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PROTOKÓŁ NR 36/14 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu  
w dniu 20 października 2014 r.  

         
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącego Pana Dariusza Grajdy w godzinach 1600 do 1800.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji i goście zgodnie z załączonymi  
listami obecności. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Pan Dariusz 
Grajda powitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad: 
   

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 
Otwockiego na lata 2014-2020”. 

2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu zestawienia inwestycji i remontów wykonanych             
w latach 2010-2014. 

3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 

Przewodniczący Dariusz Grajda przed zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020” poprosił Członka 
Zarządu Pana Janusz Budnego o zabranie głosu. Pan J. Budny poinformował, że na 
posiedzenie Komisji zostali zaproszeni współautorzy projektu Strategii tj. zespół ekspercki             
w składzie: dr Paulina Legutko-Kobus, dr Ewa Jastrzębska i dr Benedykt Opałka. 
 Pani dr Ewa Jastrzębska poinformowała, że Strategia była opracowywana                    
w sposób partycypacyjny. Następnie omówiła metodę opracowania Strategii i harmonogram 
prac nad tym dokumentem. Omówiła główne wyzwania rozwojowe i jak one się przełożyły 
na cele, które w tej Strategii zostały zawarte. Przybliżyła temat wdrażania dokumentu                         
i systemu monitoringu przez podmioty odpowiedzialne za wdrażanie tej Strategii. 

Prognozę możliwości finansowania zadań rozwojowych Powiatu Otwockiego w latach 
2015-2025 omówił dr Benedykt Opałka. 

Wicestarosta Pan Mirosław Pszonka zapytał, na czym oparte są prognozy finansowe               
i skąd się wzięła rozbieżność rzędu 15 mln zł. 
 Dr Benedykt Opałka odpowiedział, że do wskaźnika wzrostu dochodów ogółem 
włączone są dochody z tytułu sprzedaży majątku. Założone jest zmniejszenie obciążenia                   
z tytułu zaciągniętych kredytów oraz element wzrostu dochodów. 
 Przewodniczący zapytał, ile procent wzrasta dochód między rokiem 2015 a 2025, dla 
każdego wariantu? 
 Dr Benedykt Opałka odpowiedział, że ok. 50% w przypadku scenariusza 
optymistycznego, średniego ok. 39%, a pesymistycznego ok. 26%. Bazą zastosowanego 
wskaźnika były dane historyczne dot. zmian budżetowych. 

Wicestarosta Pan Mirosław Pszonka zapytał dlaczego w Powiecie wzrost 
przedsiębiorczości jest poniżej wskaźnika wojewódzkiego, czy krajowego i czy jest to duża 
różnica? 

Pani dr Ewa Jastrzębska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie 
brutto, to stanowi ono w Powiecie Otwockim ok. 93% wynagrodzenia na Mazowszu. Jeżeli 
chodzi o podmioty wpisane do REGON na 10 tys. mieszkańców to jest ok. 91% średniej 
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mazowieckiej. Te dwa wskaźniki „mówiły” o przedsiębiorczości. Stopa bezrobocia stanowi 
ok. 87%, w tym wypadku jest to pozytywny wskaźnik, na co wpływa bliskość Warszawy. 

Pan Grzegorz Michalczyk zapytał o wskaźnik integracji i aktywności społecznej                 
w innych  samorządach? 

Pani Starosta odpowiedziała, że integrację i aktywność społeczną można zauważyć              
w powiatach dalej położonych od Warszawy. 

Pani Anna Kamińska zapytała, czy eksperci zidentyfikowali jakieś cechy unikalne             
w Powiecie, które mogą stanowić potencjał do rozwoju? 

Pani dr Ewa Jastrzębska odpowiedziała, że do tych cech zaliczyć należy: rozwój 
turystyki (mieszkańcy Warszawy mogą wypoczywać blisko swojego miejsca zamieszkania), 
tradycje uzdrowiskowe, kulturę kołbielską i wiele innych elementów, które pozwalają 
postawić na innowacyjność, na turystykę, na wykorzystanie tych walorów naturalnych. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowanie: za 5 osób, przeciw 1 osoba, wstrzymały się 2 osoby 

 
Pan Krzysztof Szczegielniak (który wstrzymał się od głosu) poinformował, że według 

niego Strategia spełnia oczekiwania, ale wstrzymują się (z Panem Grzegorzem 
Michalczykiem) w związku z podjęciem decyzji na koniec tej kadencji. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż Komisja RGiPP założyła, że w tej kadencji 
przyjmie Strategię i przyjęła. 

 
Ad. 2 
 Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pan Tadeusz Marek Płaczek 
przedstawił zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego 
w latach 2003-2014 wg stanu na dzień 31 sierpnia 2014 r. (wykaz zadań w załączeniu). 
 Pani Danuta Leśniewska zapytała, jak wygląda procentowo przekazywanie środków 
na inwestycje drogowe gminom? 
 Pan T.M. Płaczek odpowiedział, że wykaz taki przygotuje. 
  
 
Ad. 3 

1. Wnioski do Dyrekcji ZDP: 
− Pan Andrzej Szaciłło poprosił o ustawienie od 6 do 8 słupków w Otwocku przy 

osiedlu na ulicy Kraszewskiego, 
− Przewodniczący Komisji poprosił o „wyłatanie” drogi z Gliny ze składowiska 

odpadów komunalnych do Woli Duckiej, 
− Pan Grzegorz Michalczyk poprosił, aby w Dobrzyńcu na drogę przywieziono 

destrukt. 
Wnioski zostały przyjęte przez aklamację. 

 
2. Członkowie Komisji zapoznali się z: 

− wyciągiem Nr 761 z projektu protokołu Nr 203/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu               
w Otwocku w dniu 23 września 2014 r. - wnioski do budżetu Powiatu                             
(w załączeniu), 

− wyciągiem Nr 767 z projektu protokołu Nr 204/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu               
w Otwocku w dniu 23 września 2014 r. - bieżące utrzymanie dróg (w załączeniu), 

− pismem z dnia 17 września 2014 r. Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny 
„STERNIK” w Warszawie dot. przystanku komunikacyjnego (w załączeniu). 
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Ad. 4 
 Protokół Nr 35/14 z dnia 22 września 2014 r. z posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

 
            Protokółowała:       Przewodniczący Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                          Dariusz Grajda 
 
 
 


