Protokół Nr 20/13
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 22 stycznia 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1715.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączoną listą
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu Powiatu na rok 2013.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag, w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 1
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła projekt budżetu Powiatu na rok 2013
wraz ze zmianami, jakie zostały przyjęte przez członków Zarządu podczas posiedzenia w dniu
22.01.2013 r. Następnie Skarbnik odniosła się do korekty wprowadzonej do projektu, który
radni otrzymali w terminie do 15 listopada 2012 r. Powiedziała, że w planie wydatków
majątkowych w pozycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy
ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa
i jednostek organizacyjnych powiatu” pozostanie kwota 250 tys. zł, ze względu na zaciągnięte
zobowiązania. W związku z czym wydatki zostaną zmniejszone o kwotę 1 mln 250 tys. zł.
Pierwotnie Zarząd proponował kwotę 1 mln 500 tys. zł na realizację w/w zadania
inwestycyjnego. Skarbnik zwróciła uwagę na zapis, że wydatki inwestycyjne będą
wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Dodała, że szczegółową
informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2013 r. wraz
z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia Tabela Nr 2a. Jeżeli chodzi o Wieloletnią
Prognozę Finansową, to kwota 25 mln zł kredytu zaciągniętego w roku 2013 będzie rozłożona
na okres 15 lat, a nie 20 lat jak wstępnie zostało zaplanowane. W związku z czym do WPF
również zostanie przygotowana korekta.
Radny Grzegorz Niemiec poprosił o zabezpieczenie środków na budowę chodnika
wzdłuż ul. Majowej w Otwocku. Zapewnił, iż Miasto Otwock zabezpieczy na to zadanie
kwotę 30 tys. zł, na zasadach współfinansowania inwestycji.
Radny Andrzej Szaciłło poparł w/w prośbę.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji przyjęli poniższe stanowisko.
Ze względu na ograniczenia finansowe budżetu Powiatu, Komisja jednomyślnie uznaje,
że w pierwszej kolejności w roku 2013 powinny być realizowane inwestycje drogowe
oparte o pozyskane środki zewnętrzne, w tym zwłaszcza w ramach pomocy finansowej
z gmin. Do takich zadań Komisja wskazuje przebudowę chodnika w ul. Majowej
w Otwocku (od ul. Wołodyjowskiego do ul. Mlądzkiej), przy współfinansowaniu tej
inwestycji przez Miasto Otwock.
Starosta powiedziała, że sprawa zostanie rozważona, jeżeli pojawi się pisemna
deklaracja w w/w kwestii z Miasta Otwocka.
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Członek Zarządu Krzysztof Szczegielniak i radny Jacek Czarnowski zwrócili uwagę
na potrzebę przebudowy nakładki w ul. Wawerskiej w Otwocku, na odcinku od ronda
Sybiraków do ul. Wiejskiej. Przypomnieli, iż zgłaszali w tej sprawie wniosek do budżetu
Powiatu na rok 2013.
W wyniku zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu
pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2013.
Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 3 osoby.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2013 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji poprosił Członka Zarządu Powiatu Grzegorza Michalczyka
o przekazanie Komisji umów i aneksów dot. inwestycji Budowy Domów dla Dzieci.
Radny Jacek Czarnowski zapytał o działania podejmowane przez ZDP, jeżeli chodzi
o zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
Ad. 3
Protokoły Nr 18-19/12 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Grajda
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