyrektorami jednostek i pracownikami Starostwa
Powiatowego, którym radna również podziękowała.
Poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska podziękowała za zaproszenie na komisję.
Powiedziała, że Strategia jest potrzebnym dokumentem, ponieważ wyznacza kierunki, ale
pokazuje też braki. Dodała, że w przygotowanie Strategii zostało włożone dużo pracy,
konsensus za chwilę zostanie osiągnięty i wszyscy będą się niebawem cieszyć z gotowego
dokumentu.
Poseł na Sejm RP Kinga Gajewska również podziękowała za zaproszenie na
posiedzenie. Powiedziała, że bardzo potrzebne jest to, aby takie strategie powstawały
ponadpartyjnie i aby wszyscy chcieli uczestniczyć w tych pracach. Strategia zawiera wątek
rozwoju transportu, a to determinuje dojazd do Warszawy. Niezwykle istotny w tej kwestii
jest kontakt z Sejmem RP i posłami dotyczący budowy Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej. Radni i osoby należące do Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” były obecne na
Komisji Infrastruktury i walczą o to, aby taka droga powstała na terenach, które nie są zielone
i zamieszkałe. Poseł na Sejm RP poprosiła radnych o wsłuchanie się w głos społeczeństwa.
Poseł na Sejm RP Dariusz Olszewski również podziękował za zaproszenie na komisję.
Podkreślił, że podsumowaniem rozwoju Powiatu Otwockiego jest misja i wizja, którą
przedstawiono w Strategii, w związku z tym podziękował za nadzorowanie tej pracy
Przewodniczącej Zespołu ds. wdrożenia Strategii, radnej Kindze Błaszczyk. Projekt Strategii
ukazuje, że radni chcą dbać o rodziny, które zamieszkują Powiat Otwocki. Poseł na Sejm RP
dodał, że Strategia zawiera bardzo mało kwestii związanych ze sportem.
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Poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska powiedziała, że Powiat Otwocki, tak blisko
położony Warszawy, mógłby jeszcze bardziej rozwinąć się w kwestii transportu dzięki
rozbudowie drogi nr 801. Następnie zaznaczyła, że w Strategii wiele miejsca poświęcono
kulturze, Powiat Otwocki jest pod tym względem szczególny, ponieważ są tu uwarunkowania
historyczne.
Starosta Otwocki podsumowując podziękował całemu Zespołowi ds. wdrożenia
Strategii za długą i ciężką pracę. Następnie zaznaczył, że ważnym aspektem Strategii jest
turystyka weekendowa i bliskość Powiatu Otwockiego Warszawy oraz rozbudowa trasy
nr 801. Starosta podziękował Posłom na Sejm RP, że podejmują wspólne działania mające na
celu rozwój dróg w Powiecie Otwockim, aby komunikacyjnie lepiej połączyć się z Warszawą.
Przewodnicząca Rady również podziękowała Zespołowi za pracę oraz podziękowała
Posłom za obecność, kontakt i wsparcie.

O godzinie 18.00 Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach zakończyła wspólne posiedzenie
komisji.
W załączeniu:
Projekt – ver. 1.4 z dnia 16.02.2022 r. Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata
2022-2030.

Sporządziła:

Przewodniczyła:

Paulina Przybysz

Przewodnicząca Rady
Powiatu Otwockiego
Grażyna Kilbach
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