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Protokół Nr 24/13 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 5 sierpnia 2013 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1700.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu                           
w Otwocku: 

a) projekt Nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy 
Samorządem Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu Otwockiego                 
w sprawie współpracy w zakresie stworzenia w ramach Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego – działu 
pedagogicznego i na nabycie w drodze darowizny od Samorządu Województwa 
Mazowieckiego nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3 A; 

b) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny 
zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Kołbieli, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr. 
Kołbiel uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00048905/8; 

c) projekt Nr 5 – w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 
31 w zakresie udziału wynoszącego 7206/32737 części nieruchomości; 

d) projekt Nr 6 – w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 
31 w zakresie udziału wynoszącego 12212/32737 części nieruchomości; 

e) projekt Nr 7 – w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 
31 w zakresie udziału wynoszącego 13319/32737 części nieruchomości; 

f) projekt Nr 8 – w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 22-23/13 z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 
Ad. 1 
 

a) Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny omówił przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób. 
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b) Starosta omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

c) Starosta omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób. 
 

d) Starosta omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób. 
 

e) Starosta omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób. 
 

f) Starosta omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób. 
 
Ad. 2 
 
  Przewodniczący Komisji poinformował o odpowiedzi Wicestarosty Otwockiego na 
prośbę Przewodniczącego dot. przygotowania informacji w zakresie realizacji uchwały                        
o opłatach za zatrzymywanie się autobusów na przystankach. 
 
Ad. 3 
 
 Protokoły Nr 22-23/13 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie. 
 
Ad. 4 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 

W załączeniu do niniejszego protokołu: 
1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 15.05.2013 r. Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego                       

i Promocji Powiatu  Dariusza Grajdy dot. przekazania materiałów na posiedzenie 
Komisji w sprawie uchwały o opłatach za zatrzymywanie się autobusów na 
przystankach;  

3) odpowiedź Wicestarosty Otwockiego na w/w pismo (znak: S.OS.V.0300.5.2013); 
4) wyciąg Nr 526 z protokołu Nr 132/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                                
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w dniu 23.04.2013 r. dot. odpowiedzi na wniosek Komisji skierowane podczas 
posiedzenia w dniu 15.04.2013 r.; 

5) usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Komisji radnego Grzegorza Niemca. 
 
 

           Protokółowała:                                                                           Przewodniczył: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                       Dariusz Grajda 


