Protokół Nr 2/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 13 lutego 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku Jerzy Bojanowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
Tadeusz Marek Płaczek oraz Pan Dawid Opala reprezentujący Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku nt. przygotowania do realizacji
inwestycji drogowych, pod kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2015 z omówieniem
harmonogramu prac na drogach (w tym pikietaż).
3. Podsumowanie wydatków i ocena stanu dróg w okresie zimowym.
4. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – wystąpienie
eksperta Pana Dawida Opali reprezentującego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego,
położonych w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 6/20
o pow. 843 m2 z obr. 135 i nr 6/23 o pow. 29235 m2 z obr. 135, na rzecz PGE
Dystrybucja SA.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przedstawiony porządek
10 członków Komisji.

obrad

został

przyjęty jednomyślnie,

w

obecności

Ad. 2
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski oraz Zastępca
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek przedstawili
i omówili:
− harmonogram inwestycji na drogach powiatowych do realizacji w roku 2015,
− kilometraż, w jakim będą wykonywane zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie
Powiatu.
Ww. informacje w załączeniu do niniejszego protokołu.
Radna Barbara Markowska zapytała, czy zostały zabezpieczone dodatkowe środki,
na wypadek pilnej potrzeby inwestycyjnej, która nie jest uwzględniona w przyjętym
budżecie?
Starosta Mirosław Pszonka odpowiedział, że w tego rodzaju przypadkach zawsze
mogą zostać uruchomione środki z rezerwy ogólnej.
Ad. 3
Dyrekcja ZDP dokonała podsumowania wydatków i oceny stanu dróg w okresie
zimowym. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to na terenie powiatu otwockiego stanowią one
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305 km, w tym objętych zimowym utrzymaniem jest 244,5 km. Podczas akcji „Zima”
zapewniane są całodobowe dyżury. W tym okresie ZDP dysponuje :
• 7 pługo-piaskarkami
• samochodem ciężarowym z pługiem
• 3 ładowarkami
• równiarką
• pługiem wirnikowym zamontowanym na dużym ciągniku
• małym ciągnikiem z zamiatarką i pługiem do odśnieżania chodników i ścieżek
rowerowych
• pługiem do koparki JCB
Zastępca Dyrektora ZDP dodał, iż biorąc pod uwagę obowiązujące standardy, to sprzęt
wykorzystywany podczas akcji „Zima” jest wystarczający. Powiedział, że 242 km dróg
powiatowych są drogami utwardzonymi asfaltem, natomiast pozostałe 63 km, to drogi
gruntowe. Dodał, że na dzień dzisiejszy wszystkie drogi powiatowe są przejezdne. Poza tym
zabezpieczone jest 2 tys. ton soli; na placu znajduje się ok. 500 ton soli oraz 600 ton
mieszanki. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykorzystano już ponad
600 ton mieszanki.
Przewodniczący Komisji poprosił o udostępnienie członkom Komisji standardów
utrzymania dróg powiatowych, które obowiązują w powiecie otwockim.
Ad. 4
Pan Dawid Opala – ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawił
propozycje modelowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz założeń polityki państwa
w tym obszarze, które zostały wypracowane w ramach partnerskiego projektu systemowego
pn. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami w projekcie są: Departament
Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, INPRIS – Instytut Prawa
i Społeczeństwa, Związek Biur Porad Obywatelskich, Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych oraz Instytut Spraw Publicznych.
Ww. projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji. Jego autorzy planują, że już w drugim
kwartale br. gotowy projekt trafi do sejmu.
Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Wicestarosta Paweł Rupniewski przedstawił ww. projekt uchwały.
Radna Barbara Markowska zgłosiła wniosek o dopisanie „przy ul. Batorego 44”
w tytule oraz § 1 projektu uchwały po wyrazach „położonych w Otwocku”.
Przewodniczący poddał głosowaniu ww. wniosek radnej. Głosowanie: za – 7 osób,
wstrzymała się – 1 osoba. Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały wraz z powyższą zmianą w tytule oraz § 1.
Komisja Rozwoju Gospodarczego jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały wraz ze zmianą zaproponowaną w tytule oraz § 1.
Głosowanie: za – 8 osób.
Ad. 6
1. Radny Jarosław Wiązowski zwrócił uwagę, iż przy ulicy Przewoskiej w Otwocku, na
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wysokości bazaru, na długości ok. 6 m „przerwany” jest chodnik. Poprosił ZDP
o interwencję i naprawę.
2. Przewodniczący Komisji przedstawił poniższe pisma, jakie wpłynęły do Komisji:
1) pismo z dnia 21.01.2015 r. Pani S.A. w sprawie sprzedaży lokalu Nr 3 przy
ul. Główniej w Józefowie;
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje, aby Zarząd Powiatu wystosował
odpowiedź na ww. pismo.
Powyższy wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 8 członków Komisji.
2) wyciąg Nr 19 z projektu protokołu Nr 8/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 03.02.2015 r.
Ad. 7
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności
8 członków Komisji.
Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Sokół
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