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Protokół Nr 13/12 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 27 stycznia 2012 r.  
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1800.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia:  
1. Projekt planu inwestycyjnego na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim na lata 

2013-2014.  
2. Plan pracy Komisji na rok 2012.  
3. Sprawy bieŜące. 
4. Przyjęcie protokołów Nr 11-12/11 z poprzednich posiedzeń Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1    
 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 
przedstawił i omówił projekt planu inwestycyjnego na drogach powiatowych w Powiecie 
Otwockim na lata 2013-2014.  

W wyniku dyskusji członkowie Komisji jednomyślnie, w obecności 8 członków, 
podjęli poniŜsze wnioski.  
 
WNIOSEK 1 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o przekazanie aktualnej informacji nt. stanu 
prac w ulicy Portowej w Otwocku oraz przyczyn ich wstrzymania.  
 
WNIOSEK 2 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o wykonanie projektu i budowę chodnika                   
w miejscowości Jatne i w miejscowości Celestynów (ul. Otwocka – od Kościoła do 
cmentarza: etap I 300 m).  
 
WNIOSEK 3 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o remont chodnika w ulicy Majowej, na 
odcinku od Świdra do Mlądza.  
Poza tym poprawienie zatoki przystankowej przy Klubie Mlądz, która obecnie jest 
systematycznie zalewana.   
 
WNIOSEK 4 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o obniŜenie krawęŜnika chodnika przy                     
ul. Majowej, na osiedlu Mlądz.  
 
WNIOSEK 5 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o remont w roku 2014 chodnika w ulicy 
Sikorskiego w Józefowie, przy współfinansowaniu przez Miasto Józefów.  
 
WNIOSEK 6 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o remont chodników w Rynku w miejscowości 
Kołbiel.  



 2

Przewodniczący poprosił, aby Zarząd skierował w/w wnioski do ZDP celem ponownej 
ich analizy.   
 
Ad. 2 
  
 Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe na następnym posiedzeniu zostanie 
przyjęty plan pracy Komisji w roku 2012. Poprosił, aby członkowie Komisji przesłali do 
niego swoje propozycje, w terminie 2 tygodni. Dodał, Ŝe na wzór zostanie przesłany e-mailem 
plan pracy Komisji w roku 2011.  
 
Ad. 3 
 
1. Przewodniczący Komisji zapytał, czy ZDP sprawdzał juŜ budŜety gmin Powiatu,                   

pod kątem deklarowanych środków, jeŜeli chodzi o współfinansowanie inwestycji?  
 

Wicestarosta odpowiedział, Ŝe oficjalną informację w w/w kwestii wystosowała 
Gmina Karczew.  

Zastępca Dyrektora ZDP poinformował, Ŝe wójtowie gmin: Celestynów, Osieck, 
Sobienie-Jeziory i Wiązowna kontaktowali się z Dyrektorem ZDP i potwierdzali udział 
środków w przedsięwzięciach podając konkretne sumy. 

W związku z czym członkowie Komisji przyjęli poniŜszy wniosek. 
 
WNIOSEK 7 
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o przedstawienie aktualnej informacji                         
o współfinansowaniu zadań inwestycyjnych w roku 2012 przez gminy z terenu Powiatu.  
 
Wniosek został przyjęty przez aklamację.  
 
2. Przewodniczący Komisji zapytał o: 

− sprawę zakończonej inwestycji w ulicach: Kraszewskiego i Batorego w Otwocku, 
− dodatkowe środki z RPO.  

  
Ad. 4 
 
 Protokoły z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie. 
 
Ad. 5 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
 

              Protokółowała:                                                                             Przewodniczył: 
 
         Honorata Tarnowska                                                                         Dariusz Grajda 


