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Protokół Nr 13/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 9 grudnia 2015 r.  
 

Stacjonarna część posiedzenia Komisji odbyła się w Starostwie Powiatowym  
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 
1030 do 1215. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku oraz Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, zgodnie z załączoną listą obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
2. Przedstawienie projektu Kalendarza Promocyjnego na 2016 rok. 
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. 
4. Kontrola i ocena prac inwestycyjnych wykonanych w 2015 roku na drogach – posiedzenie 

wyjazdowe. 
5. Zakończenie posiedzenia.  
 
Ad. 1 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty. 
 
Ad. 2 

Radny Roman Zdunik Członek Zarządu Powiatu poprosił o wycofanie z porządku 
obrad punktu dotyczącego projektu Kalendarza Imprez Promocyjnych na 2016 rok. 

 
Przewodniczący poddał głosowaniu wniosek ws. wycofania z porządku obrad 

punktu dot. przedstawienia projektu Kalendarza Promocyjnego na 2016 rok.  
Głosowanie: za – 7 osób (nie głosowała  – 1 osoba). 

 
Ad. 3 
 Przewodniczący Komisji powiedział, że projekt Planu Pracy Komisji Rozwoju  
na 2016 rok z uwzględnionymi uwagami został przesłany do członków Komisji drogą 
elektroniczną.  
 Radny Artur Brodowski przedstawił swoje spostrzeżenia związane z projektem Planu 
Pracy. 
 Przewodniczący Komisji podkreślił wysoką wagę punktów zamieszczonych w Planie 
Pracy Komisji oraz odczytał poszczególne punkty krótko streszczając ich cel. 
 Radny Artur Brodowski w nawiązaniu do punktu Planu dot. Kalendarza Imprez 
Promocyjnych uznał, że zapoznanie się z Kalendarzem po zatwierdzeniu przez Zarząd 
Powiatu jest bezwartościowe. Powiedział, że Komisja powinna wydać opinię o projekcie 
Kalendarza przed jego zatwierdzeniem. 

Przewodniczący poprosił członków Komisji o przedstawienie propozycji punktów 
Planu Pracy. 
 Wicestarosta przekazał swoje uwagi odnośnie Kalendarza imprez, powiedział  
iż powinno się nad nim dyskutować. 
 Radna Barbara Markowska poruszyła temat dofinansowania Orkiestry Dętej. 
Powiedziała, że jeżeli Orkiestra jest dofinansowywana przez Powiat to powinna uczestniczyć 
we wszystkich najważniejszych wydarzeniach powiatowych. 
 Radni rozpoczęli dyskusję na ww. temat. 
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 Radny Artur Brodowski zasugerował, że punkt Planu Pracy dot. oceny stanu dróg po 
okresie zimowym – posiedzenie wyjazdowe, powinien zostać zrealizowany poprzez 
przedstawienie pisemnej informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 
 Przewodniczący Komisji przyjął sugestię radnego jako punkt do Planu. Następnie 
wyjaśnił kwestię wizytacji na drogach powiatowych oraz braku miesięcznego podziału Planu.  
 Radna Aneta Bartnicka stwierdziła, że podział miesięczny jest jak najbardziej czytelny 
i jest to dobre rozwiązanie. Jako zaletę podziału miesięcznego podała, iż pozwoli on na 
dopilnowanie omówienia tematów, które muszą zostać zrealizowane w danym okresie.  
 Radny Artur Brodowski porównał zakres zadań Komisji określonych w uchwale  
ws. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego z tematami zawartymi w Planie Pracy 
Komisji. Wskazał brakujące tematy w Planie, wynikające z zakresu zadań Komisji. 
 Radny Krzysztof Boczarski odniósł się do propozycji podziału miesięcznego Planu. 
Zasugerował, że Plan może zostać przyjęty kwartalnie, natomiast w ramach kwartału, na 
każdym jego początku, można ustalić podział miesięczny. Zaproponował również punkt do 
Planu dot. omówienia wykazu nieruchomości Powiatu, które w przyszłości mogłyby zostać 
sprzedane.  
 Przewodniczący Komisji powiedział, że Plan był już podzielony na kwartały i popierał 
to rozwiązanie. Podkreślił, i ż punkty i uwagi do Planu należało zgłaszać przed posiedzeniem 
Komisji. Wyjaśnił, że obecna forma Planu pozwala na elastyczne gospodarowanie nim  
w przypadku uzasadnionej nieobecności zaproszonych gości lub osób wyznaczonych do 
omówienia danego tematu. 
 Wywiązała się dyskusja w ww. kwestii. 
 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu projekt Planu Pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego na 2016 rok wraz z uwagami oraz propozycjami dot. omówienia wykazu 
nieruchomości Powiatu Otwockiego przeznaczonych do sprzedaży oraz przedstawienia 
informacji Dyrektora ZDP ws. stanu dróg po okresie zimowym zamiast posiedzenia 
wyjazdowego Komisji.  
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała ww. projekt planu 
pracy, w obecności 9 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 4 

O godzinie 1215 rozpoczęto wyjazdową część posiedzenia. Wizytacja na drogach 
powiatowych rozpoczęła się od Gminy Wiązowna, następnie przebiegła przez Gminy: 
Kołbiel, Celestynów, Otwock, Osieck oraz Karczew.  
 

Ad. 5  
 Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 1600. 
 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności;  
2) Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok 

 
 
 
 Protokółowała: Przewodniczył: 
 

Angelika Krawczyk Dariusz Sokół 


