Protokół Nr 8/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 10 lipca 2015 r.

Część stacjonarna posiedzenia Komisji odbyła się w Starostwie Powiatowym
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach
od 1400 do 1515. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, a także Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów Nr 6 i 7/15 z posiedzeń Komisji.
2. Polityka inwestycyjna i zarządzania drogami powiatowymi.
3. Podsumowanie i ocena stanu oraz zakresu prac/inwestycji na drogach powiatowych –
posiedzenie wyjazdowe (gminy: Józefów, Celestynów).
4. Zakończenie obrad.
Ad. 1
Protokoły z ubiegłych posiedzeń Komisji nr 6/15 oraz 7/15 z poprawką zostały
przyjęte.
Ad. 2
Zastępca Dyrektora na wstępie powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje
Planem Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Otwockiego i Dróg Powiatowych. Jest to jeden
z podstawowych dokumentów ZDP. Przedstawia obszary działania jednostki oraz opisuje
wykonywane zadania na drogach powiatowych i ich stan, a także kolejność wykonywanych
inwestycji. Dodał również, że inwestycje realizowane są na bieżąco, w niektórych
przypadkach wykonane są nawet przed czasem. Następnie przedstawił informacje dotyczące
planu wydatków majątkowych oraz wykazu inwestycji drogowych w Powiecie na 2015 rok.
Przewodniczący zapytał o planowany termin rozpoczęcia prac, jeśli chodzi
o ul. Narutowicza.
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że najprawdopodobniej pod koniec lipca br.
Radny Artur Brodowski zauważył, że istnieje problem wystających studzienek
kanalizacyjnych.
Dyrektor odpowiedział, że wszystkie studzienki w ciągu ul. Narutowicza
są do przebudowy.
Radna Grażyna Olszewska zapytała o planowany termin remontu ul. Świderskiej.
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że 16 lipca br., ale roboty prawdopodobnie rozpoczną
się wcześniej.
Przewodniczący podsumował, że w dziewięciu miejscowościach prace już zostały
zakończone. Zapytał o koszenie pobocza i rowów przydrożnych.
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że łącznie do skoszenia jest ok. 600 km pobocza
i nie ma możliwości skoszenia trawy jednorazowo na tym odcinku w krótkim czasie.
Następnie przedstawił wykaz porozumień na 2015 rok. Powiedział, że najprawdopodobniej
zawarte zostaną również porozumienia ws. inwestycji w Dyzinie, Pogorzeli, a także
w Sępochowie i Człekówce.
Radny Mateusz Kudlicki zauważył, że Plan Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu
Otwockiego i Dróg Powiatowych nie jest uchwalony przez Radę Powiatu, mimo iż Powiat
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jest właścicielem dróg powiatowych. Zasugerował, że dokument powinien przynajmniej być
przyjęty przez Zarząd Powiatu.
Wywiązała się dyskusja ws. Planu Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Otwockiego
i Dróg Powiatowych.
Radna Grażyna Olszewska zapytała w jaki sposób została wybrana niezależna firma,
która opracowała Plan?
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że firma została wyłoniona w przetargu.
Radna Grażyna Olszewska zapytała jakim aktem został wdrożony Plan?
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że zatwierdzonym budżetem.
Radny Artur Brodowski zasugerował, że okres wakacyjny jest najlepszym okresem do
uszczelniania dróg metodą emulsji i grysu.
Radny Mateusz Kudlicki poprosił o zwrócenie uwagi na ul. Majową.
Radny Artur Brodowski wskazał metody rozwiązania problemu wyrastającej trawy
w centrum miasta.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady do
Komisji wpłynęło pismo z dnia 08.06.2015 r. Przewodniczącego Ruchu Społecznego „Stop
Janosikowe” Pana Rafała Szczepańskiego ws. janosikowego (SRP.0005.8.2015).
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie
stanowiska ws. janosikowego.
Ad. 3

Część wyjazdowa posiedzenia rozpoczęła się o godz. 1515.
Radni zostali zapoznani ze stanem nawierzchni dróg powiatowych Józefowie (ul. 3 maja, ul.
Piłsudskiego, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego). W Pogorzeli do posiedzenia dołączył radny
gminy Celestynów Władysław Jagiełło, wskazując problemy drogowe w miejscowości
Pogorzel. Następnym etapem posiedzenia było zapoznanie członków Komisji z nawierzchnią
dróg w gminie Celestynów (Celestynów, Dyzin). Następnie w formie prezentacji nowo
zakupionego przez ZDP sprzętu w postaci remontera do zalewania dziur i pęknięć
w jezdniach, Komisja udała się na teren Gminy Kołbiel. Członkowie wizytowali
miejscowości: Człekówka, Chrosna, Kąty, Antoninek (nie ukończony rejon wizytacji podczas
pierwszego wyjazdowego posiedzenia Komisji) w celu weryfikacji złego stanu nawierzchni
drogi będącej nieformalną obwodnicą Kołbieli oraz zademonstrowania nowej technologii
zalepiania ww. sprzętem dziur na jezdni.
Ad. 4

Wyjazdowa część posiedzenia Komisji zakończyła się o godz. 1800.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) wykaz porozumień 2015;
3) wykaz inwestycji z powierzonych materiałów 2015;
4) wykaz zrealizowanych inwestycji i porozumień w 2015 r.;
5) plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach.

Protokółowała :
Angelika Krawczyk
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Przewodniczył:
Dariusz Sokół

