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Protokół Nr 35/14 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 22 września 2014 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1715.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

− Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski, 
− Kierownik Działu Rozliczeniowego Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Witold 

Kwiatkowski. 
 

Porządek posiedzenia:  
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 

a) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 
Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki,  
ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich; 

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego uregulowanej w księdze  wieczystej WA1O/00076022/9 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/9 o pow. 1754 m2 z obr. 5 w Otwocku wraz 
z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11                    
z obrębu 5 uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00076022/9 - stanowiącej 
drogę wewnętrzną. 

2. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

   
Ad. 1 
  Przewodniczący Dariusz Grajda przedstawił następujące projekty uchwał celem 
zaopiniowania przez członków Komisji: 
 

a) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 
Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki,  
ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich; 

 
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski oraz Kierownik 
Działu Rozliczeniowego Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Witold Kwiatkowski 
omówili ww. projekt uchwały. 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego uregulowanej w księdze  wieczystej WA1O/00076022/9 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/9 o pow. 1754 m2 z obr. 5 w Otwocku wraz 
z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11                    
z obrębu 5 uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00076022/9 - stanowiącej 
drogę wewnętrzną. 
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Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 2 
  Przewodniczący Komisji poinformował o wnioskach, jakie wpłynęły do Komisji, 
jeżeli chodzi o projekt budżetu Powiatu na rok 2015. Dodał, że wnioski radnych: Anety 
Bartnickiej, Lucyny Komorowskiej, Grzegorza Michalczyka, Krzysztofa Szczegielniaka                        
i Grzegorza Niemca (w załączeniu) zostały przekazane Zarządowi Powiatu.  
  Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę, iż doraźnie należałoby „połatać” ronda            
np. przy ulicy Hożej w Otwocku. Następnie zasygnalizował, iż przy skrzyżowaniu ulic: 
Filipowicza i Armii Krajowej (przy przejeździe kolejowym, od strony Celestynowa) jest 
ogromny uskok. Dodał, że można byłoby zrobić w tym miejscu „nadlewkę”. Powiedział, że 
usprawnienia komunikacyjne w obrębie przejazdów kolejowych na linii Śródborów – Otwock 
są niezbędne, podróżujący od strony Celestynowa często są blokowani, ponieważ wszystkie 
drogi wiodące na przejazdy są z pierwszeństwem.    
  Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę, iż przy przejazdach warto byłoby zastosować 
skręty w prawo np. z ulicy Warszawskiej w ulicę Żeromskiego, z ulicy Armii Krajowej                         
w Filipowicza w Otwocku. Radny poprosił o przyjrzenie się temu problemowi, ponieważ 
zarówno z jednej, jak i drugiej strony przejazdu kolejowego (ul. Filipowicza i Armii 
Krajowej)  przydałyby się rozwiązania poprawiające komunikację np. światła, ronda.  
  Radna Danuta Leśniewska powiedziała, że Powiat powinien wyznaczyć ścieżki 
rowerowe między Nadbrzeżem a Karczewem. Możliwość przeprawy na drugą stronę Wisły 
dzięki kursującemu promowi pozwala otworzyć się na mieszkańców również spoza terenu 
Powiatu Otwockiego. Ścieżki rowerowe na pewno poprawiłyby jeszcze bardziej te relacje.    
  Przewodniczący Komisji zgłosił następujące wnioski: 

1) kontynuacja przebudowy drogi pomiędzy Starą Wsią a Otwockiem, zgodnie                             
z projektem; 

2) kontynuacja przebudowy ulicy Otwockiej w Celestynowie wraz z budową chodnika; 
3) remont chodnika w Celestynowie w ulicach: Wojska Polskiego i Obrońców Pokoju.  

 
Komisja kieruje do Zarządu Powiatu ww. wnioski oraz sugestie celem ujęcia w projekcie 
budżetu Powiatu na rok 2015 oraz ewentualnego wykonania w ramach bieżących remontów 
w roku 2014.   

Głosowanie: za – 9 osób (jednomyślnie).  
 

Ad. 3 
1. Przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny”, którzy 

przybyli na posiedzenie Komisji przedstawili pismo z dnia 22.09.2014 r. dot. 
zanikania komunikacji publicznej wiążącej poszczególne miejscowości i gminy 
powiatu (w załączeniu). Członkowie Komisji po wysłuchaniu mieszkańców przyjęli 
ww. wystąpienie do dalszych prac Komisji. 
 

2. Radna Danuta Leśniewska zapytała o wykonanie inwestycji ujętych w planie 
wydatków majątkowych w roku 2014. 

  
Wicestarosta odpowiedział, że Powiat wykonał wszystko.  
  

3. Radny Andrzej Szaciłło poprosił o posprzątanie ulicy Majowej w Otwocku, przy 
szkole. Zalega piach i powstały kolejne dziury. Komisja przyjęła ww. prośbę radnego 
jako wniosek, który kieruje do Zarządu Powiatu.  
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Ad. 4 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przez członków Komisji, 
przy dwóch głosach „wstrzymujących”. 
 
Ad. 5 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
W załączeniu do niniejszego protokołu: 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 22.09.2014 r. Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny” 

dot. zanikania komunikacji publicznej wiążącej poszczególne miejscowości i gminy 
powiatu;  

3) wnioski do projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2015 radnej Anety 
Bartnickiej; 

4) wnioski do projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2015 radnej Lucyny 
Komorowskiej; 

5) wnioski do projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2015 radnego Grzegorza 
Michalczyka,  

6) wnioski do projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2015 radnego Krzysztofa 
Szczegielniaka  

7) wniosek do projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2015 radnego Grzegorza 
Niemca.  
 

 
           Protokółowała:                                                                      Przewodniczył: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                   Dariusz Grajda 


