Protokół Nr 15/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 12 lutego 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1530 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Pan Paweł Ajdacki Prezes PTTK
w Otwocku, Pan Piotr Przybysz Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Otwocku, Pan Jędrzej Sudnikowicz Kierownik Biura Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
2. Informacja Zarządu Powiatu nt. nieruchomości Powiatu Otwockiego oraz wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
3. Atrakcyjny turystycznie Powiat, spotkanie z przedstawicielem PTTK Otwock (szlaki
turystyczne w powiecie itp.).
4. Omówienie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu kalendarza imprez promocyjnych wraz
z materiałami promującymi Powiat realizowanymi przez Samodzielne Biuro Kultury
i Promocji.
5. Powiat Otwocki Stolicą Kulturalną Mazowsza – omówienie działań.
6. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2015.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Powyższy porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad. 1
Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte.
Ad. 2
Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Piotr Przybysz przedstawił
informację nt. wykazu nieruchomości Powiatu Otwockiego. Powiedział, że w roku 2016
planowane jest do sprzedaży 14 nieruchomości powiatowych. Opisał pokrótce każdą z nich.
Ww. materiały zobowiązał się przesłać do radnych Komisji drogą elektroniczną.
Ad. 3
Pan Paweł Ajdacki rozpoczął od opisania własnej sylwetki jako Prezesa PTTK oraz
swoich osiągnięć. Powiedział, że Powiat Otwocki ma wiele walorów, które można
wykorzystać do jego promocji. Podkreślił, iż obecnie turystyka jest jedną z najintensywniej
rozwijających się gałęzi gospodarki. Poinformował, że z przeprowadzonych niedawno badań
wynika iż turysta, który przyjeżdża na jeden dzień w dane miejsce w Polsce średnio jest
w stanie zostawić tam ok 100 zł w związku z tym im większa liczba turystów, tym suma
rośnie. Stwierdził, że Powiat ma szanse zawalczyć o turystę z dużej aglomeracji
Warszawskiej, ponieważ posiada zarówno odpowiednie atrakcje, jak i odpowiednie drogi
komunikacji. Wskazał jednak na brak promocji, czy też opracowania wiodącego produktu
turystycznego, który byłby wizytówką w Powiecie. Oznajmił, że Oddział PTTK w Otwocku
nieustannie podejmuje pewne działania z zakresu turystyki, prowadzi informację turystyczną.
Nadmienił, że w ubiegłym roku w biurze PTTK w Bibliotece Powiatowej przy
ul. Puławskiego w Otwocku z informacji skorzystało 960 osób, co uważa za zadowalający
wynik. Powiedział, że w sezonie zimowym Biuro czynne jest jedynie 2 dni w tygodniu
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(piątek i sobota), natomiast w sezonie letnim trwają starania, aby Biuro było czynne jak
najczęściej. Poinformował, iż Oddział udziela również wielu konsultacji np. przy
opracowywaniu map turystycznych lub przy pracach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej. Wyjaśnił, że Oddział PTTK sprawuje opiekę nad szlakami turystycznymi,
których jest w powiecie ok. 260 km – szlaków pieszych i ok. 120 km – szlaków rowerowych,
natomiast na terenie Otwocka jest 35 km szlaku historycznego, który składa się z 3
oddzielnych pętli. Powiedział, że Oddział PTTK zajmuje się również organizacją imprez
turystycznych oraz włącza się w tegoroczną organizację Zielonych Świątek na Urzeczu,
z zamiarem utworzenia przystanku otwockiego. Dodał, iż trwają przygotowania do wydania
publikacji, którą jest przewodnik wędkarski po Urzeczu. Poinformował również o dużym
projekcie wykraczającym poza Powiat Otwocki, który zostanie prawdopodobnie ukończony
w bieżącym roku dot. publikacji nt. wszystkich pałaców, dworków i folwarków południowo
wschodniego Mazowsza (w trzech powiatach: Otwockim, Mińskim i Garwolińskim).
Nadmienił, że publikacja dotyczy wszystkich zarówno istniejących, jak i nie istniejących już
obiektów oraz dodał, iż obecnie w ww. powiatach zinwentaryzowano 472 takie miejsca,
z których zachowało się ok. 10% obiektów. Powiedział, że inspiracją powstania projektu był
pałac w Otwocku Wielkim sugerując, iż mógłby być on „marką turystyczną” Powiatu.
Podkreślił, iż warto byłoby opracować strategię rozwoju turystyki dla Powiatu Otwockiego.
Radna Barbara Markowska zapytała, czy planowany niegdyś most łączący Józefów
z Konstancinem-Jeziorna sprawiłby, iż Powiat Otwocki byłby bardziej atrakcyjnym? Uznała,
że atrakcyjny Powiat kończy się na rzece Świder w związku z uciążliwościami zapachowymi
okolicznych składowisk odpadów.
Prezes PTTK Otwock powiedział, że pod względem turystyki most przyniósłby wiele
korzyści dla Powiatu. Nie zgodził się jednak z opinią dot. wskazanej granicy atrakcyjności
Powiatu.
Wywiązała się dyskusja na ww. temat.
Radny Mateusz Rojek zapytał, jaka atrakcja jest najchętniej zwiedzana przez turystów
w Powiecie Otwockim?
Prezes Paweł Ajdacki odpowiedział, że przede wszystkim najbardziej rozpoznawalny
jest Otwock Wielki, również okolice jeziora Torfy, następnie wymienił turystykę kajakową na
rzece Świder i turystykę rowerową. Powiedział, że turyści rowerowi najchętniej jeżdżą po
szlakach pomiędzy Otwockiem i Celestynowem oraz, że jest wielu przyjezdnych turystów
rowerowych wskazując, że znaczącą rolę odgrywa możliwość darmowego przewozu rowerów
w pociągach Kolei Mazowieckich. Dodał, iż atrakcją turystyczną zwłaszcza dla fanów
sportów ekstremalnych może być również Kołbielska Żwirownia, ponieważ jest jednym
z dwóch tego typu miejsc w okolicach Warszawy. Powiedział, że często uczęszczane są
również szlaki na wschód od Józefowa.
Wicestarosta oznajmił, że informacja turystyczna powinna być kompletna i wskazał
stacje kolejowe, jako jedną z jej głównych lokalizacji.
Prezes PTTK Otwock wyjaśnił, że opracowanie strategii byłoby wytyczeniem
właściwej drogi postępowania. Powiedział, że PTTK Otwock prowadziło informację
turystyczną i przez kilka lat posiadało certyfikat trzy gwiazdkowy – jeden z najwyższych
w województwie mazowieckim, jednak bez nakładów finansowych prowadzenie informacji
jest nie do zrealizowania.
Radny Mateusz Rojek zapytał, czy istnieje aktualne wydanie informacji o szlakach
turystycznych w Powiecie?
Prezes Paweł Ajdacki odpowiedział, że taka informacja jest udzielana tylko przez
PTTK. W kwestii przewodnika po szlakach turystycznych powiedział, że istnieje dwukrotnie
wznowiony przewodnik „Otwock i okolice” (ostatnie wznowienie z 2006 roku). Zasugerował,
że powinno ukazać się trzecie wydanie przewodnika. Poinformował, że PTTK opracowało
aplikację mobilną zawierającą szlaki turystyczne i zwrócił uwagę, iż oprócz formy papierowej
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szlaków turystycznych Powiatu Otwockiego powinna się również ukazać mobilna aplikacja
lub strona internetowa.
Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Grajda powiedział, że od wielu lat w Powiecie
Otwockim turystyka „weekendowa” była rozwijana w kierunku spacerów, wypraw
rowerowych itp. Zwrócił uwagę na agroturystykę, jako jeden z możliwych kierunków
rozwoju turystyki w Powiecie. Wskazał możliwość pozyskania środków unijnych
podkreślając, że wymaga to przede wszystkim współpracy pomiędzy gminami. Zaproponował
wniosek o rozpoczęcie przygotowań do opracowania dokumentu określającego kierunki
rozwoju turystyki w Powiecie Otwockim.
Radny Artur Brodowski zauważył, iż w Powiecie nie został zrealizowany żaden
projekt ze środków unijnych, ponadto nie udało się skorygować żadnego ponad lokalnego
działania z sąsiednimi gminami w obrębie turystyki.
Prezes Paweł Ajdacki zwrócił uwagę, iż Powiat ominął 2 duże projekty: Szlak
Bursztynowy i Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Podkreślił, że drugi z ww.
szlaków jest projektem ogólnoeuropejskim przebiegającym przez Albanię, Serbię, Węgry,
Czechy, Słowację, Polskę i Ukrainę. Powiedział, że niezbędna jest koordynacja oraz strategia
oraz, że optuje za inicjatywą wykorzystania potencjału pałacu w Otwocku Wielkim.
Wicestarosta podkreślił, iż włodarze gmin nie doceniają roli turystyki. Wskazał, iż jest
to źródło dochodów, które można wykorzystać przy obecnych głównie przyrodniczych
uwarunkowaniach w Powiecie Otwockim.
Prezes PTTK Otwock poinformował, że Bagno Całowanie jest bardziej znane za
granicą niż w Polsce, w związku z tym turyści zagraniczni, którzy tam przyjeżdżają, zamiast
zakwaterować się w Warszawie mogliby wykorzystać lokalną agroturystykę.
Wywiązała się dyskusja dot. turystyki w Powiecie Otwockim.
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
w Otwocku poruszył kwestię produktu turystycznego. Zasugerował, że punkt sprzedaży
takiego produktu mógłby być jednocześnie punktem informacji turystycznej.
Radny Roman Zdunik podkreślił, że opracowanie dokumentu takiego jak strategia
ponosi za sobą wysokie koszty. Powiedział, iż Powiat otrzymał tytuł Stolicy Kultury
Mazowsza, ponieważ udało się zebrać wszystkie Gminy i każda od siebie coś wniosła.
Stwierdził, że kluczem do skutecznych działań jest współpraca.
Wywiązała się dyskusja na ww. temat.
Prezes PTTK Otwock poinformował, że poruszanie się szlakami turystycznymi
w rejonie rzeki Świder jest nielegalne, ponieważ nie ma w tej kwestii uregulowań związanych
z udostępnieniem rezerwatu przyrody. Powiedział, że podstawowym elementem jest
posiadanie informacji turystycznej, której koszt wynosi min. 100 tys. zł rocznie
i zasugerował, że żaden inwestor nie podejmie się zainwestowania takiej kwoty.
Radny Artur Brodowski podkreślił, że działania jednoroczne dla inwestorów nie mają
sensu oraz wymieniając konkretne przykłady wskazał zalety programów wieloletnich.
Starosta podkreślił, że Powiat może podjąć działania pod warunkiem, że Gminy
wyrażą wolę wsparcia.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek dot. rozpoczęcia prac nad
przygotowaniem wstępnej koncepcji promowania turystyki w Powiecie Otwockim przy
współpracy z PTTK Otwock w bieżącym roku.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.
Ad. 4
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz omówił
kalendarz imprez promocyjnych Powiatu na 2016 rok oraz propozycje działań promocyjnych.
Podkreślił znaczenie publikacji dot. atrakcji w Powiecie, a także przedstawił nowy projekt
strony internetowej Powiatu Otwockiego, która będzie dostępna również w wersji mobilnej.
3

Zaprezentował koncepcję stworzenia bazy danych dot. Powiatu Otwockiego wzorowanej na
stornie internetowej Wikipedii. Poinformował o wniosku złożonym do Powiatowego Urzędu
Pracy w Otwocku ws. skierowania jednego z pracowników Samodzielnego Biura kultury
i Promocji na kompleksowe szkolenie dot. tworzenia profesjonalnego składu. Omówił
również zakup materiałów promocyjnych.
Radni dyskutowali nt. działań kulturalno-promocyjnych oraz środków przeznaczonych
na promocje Powiatu.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek dot. zwiększenia środków
przeznaczonych na kulturę i promocję Powiatu w II półroczu 2016 roku.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.
Ad. 5
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji omówił działania związane
z nadaniem Powiatowi Otwockiemu tytułu Stolicy Kultury Mazowsza 2016. Poinformował,
że 18 lutego br. odbędzie się inauguracja roku Stolicy Kultury Mazowsza oraz przedstawił
program wydarzenia.
Wywiązała się dyskusja nt. działań związanych z ww. wydarzeniem.
Ad. 6
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok zostało przyjęte przez aklamację.
Ad. 7
Nie zgłoszono spraw różnych.
Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) kalendarz imprez promocyjnych Powiatu na 2016;
3) sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok;
4) wyciąg Nr 15 z projektu protokołu Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego w dniu 12.02.16r.

Protokółowała :

Przewodniczył:

Angelika Krawczyk

Dariusz Sokół
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