
Protokół Nr 22/16 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 16 września 2016 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615 do 
1715. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  

Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Omówienie wniosków Komisji do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. 
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zgłoszone podczas posiedzenia wnioski 
zostały przegłosowane razem, a następnie po przyjęciu przez Komisję przekazane Zarządowi 
Powiatu. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki nie zgodził się z powyższą propozycją 
Przewodniczącego. Stwierdził, iż każdy z wniosków powinien zostać przegłosowany osobno. 

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował głosowanie nad każdym                          
z wniosków osobno. 

Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba . Wniosek upadł. 
  

Następnie radni zgłosili wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2017. 
 

1. Radny Kazimierz Ciorga – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 16.09.2016 r. 
(w załączeniu). 

2. Radny Mateusz Rojek – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 14.09.2016 r.                  
(w załączeniu). 

3. Radna Grażyna Olszewska – wnioski zgłoszone zgodnie z pismami z dnia                            
15.09.2016 r. (w załączeniu – 3 szt.). 

4. Radna Małgorzata Wielopolska – wnioski zgłoszone w imieniu radnych Powiatu 
Otwockiego reprezentujących okręg wyborczy Nr 1, zgodnie z pismem z dnia 
13.09.2016 r. (w załączeniu). 

5. Radny Janusz Goliński – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 14.09.2016 r.       
(w załączeniu). 

6. Radny Artur Brodowski – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 14.09.2016 r. 
(w załączeniu). 

7. Radny Piotr Mateusz Kudlicki – wniosek o budowę świateł na skrzyżowaniu  ulicy 
Okrzei z powiatowym ciągiem ulic Portowa, Rycerska w Otwocku.  

8. Radni Barbara Markowska i Dariusz Grajda:  
− wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 12.09.2016 r. (w załączeniu), 
− wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 15.09.2016 r. Wójta Gminy 

Celestynów (w załączeniu), 



− wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 08.09.2016 r. Pani B. O.                               
(w załączeniu). 

9. Radny Dariusz Grajda przekazał wniosek Pana B. B. o remont drogi powiatowej 
Osieck-Zabieżki zgodnie z e-mailem z dnia 24.08.2016 r. (w załączeniu). 

10. Radni Aneta Bartnicka, Grzegorz Michalczyk, Dariusz Sokół i Zdzisław Zych, 
reprezentujący okręg wyborczy Nr 5: 

− wnioski zgłoszone zgodnie z pismami z dnia 13.09.2016 r. (w załączeniu –                  
2 szt.), 

− wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 13.09.2016 r. Państwa Z. i E. L.                               
(w załączeniu). 

11. Radny Grzegorz Michalczyk – wnioski zgłoszone zgodnie z pismami z dnia                  
14.09.2016 r. (w załączeniu – 2 szt.). 

12. Radny Dariusz Sokół – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 13.09.2016 r.                 
(w załączeniu). 

 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował o wnioskach, jakie wpłynęły do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2017 przekazanych przez Zarząd Dróg Powiatowych                            
w Otwocku. Dodał, że zostały one przesłane w dniu dzisiejszym e-mailem. Przewodniczący 
zauważył, iż większość z załączonych pism pokrywa się z ww. wnioskami, jakie zgłosili 
radni. Zaproponował pozytywne zaopiniowanie ich przez członków Komisji.  

 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2017.  
Głosowanie: za – 11 osób (jednomyślnie). 

 
Ad. 3 
 Przewodniczący Komisji ustalił, iż w przyszłym tygodniu zwoła jeszcze jedno 
posiedzenie poświęcone wnioskom do przyszłorocznego budżetu Powiatu.  
 
Ad. 4 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
 
 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

 Przewodniczył: 

 

Dariusz Sokół     

 
 

 


