
Protokół Nr 29/17 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 15 lutego 2017 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji, radnego Piotra Mateusza Kudlickiego,                         
w godzinach od 1615 do 1830.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Pani Monika Pokrywczyńska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan 
Tadeusz Marek Płaczek oraz pozostali goście, zgodnie z załączoną listą obecności. 

Wiceprzewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie pisma Mieszkańców ul. Częstochowskiej w Karczewie. 
4. Omówienie pozostałej korespondencji dotychczas skierowanej do Komisji: 

1) pismo z dnia 16.01.2017 r. dot. wykonania oznakowania pionowego na przejściu 
przy ul. Karczewskiej 49 w Otwocku; 

2) pismo z dnia 27.01.2017 r. dot. zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatu 
Otwockiego środków na realizację zadania „Budowa chodników, parkingu i 
poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej w Kątach”; 

3) pismo z dnia 01.02.2017 r. dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jana 
Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”; 

4) pismo z dnia 01.02.2017 r. dot. remontu fragmentu chodnika przy skrzyżowaniu 
ulic: Poniatowskiego i Filipowicza; 

5) wyciąg Nr 446; 
6) wyciąg Nr 453. 

5. Plan wydarzeń o charakterze promocyjnym na 2017 rok. 
6. Informacja Zarządu Powiatu nt. nieruchomości Powiatu Otwockiego oraz wykazu 

nieruchomości sprzedanych w 2016 r i przeznaczonych do sprzedaży w 2017. 
7. Ustalenie harmonogramu realizacji planu pracy komisji na rok 2017. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek obrad został przyjęty. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 28/16 został przyjęty w obecności 8 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.  
 
Ad. 3 

Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 8 stycznia 2017 r. 
Mieszkańców ul. Częstochowskiej w Karczewie (znak sprawy: SRP.0005.2.2017). 

W trakcie dyskusji radna Grażyna Olszewska zgłosiła poniższy wniosek. 

 



Wniosek: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje, aby Zarządu Powiatu przychylił się do 
prośby mieszkańców gminy Karczew i wykorzystał środki finansowe zabezpieczone 
przez gminę, w kwocie 61 tys. zł w celu realizacji remontu ciągu pieszego (chodnika) 
w ul. Częstochowskiej.  
 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 1 osoba. 
 

Ad. 4 
1) Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 16.01.2017 r. dot. 

wykonania oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych przy  
ul. Karczewskiej 49 w Otwocku; 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnił, że obecne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiają wykonanie ww. prac. W związku z czym przewidziany termin wykonania 
prac przy ul. Karczewskiej 49 w Otwocku jest na koniec marca br.  

 
2) Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 27.01.2017 r. dot. 

zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatu Otwockiego środków na realizację 
zadania „Budowa chodników, parkingu i poprawa bezpieczeństwa ruchu przy 
Szkole Podstawowej w Kątach”; 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że gmina Kołbiel we własnym 

budżecie na to zadanie zabezpieczyła środki finansowe w kwocie 40 tys. zł. 
Komisja zaproponowała, aby na następne posiedzenie Komisji Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych przygotował informację nt. propozycji prac z wykorzystaniem środków 
finansowych zabezpieczonych przez gminę Kołbiel w kwocie 40 tys. zł na zadnie „Budowa 
chodników, parkingu i poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej w Kątach”. 

 
3) Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 01.02.2017 r. dot. 

realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem 
mostowym przez rzekę Świder”; 

 
Komisja apeluje do Przewodniczącego Rady, aby do wiadomości Komisji przekazać również  
informacje o dalszych działaniach dot. inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz  
z obiektem mostowym przez rzekę Świder”. 
 

4) Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 01.02.2017 r. dot. remontu 
fragmentu chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Poniatowskiego i Filipowicza; 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że fragment chodnika przy 

skrzyżowaniu ulic: Poniatowskiego i Filipowicza (o powierzchni ok. 120 m2), który nie został 
wyremontowany podczas prac budowlanych przeprowadzonych wspólnie przez Miasto 
Otwock i Powiat Otwocki w 2016 r. został zabezpieczony w sposób, w który nie stwarza 
zagrożenia dla pieszych oraz uczestników ruchu drogowego. 
 

5) Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 446 z projektu protokołu               
Nr 122/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 25 stycznia  2017 r., 
który został skierowany do Komisji; 

 



Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do ww. wyciągu. 
 

6) Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 453 z projektu protokołu               
Nr 123/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 1 lutego  2017 r., 
który został skierowany do Komisji celem wyrażenia opinii, w sprawie zakupu 
przez firmę MINI BUS części działki o nr ewid. 94/4 obr. 9 położonej                     
w Karczewie będącej obecnie w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych.   

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego wyraziła pozytywną opinię dot. zakupu przez firmę 
MINI BUS części działki o nr ewid. 94/4 obr. 9 położonej w Karczewie będącej obecnie 
w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych.   
  

Głosowanie: „za” – 8 osób. 
 
Ad. 5 
 Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu na podstawie przygotowanych materiałów 
przedstawił informację dot. planu wydarzeń o charakterze promocyjnym na 2017 rok. 
Wydruk materiałów w załączeniu. 
 
Ad. 6 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Monika Pokrywczyńska 
przedstawiła informację nt. nieruchomości Powiatu Otwockiego oraz wykaz nieruchomości 
sprzedanych w 2016 r i przeznaczonych do sprzedaży w 2017. 
Wydruk materiałów w załączeniu. 
 
Ad. 7 
 Wiceprzewodniczący Komisji zaproponowała, aby bieżący punkt omówić na 
najbliższym posiedzeniu Komisji. 
 
Radni zgodzili się z propozycją Wiceprzewodniczącego  
 
Ad. 8 
 Nie zgłoszono żadnych spraw różnych. 
 
Ad. 9 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 16.01.2017 r. dot. wykonania oznakowania pionowego na przejściu przy 

ul. Karczewskiej 49 w Otwocku; 
3) pismo z dnia 27.01.2017 r. dot. zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatu 

Otwockiego środków na realizację zadania „Budowa chodników, parkingu i poprawa 
bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej w Kątach”; 

4) pismo z dnia 01.02.2017 r. dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jana Pawła II 
wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”; 

5) pismo z dnia 01.02.2017 r. dot. remontu fragmentu chodnika przy skrzyżowaniu ulic: 
Poniatowskiego i Filipowicza; 

6) wyciąg Nr 446 z projektu protokołu Nr 122/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu                    
w Otwocku z dnia 25 stycznia 2017 r.; 

7) wyciąg Nr 453 z projektu protokołu Nr 123/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu                    
w Otwocku z dnia 1 lutego 2017 r. 
 
 

Protokołował: 
 

Klaudia Kędziorek  

 Przewodniczył: 
 

Piotr Mateusz Kudlicki     
 


