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Protokół Nr 2/11 

 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 25 stycznia 2011 r.  
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1730.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski, Członek Zarządu Janusz Budny, p.o. Kierownika 
Wydziału Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Anna Maria 
Rosłaniec oraz Aleksandra Czajkowska – Linia Otwocka. 
 
Porządek posiedzenia:  
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie planu pracy Komisji. 
4. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej informacji na temat inwestycji: Przebudowa ciągu 

drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, 
ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I 
w Otwocku. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego          
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok. 

6. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 2 

Jednogłośnie przyjęto protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Ad. 3 
 Pan Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę, że na wniosek Pani Danuty Leśniewskiej     
w planie pracy jest pkt dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż wsi nadwiślańskich. 
Zaproponował, żeby rozszerzyć ten temat o budowę ścieżek rowerowych w całym powiecie, 
np. we współpracy z gminami. 
 Przewodniczący zauważył, że można byłoby wpisać ten pkt, ale odpowiedni wydział 
powinien sprawdzić stan realizacji projektu „Zielone szlaki rowerowe Mazowsza”. Powiat     
w tym projekcie uczestniczył, namawiał również gminy do uczestniczenia. Te szlaki zostały 
wytyczone na terenie Powiatu, lecz był problem z ich budową, czy oznakowaniem. 
Przewodniczący stwierdził, że Zarząd powinien zwrócić się do wójtów, burmistrzów                     
i prezydenta z inicjatywą wspólnego projektu na kolejny okres programowania. 
 Pan Krzysztof Szczegielniak zgłosił wątpliwość, czy stowarzyszenie zajmujące się 
kiedyś projektem budowy szlaków rowerowych jeszcze istnieje. 
 
Do projektu planu pracy komisji dopisano:  
w marcu: 
1. Koncepcja systemu komunikacyjnego w mieście Otwocku, z uwzględnieniem budowy 

mostu na rzece Świder. 
w czerwcu: 
3. Informacja na temat ZSRM i rozważenie możliwości budowy ścieżek rowerowych             

w Powiecie Otwockim 
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Plan pracy Komisji na 2011 rok (w załączeniu) został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4. 

Wicestarosta przedstawił aktualną informację na temat inwestycji: Przebudowa ciągu 
drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, 
ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I    
w Otwocku. Poinformował, że obecnie ta inwestycja nie jest prowadzona. Umowa była 
zawarta do 30 listopada 2010 r. Zarząd chce definitywnie zakończyć pracę z firmą 
EUROWIA. Od 1 grudnia 2010 r. są naliczanie kary umowne w wysokości 10 tys. zł 
dziennie. Na dzień dzisiejszy kary wynoszą ok. 560 tys. zł. Sprawa została przekazana do 
Zespołu Radców Prawnych, którzy ją rozpatrują pod kątem wypłaty odszkodowania za 
utracone korzyści w postaci dotacji od Wojewody, w wysokości 2,5 mln zł. Zostanie 
przygotowany pozew sądowy w tej sprawie, chyba że inwestycja zostanie zakończona bez 
wypłaty z naszej strony jakichkolwiek środków. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ta inwestycja jest zabezpieczona, żeby nie 
wydarzył się tam wypadek? 

Wicestarosta odpowiedział, że za zabezpieczenie inwestycji odpowiada inwestor, czyli 
firma Eurowia, która odpowiada za ewentualne skutki wypadku. 

Radny Artur Brodowski stwierdził, że jest to plac budowy, którym dysponuje firma 
wykonawcza. Znaki z tej budowy zostały zabrane, droga została udostępniona pojazdom, 
które poruszają się po placu budowy. 
 Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd upomina firmę Eurowia, iż pomimo nie 
dokończenia budowy powinni tę drogę przygotować do eksploatacji, żeby się na niej nic nie 
wydarzyło. 

Radny Artur Brodowski stwierdził, że jeżeli tam się coś szczególnego wydarzy, to 
będzie to również wina zarządcy drogi, który powinien również ją zabezpieczyć. 

Starosta powiedziała, że poleci żeby nadzór inwestorski wpisał do dziennika budowy 
zastrzeżenia, co do placu budowy. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał, czy ta droga się zwężyła? 
Wicestarosta odpowiedział, że pas jezdni obecnie wynosi 6 m, ponadto są wykonane 

ciągi pieszo-rowerowe, zgodnie z dokumentacją ta droga będzie węższa. 
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zapytał, co będzie jeśli firma zbankrutuje        

nie zakończy budowy, sprawy sądowe będą trwały długo i nie będzie środków na zakończenie 
inwestycji? 

Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd proponuje zabezpieczenie w budżecie powiatu 
na ten rok 500 tys. zł na dokończenie inwestycji, a ZDP – jeśli zajdzie potrzeba – powinien ją 
w ciągu miesiąca oddać do użytkowania 

Radny Artur Brodowski zapytał, czy w sytuacji jeżeli nie wywiąże się firma z umowy 
Starostwo zachowuje prawo do wykonania zastępczego na jej koszt?  

Wicestarosta odpowiedział, że takiego zapisu w umowie nie było. 
Radna Anna Kamińska stwierdziła, iż w przyszłości należy odpowiednio się 

zabezpieczyć podpisując umowę, żeby uniknąć podobnych sytuacji. 
Radny Artur Brodowski stwierdził, iż bez daleko idącej ugody, bądź procesu 

sądowego nie da się tej sprawy rozstrzygnąć, ponieważ firma Eurowia może się tłumaczyć 
złymi warunkami pogodowymi. 

Wicestarosta poinformował, że droga została przekazana wykonawcy protokółem, 
więc firma Eurowia również powinna nam przekazać przedmiotową inwestycję protokółem. 

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski stwierdził, że inwestycje powinno się 
prowadzić w okresie wiosenno-letnim, a nie w jesienno zimowym. 

Wicestarosta odpowiedział, że decyzja Wojewody odnośnie finansowania tego zadania 
zapadła dopiero w sierpniu. 
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Przewodniczący Komisji poinformował, iż w maju Wojewoda przysłał pismo               
z zapytaniem, czy jeśli będzie dofinansowanie w wysokości 2.400 tys. zł, czy powiat 
rozpocznie realizację tej inwestycji. Zarząd odpowiedział, że tak. Następnie w ciągu miesiąca 
podpisano umowę między Starostą i Wojewodą. Natychmiast uruchomiono przetarg, czyli 
wszystko się odbyło bez zbędnej zwłoki.  
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Grajda poprosił, aby sprawdzić obecną kondycję 
finansową firmy Eurowia. 

 
Ad. 5. 

Członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Budny przedstawił projekt uchwały w sprawie 
Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz                   
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. Zgłosił 
wprowadzenie następującej zmiany w w/w projekcie, mianowicie: w rozdziale Wysokość 
środków przeznaczonych na realizację programu, w § 10 wykreślić ust. 2. Zmiana jest 
podyktowana trwającymi pracami nad uchwałą budżetową oraz zmianami w projektach 
kalendarzy imprez (wyciąg Nr 30 z posiedzenia Zarządu w załączeniu). 

 
WNIOSEK 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką w sprawie Programu Współpracy 
Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 
 
Ad. 6. 
 Przewodniczący Komisji zapytał, ile kosztowało utrzymanie dróg na dzień dzisiejszy? 
 Wicestarosta odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma takiego rozeznania. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Zarząd przewiduje zabezpieczenie                      
w tegorocznym budżecie powiatu kwoty 500 tys. zł na remont, któregoś z oddziałów szpitala 
powiatowego? 

Starosta odpowiedziała, że propozycja pomocy szpitalowi zostanie przedstawiona 
wszystkim gminom na spotkaniu Rady Samorządowej składającej się z wójtów, burmistrzów 
i prezydenta. Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2011 r., natomiast posiedzenie Rady Społecznej 
ZP ZOZ odbędzie się 4 lutego 2011 r. Starosta powiedziała, że Temat dotyczący szpitala 
zostanie zreferowany radnym w terminie późniejszym.  
 Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał, czy można obecnie doraźnie 
łatać dziury w drogach? 
 Wicestarosta odpowiedział, że dziury są łatane sukcesywnie.  
 Radny Waldemar Walkiewicz stwierdził, że łatanie dziur podczas mrozu to praca 
syzyfowa. 
 
 Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 7 lutego 2011 r. o godz. 1615. 
Tematyka: 
1. Projekt budżetu Powiatu na rok 2011.  
2. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego, przyjętej na lata 

2004-2015.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 

              Protokółowała:                                                                             Przewodniczył: 
 
         Jolanta Wyszomirska                                                                         Dariusz Grajda 


