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Protokół Nr 15/12 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 19 kwietnia 2012 r.  
 

 
Wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, 

pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1600 do 1900.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  

 
Porządek posiedzenia:  
1. Wizytacja na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego. 
2. Omówienie harmonogramu prac na drogach powiatowych wynikających z załącznika 

inwestycyjnego budżetu Powiatu na rok 2012. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku: 

1) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki ew. 4/3 o pow. 2122 m2 z obr. 84 odpłatnej służebności gruntowej na 
nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84, będącej własnością Powiatu Otwockiego                 
w celu eksploatacji istniejącego na nieruchomości przyłącza kanalizacyjnego; 

2) projekt Nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
będącej własnością Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Piłsudskiego, 
stanowiącej działki ew. 108/3, 108/5, 108/8 i 108/9 o łącznej pow. 16 014 m2 z obr. 20, 
uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00051532/6. 

4. Zakończenie obrad. 
  

Ad. 1   
 
 Członkowie Komisji dokonali wizji lokalnej dróg powiatowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, których remont zaplanowany jest w budżecie Powiatu na rok 2012. 
 
Ad. 2 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski przedstawił                 
i omówił harmonogram prac na drogach powiatowych wynikających z załącznika 
inwestycyjnego budżetu Powiatu na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 3 
 
 Przewodniczący Komisji przedstawił poniższe projekty uchwał w celu ich 
zaopiniowania: 
 

1) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki ew. 4/3 o pow. 2122 m2 z obr. 84 odpłatnej służebności gruntowej na 
nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84, będącej własnością Powiatu Otwockiego                 
w celu eksploatacji istniejącego na nieruchomości przyłącza kanalizacyjnego; 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 7 członków Komisji.  
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2) projekt Nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
będącej własnością Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Piłsudskiego, 
stanowiącej działki ew. 108/3, 108/5, 108/8 i 108/9 o łącznej pow. 16 014 m2 z obr. 20, 
uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00051532/6. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 4  
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
 

              Protokółowała:                                                                             Przewodniczył: 
 
         Honorata Tarnowska                                                                         Dariusz Grajda 


