
Protokół Nr 9/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 6 sierpnia2015 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 oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek, zgodniez załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
2. Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku według 

stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Protokół z ubiegłego posiedzeniaKomisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 

10 członków Komisji.

Ad. 2
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 

omówiłsprawozdanie z realizacji budżetu przez ZDP według stanu na dzień 30 czerwca 2015 
r.(w załączeniu), informując jednocześnieo bieżącym wykonaniu zadań.

Radna Grażyna Olszewska zwróciła uwagę na inwestycję prowadzonąw ul. 
Swiderskiej w Karczewie. Radna poinformowała, że jest zła regulacja urządzeń wodno
kanalizacyjnych.

Zastępca Dyrektora odpowiedział,że obecnie jest to regulowane. Zauważył, iż w 
karczewskich jezdniach jest bardzo dużo infrastruktury niezwiązanej z utrzymaniem jezdni.

Radna Grażyna Olszewska poprosiła o zwrócenie uwagi na źle wyprofilowaną drogę 
na wysokości sklepu Pana w Karczewie. Dodała, że jest duże
prawdopodobieństwo, że w tym miejscu będzie stała woda.

Radna Barbara Markowska nawiązując do informacji z ubiegłego posiedzenia Komisji 
dot. porozumień z gminami zapytała o stan ich realizacji. Poza tym poprosiła o informację 
w zakresie procentowego wykorzystania budżetu, jeśli chodzi o I półrocze 2015 r. Następnie 
zapytała o inne prace, typu naprawy, związane z pozimowym stanem dróg i chodników na 
terenie powiatu otwockiego. Kolejny raz zwróciła uwagę na załamanie chodnika przy ul. 
Jankowskiego w Celestynowie.

Zastępca Dyrektora odpowiedział, że wszelkie naprawy ZDP wykonuje przez cały rok 
kalendarzowy, w okresie letnim są to prace na główniejszych ciągach. Doraźne, niewielkie 
prace prowadzone są na bieżąco, ostatnio na terenie Celestynowa i być może kwestia o której 
radna wspomniała jest już nieaktualna lub naprawa zostanie przeprowadzona 
w najbliższych dniach. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to jest to kilka procent, ale 
nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury. Natomiast biorąc pod uwagę wykonane prace, 
to realizacja jest większa.

Radny Grzegorz Michalczyk dopytał o zakres prac prowadzonych w Dobrzyńcu. 
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że w przypadku tej inwestycji zostanie wykonana 

nakładka łącznie z poszerzeniem.
Radny Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę na załamany przepust na drodze 

Gadka -  Sufczyn -  Radachówka.
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Zastępca Dyrektora odpowiedział, że zna sprawę i zostanie ona załatwiona. Dodał, że 
na tej drodze wymianie będą podlegały dwa przepusty.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Dariusz Sokół przedstawił następuj ące projekty uchwał Rady 

Powiatu w Otwocku:

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego stanowiącej działki ewidencyjne nr 31/10 o pow. 0,1500 ha, nr 31/11 
o pow. 0,1500 ha oraz nr 31/12 o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku;

Wicestarosta Paweł Rupniewski omówił przedmiotowy projekt uchwały. Dodał, że 
przed sprzedażą tych nieruchomości, zgodnie z decyzj ą Zarządu, zostanie zbadana kwestia 
warunków zabudowy. Powyższe działki położone są na obszarze nie objętym obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywnie 
zaopiniowanie projektu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały, w obecności 10 członków Komisji.

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 101 o pow. 0,6638 ha i nr 102/2 
o pow. 1,0655 ha z obr. 5.

Wicestarosta Paweł Rupniewski omówił przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywnie 

zaopiniowanie projektu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, 
w obecności 10 członków Komisji.

Głosowanie: za -  6 osób, wstrzymały się -  4 osoby.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji poinformował o wyciągu Nr 86 z protokołu Nr 30/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 30 czerwca 2015 r. stanowiącym 
odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie zainstalowania luster sferycznych na 
skrzyżowaniach ulic: Reymonta i Samorządowej oraz Reymonta i Żeromskiego w Otwocku.

Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) sprawozdanie z realizacji budżetu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 

według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.;
3) wyciąg Nr 86 z protokołu Nr 30/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 30 czerwca 2015 r.

Protokółowała : Przewodniczył:

Honorata Tarnowska Dariusz Sokół

2


