Protokół Nr 3/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 7 lutego 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski, Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny, Skarbnik
Powiatu Alicja Matuszewska, p.o. Kierownika Wydziału Funduszy Strukturalnych, Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Anna Rosłaniec oraz Pan
mieszkaniec Powiatu.
Porządek posiedzenia:
1. Proj ekt budżetu Powiatu na rok 2011.
2. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego, przyjętej na lata
2004-2015.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy dwóch głosach
„wstrzymujących się”, w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 1
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła zmiany do projektu budżetu Powiatu
na rok 2011.
Jeżeli chodzi o dochody Powiatu, to stanowią one łączną kwotę w wysokości 99.076.453 zł,
z tego: bieżące - 90.926.211 zł, majątkowe - 8.150.242 zł. Natomiast wydatki zostają
ustalone w łącznej kwocie 104.281.451 zł, z tego: bieżące - 94.212.156 zł i majątkowe 10.069.295 zł. Deficyt stanowi kwotę w wysokości 5.204.998 zł i będzie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.426.639 zł i wolnych
środków z lat ubiegłych w kwocie 3.778.359 zł. Przychody budżetu zostają ustalone
w kwocie 10.778.359 zł z następujących tytułów, mianowicie: zaciągnięte kredyty w kwocie
5.000.000 zł, wolne środki w kwocie 3.778.359 zł i spłaty pożyczek udzielonych ze środków
publicznych w kwocie 2.000.000 zł. Natomiast rozchody budżetu zostają ustalone w kwocie
5.573.361 zł, z czego 3.255.426 zł ze spłaty otrzymanych kredytów, 317.935 zł z tytułu spłaty
otrzymanych pożyczek oraz 2.000.000 zł z udzielonych pożyczek. Poza tym ustala się rezerwę
ogólną w wysokości 433.000 zł i rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe w wysokości
150.000 zł oraz wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości
600.000 zł.
Odnosząc się do nowych inwestycji, to Zarząd proponuje:
- budowę Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7 - kwota 550 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla
ZP ZOZ) - kwota 560 tys. zł.
Skarbnik przekazała radnym zestawienie planów dochodów i wydatków (co do działu),
uwzględniając dane zawarte w projekcie budżetu z 15 listopada 2010 r. oraz po zmianie
z 1 lutego 2011 r., przedstawiając w ten sposób różnicę między w/w projektami.
Radny Artur Brodowski poprosił Skarbnika o rozpisanie przedstawionych danych
w działach również co do rozdziału.
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Skarbnik odpowiedziała, iż postara się przedstawić w/w informacje przed najbliższym
posiedzeniem Komisji Budżetowej.
Przewodniczący
Komisji
poddał
głosowaniu
pozytywne
zaopiniowanie
przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2011.
Głosowanie: za - 7 osób, przeciw - 1 osoba (nie głosowała 1 osoba).
Projekt budżetu Powiatu na rok 2011 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 9 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Dariusz Grajda poprosił p.o. Kierownika Wydziału
Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Annę Rosłaniec
o przedstawienie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata
2004-2015, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr 137/XIX/2004 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 8 lipca 2004 r.
Pani Anna Rosłaniec powiedziała, że Wydział FSPKSiT proponuje stworzenie
Strategii na lata 2011 - 2020. Pokrywałaby się ona wówczas ze Strategią Rozwoju
Województwa Mazowieckiego oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu.
Przewodniczący Komisji zauważył, że wiele zapisów przedstawionych w Strategii jest
już nieaktualnych. Poprosił o zgłaszanie przez członków Komisji ewentualnych uwag podczas
posiedzenia lub po spotkaniu do Wydziału Promocji.
Starosta Bogumiła Więckowska stwierdziła, że powinno odbyć się oddzielne
posiedzenie Zarządu w tej sprawie, gdyż jest to bardzo ważny dokument dla całego Powiatu.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w części 3.1. Główne kierunki
działań ... > „Sfera gospodarcza” (str.6) dodać zapis o Instytucie Wysokich Ciśnień PAN
w Celestynowie.
Radny Artur Brodowski zawnioskował o dodanie zapisu o stacji obserwacyjnej
w Ostrowiku, „Mądralinie” Ośrodku Konferencyjnym PAN w Otwocku i Obserwatorium
Geofizycznym w Świdrze. Następnie zwrócił uwagę na nieprecyzyjność zapisu „Zwiększenie
udziału paliw ekologicznych w ciepłowniach” (cz.1.4.2 > Cele szczegółowe > potencjał
ekologiczny, str. 11) oraz na brak ścisłego związku z działaniami Powiatu.
Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak zaproponował, aby zmienić ten
zapis na dot. edukacji o ekopaliwach i włączyć do punktu „Promocja wykorzystania energii
odnawialnej ...”.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Plan Rozwoju Lokalnego (cz.1.4.2. > Cele
szczegółowe > Potencjał techniczny) nie został przyj ęty w związku ze zmianą przepisów,
które nałożyły na samorządy przyj ęcie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
(Powiat posiada w/w dokument na lata 2008-2013).
Radny Artur Brodowski zauważył, że wiele zapisów w Strategii jest nieadekwatnych
do zadań faktycznie realizowanych przez Powiat i Starostę.
Pani Anna Rosłaniec zwróciła uwagę na organizowany Powiatowy Festiwal Kultury,
w którym uczestniczyć będą producenci lokalnych produktów (części 1.4.3.), jak również na
brak utworzenia Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (cz. 1.4.3. > Turystyka, drobna
wytwórczość . > Cele szczegółowe).
Przewodniczący Komisji dodał, że istnieje Mazowiecki FPK, w którego pracach
bierze udział Powiat Otwocki.
Radny Artur Brodowski zauważył, że Powiat nie posiada informacji o warunkach
inwestowania na jego terenie.
Starosta odniosła się do powyższej wypowiedzi radnego i powiedziała, że takie
informacje może posiadać Lokalna Grupa Działania.
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Kamińska stwierdziła, że obecna Strategia jest
zbiorem wielu pomysłów. Uważa, że lepiej jest opracować krótszy, o mniejszej skali
ogólności dokument, z określeniem zasad ewaluacji jego realizacji.
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Wicestarosta Mirosław Pszonka dodał, iż Strategia powinna być ogólna.
Z obowiązującego dokumentu wynika, że zrealizowano 30 - 40 % zapisów, co zresztą
powinno zostać przedstawione.
Wiceprzewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na zapis „Wypromowany wizerunek
powiatu jako miejsca o korzystnych warunkach do inwestowania” (cz. 1.4.3. > Przemysł,
budownictwo ... > Cele szczegółowe). Jej zdaniem brakuje danych o podmiotach
inwestujących, terenach pod inwestycję i ofercie inwestycyjnej.
Starosta zauważyła, iż np. w Józefowie nie ma takich terenów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy opracować dokument kompatybilny
z tym, co dzieje się w gminach. Stąd działania Pani Starosty podejmowane w celu nawiązania
ścisłej współpracy z gminami. Dodał, że przy tworzeniu nowej Strategii niezbędne jest
włączenie Rady Samorządowej, wymiana danych z gminami, przyjmowanie Strategii
w innych jednostkach samorządu. Jednocześnie nie może to być 5-letni program
dot. konkretnych inwestycji. Powinien to być dokument wyznaczający zadania ciągłe, ale
nieustannie aktualizowany. W celach szczegółowych należy wpisywać rzeczy konkretne.
Wiceprzewodnicząca Komisji powiedziała, że stworzenie bazy danych dot. terenów
inwestycyjnych może być realizowane przez wydziały. Natomiast wiele zapisów Strategii jest
nierealnych.
Rady Artur Brodowski zwrócił uwagę, że zapisy Strategii powinny być przekuwane na
zapisy w uchwale budżetowej.
Wiceprzewodnicząca Komisji zaproponowała, aby skupić się wokół jednego pomysłu.
Obecna wersja dokumentu nie określa zasad zawartych w misji Powiatu. Podobnie nie pasuje
do hasła „Lider sosnowych klimatów”.
Radny Artur Brodowski powiedział, że nie zna opracowań rocznych planów realizacji
Strategii (cz. 1.6.2).
Starosta stwierdziła, że rocznym planem jest budżet.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby raz do roku informować o tym, co jest
realizowane w ramach Strategii.
Radny Artur Brodowski zapytał, kto jest Koordynatorem wdrażania Strategii?
Pani Anna Rosłaniec odpowiedziała, że nie jest jej znana taka osoba, wobec czego
wnioskuje, że nie została powołana.
Wicestarosta Otwocki dodał, iż w uchwalonej Strategii z 2004 roku znajduje się zapis
o „Komitecie Sterującym Strategii”.
Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na wysoki poziom ogólności zapisów
np. na temat gospodarowania odpadami, czy też w przypadku Powiatowego Festiwalu
Kulturalnego, który integruje wszystkie gminy. Radny zawnioskował o uszczegółowienie
tych zapisów, także w kontekście Strategii Rozwoju Województwa.
Wiceprzewodnicząca Komisji uważa, że Strategia powinna wyznaczać kierunek
rozwoju także dla gmin. Zaproponowała, by przygotować SWOT Powiatu i na tej podstawie
budować Strategię. Nie jest mocną stroną Powiatu tradycja, czy też zabytki, natomiast można
zaproponować rozwój usług medycznych, domów opieki, geriatrii itd. W Powiecie działaj ą
4 szpitale, które mogą obsługiwać pacjentów z Warszawy. Można stworzyć lub rozwinąć
centra usług medycznych (nie tylko tradycyjnych), dzięki którym do Powiatu będą
przyjeżdżać ludzie spoza jego terenu. Działki pod inwestycje można dostosować do
inwestycji właśnie w sektorze medycznym. Można również zrobić klaster poprzez
wyspecjalizowanie Powiatowego Urzędu Pracy w oferowaniu pracowników z dziedziny
opieki medycznej. Na zakończenie wypowiedzi Wiceprzewodnicząca Komisji dodała, że
w Otwocku funkcjonuje Zespół Szkół Medycznych Policealnych, który można byłoby
włączyć do tego pomysłu.
Starosta zauważyła, że usługi medyczne były tradycją w tym regionie. Należałoby
także skupić się na rozwoju geriatrii.
Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak poparł powyższe wypowiedzi
radnych dot. dużej ogólnikowości Strategii. Zaproponował, aby zwrócić uwagę na misję.
3

Rozwój Powiatu w zakresie usług medycznych, bądź opieki społecznej nie wyklucza działań
na rzecz zachowania tradycji. Zaproponował, żeby zająć się nie tylko rozwojem komunikacji
z Warszawą, ale i poszczególnych gmin z Otwockiem. Wiąże się to z młodzieżą, która
miałaby szansę uczyć się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat.
Radna Danuta Leśniewska poparła w/w głos w dyskusji radnego Krzysztofa
Szczegielniaka zwracając uwagę na problem komunikacji, jeżeli chodzi o Nadbrzeż.
Wicestarosta zaznaczył, że największy problem istnieje na liniach, na których żaden
przewoźnik nie oferuje swoich usług, bo jest to dla niego nieopłacalne.
Radny Artur Brodowski zaproponował zmianę założeń Strategii tj. aby z zadań
własnych, nałożonych na Powiat ustawą, wydzielić obszary, na które ma on wpływ, a dopiero
potem pokazać obszary, w których chce rozwijać współpracę z innymi podmiotami.
Wiceprzewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na częste wymieszanie celów ogólnych
ze szczegółowymi. Należy określić priorytety, ale nie wszystkie trzeba uszczegóławiać.
Radna Danuta Leśniewska zaproponowała, żeby cele ze Strategii Powiatu były spójne
z celami poszczególnych Gmin wchodzących w skład Powiatu Otwockiego.
Przewodniczący Komisji wymienił zadania, które realizuje Powiat: część oświaty
(ponadgimnazjalna), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (DPS), zadania zlecone
przez ustawodawcę, turystyka weekendowa (we współpracy z gminami). Następnie
zaproponował wydzielenie następujących obszarów:
a) na które wpływ ma Powiat,
b) na które nie ma wpływu Powiat, ale w których może działać jako inicjator
lub we współpracy z gminami,
c) pozostałe.
Na zakończenie Przewodniczący Komisji zaproponował przesłanie wszystkich uwag do
Wydziału Promocji, poczynając od misji. W ciągu 1,5 miesiąca Wydział Promocji i Zarząd
powinni przedstawić radnym propozycję nowej Strategii, a przynajmniej założenia. Poprosił,
aby członkowie Komisji zastanowili się nad misją i wizją.
Ad. 3
1. Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 02.02.2011 r., znak: S/ORiS/0718/19/11,
Wicestarosty Otwockiego dot. skargi z dnia 22.12.2010 r. Sołtysa Ponurzycy na Zarząd
Dróg Powiatowych dot. odśnieżania drogi powiatowej Nr 2744W Człekówka-PonurzycaOsieck.
2. Pan
mieszkaniec Powiatu poprosił, aby Starosta lub Wicestarosta
udzielili odpowiedzi (na najbliższej sesji lub w innej formie) na pytanie: ile przez ostatnie
lata kosztował Wydział Promocji oraz co z tego tytułu uzyskali mieszkańcy Powiatu?
Ad. 4
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty. Głosowanie: za - 7
osób, wstrzymała się - 1 osoba (nie głosowała 1 osoba).
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczył:
Dariusz Graj da
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