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Protokół Nr 14/12 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 23 lutego 2012 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 oraz Zastępca Zarządu Dróg Powiatowych                         
w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek. 

 
Porządek posiedzenia:  
1. Informacja ZDP nt. przygotowania do  realizacji inwestycji drogowych, pod kątem 

przyjętego budżetu Powiatu na rok 2012.  
2. Plan pracy Komisji na rok 2012.  
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołu Nr 13/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1    
 

Wicestarosta Otwocki przedstawił członkom Komisji informacje na temat 
przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do realizacji drogowo-mostowych 
zadań inwestycyjnych w roku 2012 (w załączeniu). Radni otrzymali materiał również drogą 
elektroniczną.   

Członkowie Komisji odbyli dyskusję w temacie propozycji budowy mostu przez rzekę 
Świder wraz z dojazdami, łączącego ul. Jana Pawła II w Otwocku z ul. Sikorskiego                       
w Józefowie.  

Radny Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę na pilną potrzebę poprawy 
bezpieczeństwa na drodze Gozdowskiej (Gmina Celestynów). Dodał, że na przełomie 
ostatnich lat doszło na tej drodze już do kilku wypadków śmiertelnych. Stwierdził, że feralny 
zakręt jest dobrze oznaczony, ale nie jest odpowiednio wyprofilowany. Samochody po prostu 
wypadają z zakrętu i rozbijają się o drzewa. Może postawienie znaku „czarny punkt” 
spowoduje szczególnie ostrożne zachowania kierowców, a co za tym idzie poprawę 
bezpieczeństwa właśnie w tym rejonie.  

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 
stwierdził, że gdyby kierowcy zachowywali ostrożność i co najważniejsze odpowiednią 
prędkość w tym miejscu, to nie byłoby wypadków.  

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował poniższy wniosek.  
 
WNIOSEK  
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Otwocku w uzgodnieniu z Wicestarostą informacji w kwestii propozycji 
rozwiązania poruszonego problemu na wskazanym odcinku drogi Gozdowskiej, na 
najbli ższe posiedzenie Komisji.  

Głosowanie: za – 8 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.  
 

Ad. 2 
 
 Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji w roku 2012. 
Członkowie Komisji, w wyniku dyskusji, zgłosili dodatkowe tematy. Następnie 
Przewodniczący Dariusz Grajda poddał głosowaniu przyjęcie planu pracy wraz ze zmianami, 
jakie zaproponowali radni.  
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Plan pracy Komisji na rok 2012 został przyjęty jednomyślnie,  
w obecności 8 członków Komisji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3 
 

Radny Grzegorz Niemiec wrócił do wniosków zgłoszonych na ubiegłym posiedzeniu 
Komisji, w temacie projektu planu inwestycyjnego na drogach powiatowych w Powiecie 
Otwockim na lata 2013-2014. Podnoszona kwestia dotyczy wniosku zgłoszonego przez 
radnego o przebudowę chodnika w lesie świderskim, między Mlądzem a Świdrem.                
Radny Grzegorz Niemiec zobowiązał się przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami      
Miasta Otwocka pod  kątem współfinansowania inwestycji, chodzi o kwotę 30-40 tys. zł, 
którą miałoby przekazać Miasto.  

Wicestarosta poinformował, że jeżeli chodzi o budżet Powiatu na rok 2012,                       
to na bieżące wydatki ZDP zostały zabezpieczone środki o 200 tys. zł niższe jak w ubiegłym 
roku. Poza tym wiadomo już, że w budżecie będzie brakowało kwoty ok. 1mln 200 tys. zł,             
z powodu 2% zwyżki składki rentowej. Oprócz tego Powiat będzie musiał zwrócić 
Wojewodzie kwotę ok. 300 tys. zł  z tytułu działalności Gospodarstwa Pomocniczego Nr 2 
Starostwa Powiatowego w Otwocku (GP Nr 2 zostało zlikwidowane zarządzeniem                          
Nr 60/2010 Starosty Otwockiego z dnia 01.10.2010 r.). Obecnie Zarząd czeka na ostateczną 
informację w sprawie środków w postaci subwencji oświatowej, udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. 
Wicestarosta dodał, że w/w zadanie jest możliwe do zrealizowania, ale na zasadzie                 
materiały – Miasto Otwock, a robocizna – Powiat Otwocki (wykona ZDP).  

 
Ad. 4 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym się, w obecności 8 członków Komisji. 
 
Ad. 5 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
 

              Protokółowała:                                                                             Przewodniczył: 
 
         Honorata Tarnowska                                                                         Dariusz Grajda 


