
Protokół Nr 1/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 12 stycznia 2011 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, zgodnie z załączoną listą obecności oraz 
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski.

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Przedstawienie i omówienie planu pracy Komisji na rok 2011.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 8 członków 
Komisji.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zaproponował kandydaturę radnej Anny 
Kamińskiej.

Radna Anna Kamińska wyraziła zgodę.
W związku z powyższym Przewodniczący poddał głosowaniu powyższą kandydaturę.

Głosowanie: za -  8 osób.
Wniosek został przyjętyjednogłośnie, w obecności 8 członków Komisji.

Wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Promocji Powiatu 
została radna Anna Kamińska.

Ad. 3

Przewodniczący Dariusz Grajda poprosił, aby członkowie Komisji zgłaszali swoje 
propozycje do planu pracy Komisji w roku 2011. Poinformował, iż Komisja przez ostatnie 
dwie kadencje zajmowała się generalnie kwestiami związanymi z infrastrukturą drogową 
i techniczną, opiniowała również budżet Powiatu pod kątem inwestycji i remontów 
drogowych oraz innych działań mających wpływ na rozwój, jak również promocję Powiatu. 
W związku z powyższym zaproponował przystąpienie do prac maj ących na celu 
aktualizację dokumentów długofalowych, biorąc pod uwagę fakt, iż obecna kadencja będzie 
przygotowywała Powiat do absorpcji środków z budżetu unijnego na lata 2014-2020. Temat 
dotyczyłby m.in. infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku („Słowacki”).

Radna Anna Kamińska zaproponowała aktualizację Strategii Powiatu. Dodała, że w/w 
dokument został uchwalony w 2004 roku i jest zbiorem bardzo ogólnym, który nie wytycza 
konkretnego kierunku rozwoju Powiatu. W związku z czym wskazana byłaby praca właśnie 
nad tym materiałem celem jego weryfikacji.

Starosta Bogumiła Więckowska zwróciła uwagę, iż jeżeli chodzi o kolejny budżet 
unijny na lata 2014-2020, to ze środków strukturalnych będą finansowane bardzo duże 
projekty obejmuj ące porozumienia między różnymi szczeblami samorządu (gminami,
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powiatami). Zdaniem Starosty należałoby wpisać do planu pracy Komisji temat dot. rozwoju 
służby zdrowia w Powiecie Otwockim. W/w koncepcja zostanie przedstawiona z pewnością 
tuż przed podpisaniem listu intencyjnego. Spotkanie w tej kwestii powinno odbyć się 
w I półroczu 2011 roku. Następnie Starosta poinformowała, iż zostanie również 
zaprezentowany projekt budowy nowej siedziby Starostwa. Obecnie jednostki Starostwa 
zlokalizowane są w różnych miejscach w Otwocku. Należy usprawnić pracę Urzędu, 
ponieważ warunki lokalowe i techniczne wszystkich rozdzielonych jednostek znacznie ją 
utrudniają. Poza tym nie przysparza to przyjaznego interesantowi wizerunku Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na problemy 
komunikacyjne w Otwocku -  korki, brak dobrego wyjazdu z miasta. Przypomniał również 
o projekcie budowy mostu na rzece Świder.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował uwzględnienie 
w planie następującego tematu: „Koncepcja systemowego rozwiązania, jako układu
komunikacyjnego w mieście Otwocku, z  uwzględnieniem budowy mostu na rzece Świder. ” 
Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował włączenie do planu spraw związanych 
z drogami: 801, 17 i A2.

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski zaproponował uwzględnienie tematu 
zagospodarowania i użytkowania doliny rzeki Świder na odcinku Powiatu Otwockiego, 
w aspekcie rekreacji, turystyki i promocji.

Radna Danuta Leśniewska zgłosiła propozycję budowy ścieżek rowerowych wzdłuż 
wsi nadwiślańskich celem rozszerzenia bazy turystycznej.

Radna Anna Kamińska stwierdziła, iż Komisja powinna zająć się „szerzej” 
funduszami strukturalnymi. Zauważyła, iż zgodnie z informacjami przedstawionymi przez 
Przewodniczącego Komisji, ok. 90 % środków dotyczyło tematów związanych
z infrastrukturą. Fundusze można pozyskać również w innych dziedzinach np.: jeden 
z priorytetów RPO poświęcony jest elektronicznej administracji. Radna zasygnalizowała, że 
na najbliższej sesji zapyta Zarząd o plany związane z aplikowaniem o środki unijne.

Przewodniczący Komisji zaproponował tematy dot.:
-  funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku,
-  opiniowania materiałów na sesje Rady Powiatu w Otwocku.

Ponadto poinformował, iż planuje dwa posiedzenia wyjazdowe (okres wiosenny i jesienny) 
celem zapoznania się ze stanem dróg powiatowych.

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak zaproponował, aby w II półroczu, 
kiedy rozpoczną się prace nad projektem budżetu powiatu na rok 2012, podjąć działania pod 
kątem korelowania budżetu powiatu z budżetami gmin.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zaproponował temat zimowego utrzymania 
dróg powiatowych.

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż w planie powinien 
zostać uwzględniony temat dot. systemu komunikacyjnego Powiatu Otwockiego. Zwrócił 
szczególną uwagę na problemy komunikacyjne mieszkańców obrzeżnych gmin Powiatu. 
Mają oni znacznie utrudnione połączenie ze stolicą Powiatu -  Otwockiem.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z w/w propozycjami zostanie 
przygotowany projekt planu pracy Komisji w roku 2011, następnie zostanie on przekazany 
radnym celem przyjęcia na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 4

1. Przewodniczący Komisji przedstawił skargę z dnia 22.12.2010 r. Sołtysa Ponurzycy 
na Zarząd Dróg Powiatowych dot. odśnieżania drogi powiatowej Nr 2744W 
Człekówka-Ponurzyca-Osieck.
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Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu przekazuje powyższą skargę 
Zarządowi Powiatu z prośbą o pilne przedstawienie informacji o podjętych działaniach 
przez Zarząd w powyższej sprawie.

W/w wniosek został przyjęty przez aklamację.

Starosta poinformowała, iż zamierza przedstawić gminom Powiatu Otwockiego 
koncepcję administrowania i całorocznego utrzymania dróg powiatowych wraz ze środkami, 
jakimi dysponuje Powiat.

2. Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 2 z protokółu Nr 1/10 z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w dniu 30.12.2010 r. 
przekazujący wnioski (w załączeniu) zgłoszone przez radną Lucynę Komorowską dot.:

-  budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od 
skrzyżowania ul. Batorego z ul. Kraszewskiego w Otwocku do Zespołu Szkół przy 
ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie;

-  remontów i przebudowy chodników na terenie Gminy Karczew.

Starosta poinformowała, iż jeżeli chodzi o budowę ścieżki, to w projekcie budżetu 
Powiatu na rok 2011 nie zostały zabezpieczone środki na jej realizację. Natomiast jeżeli 
chodzi o drugą kwestię, to prace zostaną wykonane, po aneksowaniu zawartych już umów 
oraz korekcie terminów.

3. Radny Artur Brodowski zapytał o zasady dalszej współpracy pomiędzy Powiatem 
Otwockim i Miastem Otwock, jak również innymi gminami, szczególnie w zakresie 
współfinansowania projektu SKM. Od nowego roku SKM nie dojeżdża tylko do Dworca 
Wschodniego, ale również dalej, co spowodowało wystawianie wyższych kwot dla 
samorządów przez Pana . Zdaniem radnego należałoby podzielić się tymi kosztami.

Starosta Bogumiła Więckowska poinformowała, iż wpłynęło pismo Prezydenta Miasta 
Otwocka w powyższej kwestii, do którego załącznik stanowi projekt porozumienia między 
Prezydentem a SKM.

Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wnioskuje o przekazanie w/w 
pisma wraz z projektem porozumienia.

W/w wniosek został przyjęty przez aklamację.

4. Radny Artur Brodowski zaapelował o ustalenie stałego terminu, w którym będą odbywały 
się posiedzenia Komisji, ewentualnie opracowanie kalendarza spotkań na 2-3 miesiące.

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała: Przewodniczył:

Honorata Tarnowska Dariusz Graj da
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