
Protokół Nr 30/17 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 21 marca 2017 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji, radnego Piotra Mateusza Kudlickiego, 

w godzinach od 16
15

 do 18
15 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Pan Tadeusz Marek Płaczek, 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. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2016 r. 

4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku nt. przygotowania do 

realizacji inwestycji drogowych, pod kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2017 

(pikietaż). 

5. Omówienie materiałów podsumowujących Otwockie Forum Gospodarcze. 

6. Omówienie korespondencji skierowanej do komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 2 

Protokół Nr 29/17 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 

„wstrzymującym”, w obecności 8 członków Komisji. 
 

Ad. 3 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu sprawozdanie z pracy Komisji za 

2016 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Głosowanie: „za” - 8 osób. 
 
Ad. 4 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek 

odpowiadając na pytania radnych przedstawił informacje nt. przygotowania do realizacji 

inwestycji drogowych, pod kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2017. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 

 Radna Grażyna Olszewska poprosiła Dyrektora ZDP w Otwocku o przybliżenie 

terminu wykonania prac w ul. Częstochowskiej w Karczewie. 

 Dyrektor ZDP w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek odpowiedział, że o ile sytuacja 

z ubiegłego roku się nie powtórzy, gdzie 14 pracowników ZDP przebywało w szpitalu, co 

uniemożliwiło wykonanie prac w terminie, to prawdopodobnie z końcem lata prace w gminie 

Karczew zostaną zakończone.  

 Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 4 marca 2017 r. dot. wniosku  

o budowę progów spowalniających w ciągu ulicy Majowej w Otwocku. 



  Dyrektor ZDP w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek odczytał pismo z dnia 14 

marca 2017 r. stanowiące odpowiedź na ww. pismo.  

Pismo w załączeniu. 

 

Ad. 5 

 Wicestarosta oraz radny Roman Zdunik – Członek Zarządu przedstawili informacje 

dot. forów gospodarczych, które zostały zorganizowane latach 2013-2016.  

Wicestarosta zaprosił radnych do współpracy nad planowaniem tegorocznego  

V Forum Gospodarczego. 

 W trakcie dyskusji Komisja zgłosiła poniższy postulat. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje, aby Zarząd Powiatu na etapie planowania 

forum gospodarczego zaangażował do pracy Komisję Rozwoju Gospodarczego. 

 

Głosowanie: „za” - 10 osób. 

 

Ad. 6 
1) Wiceprzewodniczący odczytał odpowiedź Przewodniczącego Rady na wniosek 

Komisji z dnia 15.02.2017 r.; 

 

Komisja nie zgłosiła uwag. 

 

2) Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 467 z projektu protokołu Nr 127/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 22 lutego 2017 r., który został 

skierowany do Komisji. 

 

Komisja nie zgłosiła uwag oraz wniosków do ww. wyciągu.  

 

Ad. 7 
1. Radny Jacek Czarnowski zaproponował, aby Komisja w najbliższym czasie zajęła się 

sprawami dot. stricte promocji Powiatu Otwockiego oraz realizacji projektów, które 

zostały uwzględnione w kalendarzu imprez promocyjnych na rok 2017. 

 

2. Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował w kwietniu realizację pkt. 1 z planu 

pracy Komisji na 2017 rok: „Wspólne posiedzenie komisji gminnych w zakresie 

współpracy dot. kategorii dróg.” 

 

Ad. 8 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W załączeniu do protokołu: 

 

1) lista obecności; 

2) pismo z dnia 4 marca 2017 r. dot. wniosku o budowę progów spowalniających w ciągu 

ulicy Majowej w Otwocku; 

3) pismo z dnia 14 marca 2017 r. stanowiące odpowiedź na pismo z dnia 4 marca 2017 r.; 

4) wydruk prezentacji multimedialnej: „Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego 2013 – 

2016”; 

5) odpowiedź Przewodniczącego Rady na wniosek Komisji z dnia 15.02.2017 r.; 

6) wyciąg Nr 467 z projektu protokołu Nr 127/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

 

Protokołowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

 Przewodniczył: 

 

Piotr Mateusz Kudlicki     

 


