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Protokół Nr 10/15 
  z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego  

w dniu 18 września2015 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615 do 1715. 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
2. Wnioski do projektu budżetu powiatu na 2016 rok. 
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie posiedzenia. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji przed realizacją przyjętego porządku obrad zabrał głos                        
w temacie e-maili, które wpłynęły do niego przed posiedzeniem. Sprawa dotyczy piątkowych 
spotkań Komisji. Pojawiły się głosy niektórych członków Komisji, że termin im nie pasuje                       
i proszą, aby w przyszłości Przewodniczący nie ustalał posiedzeń w tym dniu.  
Przewodniczący nadmienił, że radny pełni funkcję radnego przez 24 godziny na dobę i jest 
zobowiązany brać udział w pracach rady. Należy przez to rozumieć również pracę  
w organach wewnętrznych rady, jakimi są komisje. Następnie Przewodniczący poinformował  
o poniższych zapisach statutowych oraz podstawie prawnej do uzyskania zwolnienia z pracy.  
 
Zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego: 
„Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności: 

1)  ustala termin i proponuje porządek posiedzeń; 
2)  zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych 

materiałów;                                                                                                                                                                                 
3)  zwołuje posiedzenia komisji; 
4)  kieruje obradami komisji przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w  

§ 15 – 18.” 
 
W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: 
„Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia 
radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.” 
 
Przewodniczący poinformował jednocześnie, że jeżeli członkowi Komisji nie pasuje 
zaproponowany zawsze z dwutygodniowym wyprzedzeniem termin, to po prostu nie 
przychodzi na posiedzenie, informując Biuro Rady o nieobecności, może także w ogóle 
zrezygnować z członkostwa w tej Komisji przenosząc się do innej. Poza tym na prośbę 
radnych posiedzenia Komisji odbywały się w innych dniach tygodnia niż piątek, na których 
nie było 100% obecności. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji idąc w ślad za 
Przewodniczącym Rady, który ustalił, iż zwyczajowo terminy sesji odbywają się we czwartki, 
poinformował, że posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego przeważnie będą odbywać 
się w piątki.   
Na zakończenie swojej wypowiedzi Przewodniczący powiedział, że rozważa ewentualność 
przekazania e-maili radnych w przedmiotowej kwestii do wiadomości. 
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Ad. 1 
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie w obecności 10 

członków Komisji.  
 
Ad. 2 

Na Komisję przybył radny Mateusz Rojek. W Komisji bierze udział 11 członków. 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zgłoszone podczas posiedzenia wnioski 

zostały zaopiniowane pozytywnie, a następnie przekazane Zarządowi Powiatu. 
Głosowanie: za – 10 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 
Radny Mateusz Rojek zapytał czy wnioski radnych mogą zostać przekazane                           

21 września br.? 
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z § 4 pkt 2 uchwały                                     

Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Komisje Rady Powiatu składają 
do Zarządu Powiatu wnioski do projektu uchwały budżetowej w terminie do dnia 20 września 
roku poprzedzającego rok budżetowy. Z uwagi na fakt, iż 20 września br. wypada                                     
w niedzielę, radni mogą składać wnioski do 21 września br. 

 
1. Wniosek radnego Krzysztofa Szczegielniaka, aby w budżecie na rok 2016 zostały 

zabezpieczone środki na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie ulicy 
Wawerskiej od ul. Wiejskiej do Ronda Sybiraków w Otwocku. Kosztorys inwestycji 
jest w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych.  
 

2. Wniosek radnego Piotra Mateusza Kudlickiego o przeznaczenie kwoty 50 tys. zł                         
w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki na zorganizowanie 
kilkudniowych, krajowych igrzysk AirSoftGun przy pomocy organizacji 
pozarządowych na terenie powiatu.  

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego popiera powyższy wniosek i zgodnie z kompetencjami 
kieruje do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Głosowanie: za – 11 osób. 
 

3. Wnioski radnych Barbary Markowskiej i Dariusza Grajdy: 
1) kontynuacja remontu drogi powiatowej od Starej Wsi do Otwocka; 
2) rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Celestynów 

na ulicy Otwockiej (ZDP posiada gotowy projekt wraz z uzgodnieniami); 
3) remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Celestynów przy ul. 

Wojska Polskiego; 
4) wykonanie projektu na budowę chodnika od miejscowości Dąbrówka do Starej Wsi.  

 
4. Wnioski radnego Dariusza Sokoła: 
1) wykonanie remontu drogi powiatowej i mostu na rzece Świder w miejscowości 

Sępochów do Rudna; 
2) wykonanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Gadka od drogi krajowej                     

Nr 17; 
3) wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na odcinku drogi powiatowej                                   

w miejscowości Chrosna; 
4) wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Królewskiej (będącej drogą powiatową) na 

odcinku miejscowości Antoninek do Kątów.  
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5. Wnioski radnego Grzegorza Michalczyka: 
1) w zakresie dróg: 

− remont drogi powiatowej od DK 17 do miejscowości Kąty, 
− kontynuacja remontu drogi Gadka – Sufczyn – Radachówka, 
− kontynuacja remontu drogi Glinianka – Grębiszew w Dobrzyńcu, 
− uregulowanie własności i dalsze prowadzenie remontu na drodze Sępochów – 

Rudno (od DK 17 DK 50) wraz z budową mostów na rzece Świder w tej drodze, 
− budowa chodnika przy drodze powiatowej Człekówka – Chrosna – Kąty                            

(w Chrośnie), 
− naprawa nawierzchni drogi powiatowej Kołbiel – Wola Sufczyńska; 

2) w zakresie komunikacji: 
− podjęcie działań w celu uruchomienia stałej łączności autobusowej wschodniej 

części Gminy Kołbiel (Rudzienko, Teresin, Radachówka, Sufczyn, Wola 
Sufczyńska, Kołbiel) z Otwockiem. 

 
6. Wnioski radnej Grażyny Olszewskiej – złożone na piśmie do Zarządu Powiatu, treść 

przypomniana podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. 
 

7. Wnioski radnego Artura Brodowskiego: 
1) budowa ronda u zbiegu ulic: Reymonta i Żeromskiego w Otwocku; 
2) budowa ronda u zbiegu ulic: Karczewskiej, Matejki i Batorego w Otwocku. 

 
8. Wnioski radnego Jarosława Wiązowskiego: 
1) remont ulicy Samorządowej zakończonej budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą 
Żeromskiego w Otwocku; 

2) chodnik w ulicy Przewoskiej w Otwocku; 
3) budowa ronda u zbiegu ulic: Andriollego i Pułaskiego w Otwocku; 
4) chodnik w ulicy Wawrzynieckiej w Gliniance przy kościele w stronę Poręb. 

 
Na Komisję przybył radny Jacek Czarnowski. W Komisji bierze udział 12 członków. 
 
Radny Artur Brodowski zaapelował, aby w pierwszej kolejności zostało wybudowane 

rondo u zbiegu ulic: Karczewskiej, Matejki i Batorego w Otwocku. 
 

9. Wnioski radnego Jacka Czarnowskiego: 
1) przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ronda Sybiraków do ulicy Portowej w 

Otwocku; 
2) przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości budynków Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Otwocku; 
3) przebudowa ulicy Czaplickiego w Otwocku (przy sklepie spożywczym); 
4) remont nawierzchni odcinka między Otwockiem a Wólką Mlądzką. 

 
10. Wnioski radnego Krzysztofa Boczarskiego: 
1) poprawa rozwiązań komunikacyjnych u zbiegu ulic: Samorządowej i Reymonta w 

Otwocku; 
2) udrożnienie ciągów komunikacyjnych przy przejeździe kolejowym u zbiegu ulic: 

Armii Krajowej i Filipowicza oraz Warszawskiej i Filipowicza w Otwocku. 
 

Zdaniem radnego Artura Brodowskiego równolegle do ww. wniosku należałoby 
zlikwidować sygnalizację świetlną u zbiegu ulic: Filipowicza i Poniatowskiego w Otwocku, 
aby przejść w wersję ronda. Upłynniłoby to ruch zarówno z kierunku Celestynowa,                            
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jak i w kierunku DK 17. Po przebudowie przejazdu kolejowego ulica Żeromskiego będzie  
jedynym nawiązaniem się Otwocka z DK 17.  

 
11. Przewodniczący Rady Dariusz Grajda, biorąc pod uwagę bardzo duże potrzeby 

inwestycyjne w infrastrukturę drogową, zgłosił następujący wniosek, aby Zarząd 
Powiatu rozważył możliwość emisji obligacji (10-30 mln zł) na dłuższy okres i w 
ramach rocznej ewentualnie trzyletniej koncepcji wykonał zaplanowane zadania 
inwestycyjne.  
 

12. Wnioski radnego Pawła Rupniewskiego – zgłoszone pisemnie 21.09.2015 r.                     
(w załączeniu). 
 

 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wnioski zgłoszone do projektu 
budżetu Powiatu na rok 2016. Głosowanie: za – 12 osób.  
 
Ad. 3 

1. Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Otwockiego” – Przewodniczący Komisji 
zaproponował przekazanie sprawy do Zarządu Powiatu celem przygotowania 
stosownego projektu uchwały. Przewodniczący zasugerował, aby materialnym 
wyrazem nadania tytułu była statuetka.  
 

2. Pismo z dnia 02.09.2015 r. Pani A.W. o zwrot poniesionych kosztów w związku z 
przeprowadzonymi remontami w lokalu stanowiącym własność Powiatu.  
 

3. Przewodniczący Komisja poinformował, że wystąpi do Dyrektora ZDP o pielęgnację 
drzew w ciągach dróg powiatowych.   

 
Ad. 4  
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
  
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) e-mail z dnia 16.09.2015 r. radnego Krzysztofa Szczegielniaka; 
3) e-mail z dnia 16.09.2015 r. radnego Piotra Mateusza Kudlickiego; 
4) pismo z dnia 18.09.2015 r. radnych Barbary Markowskiej i Dariusza Grajdy; 
5) pisma z dnia 15.09.2015 r. radnego Dariusza Sokoła (zał. 4); 
6) pismo z dnia 14.09.2015 r. radnego Grzegorza Michalczyka; 
7) pismo z dnia 18.09.2015 r. radnego Jacka Czarnowskiego; 
8) pismo z dnia 21.09.2015 r. radnego Pawła Rupniewskiego; 
9) pismo z dnia 02.09.2015 r. Pani A.W. 

 
 

Protokółowała :       Przewodniczył: 
 
        Honorata Tarnowska       Dariusz Sokół 


