Protokół Nr 18/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 11 maja 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem
Wiceprzewodniczącego, radnego Piotra Mateusza Kudlickiego, w godzinach od 1615 do 1645.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Pani Monika Pokrywczyńska oraz pozostali goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Na wstępie Wiceprzewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie
zaproponował poniższy porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku w sprawie
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 1,9278 ha
z obr.165 w Otwocku.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad.2
Pani Monika Pokrywczyńska przedstawiła informacje dotyczące projektu uchwały
w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr.165
w Otwocku.
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 8 członków Komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Ad.3
1. Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 259 z projektu protokołu Nr 77/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 4 maja 2016 r. który wpłynął do
Komisji.
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.
2. Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Starostę o informację w zakresie środków
przeznaczonych na ul. Żeromskiego w Otwocku. Zapytał na jakie konkretne działania
zostaną one zagospodarowane?
Starosta odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Informacje przekaże członkom Komisji drogą elektroniczną.
Radny Artur Brodowski powiedział, że są to naprawy szczątkowe w wysokości
200 tys. zł.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o przesłanie
szczegółowych informacji dot. środków pieniężnych przeznaczonych na naprawę ulic:
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Żeromskiego i Narutowicza w Otwocku. Poprosił o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie
realizacji są one obecnie?.
3. Radny Jarosław Wiązowski zapytał o termin remontu ronda na skrzyżowaniu ulic:
Hożej, Karczewskiej i Przewoskiej w Otwocku oraz termin przebudowy
ul. Przewoskiej.
Starosta odpowiedział, że remonty planowanie są w okresie wakacyjnym. Podczas
napraw zostaną wyłączone poszczególne odcinki dróg i zarządzone zostaną objazdy.
4. Radna Barbara Markowska nawiązując do projektu „Powiat otwocki stolicą kultury
Mazowsza 2016” zapytała ile imprez odbyło się już w ramach ww. projektu oraz ile
środków zostało wydanych na ich realizację?
Starosta odpowiedział, że na realizację ww. projektu Urząd Marszałkowski przekazał
Powiatowi 100 tys. zł. Dodał, że Powiat przekazuje gminom wnioskowane środki na
realizację zaplanowanych imprez.
Radna Barbara Markowska poprosiła o przekazanie Panu Romanowi Zdunikowi Członkowi Zarządu prośby o przesłanie informacji o terminach odbywających się imprez
w Powiecie w ramach powyższego projektu.
Wiceprzewodniczący Komisji poprosił, aby Pan Roman Zdunik przekazał informację
nt. realizacji imprez w ramach projektu „Powiat otwocki stolicą kultury Mazowsza 2016”
oraz innych wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat.
5. Radna Barbara Markowska poprosiła Radną Anetę Bartnicką – Członka Zarządu
Powiatu o informację nt. tegorocznych maturzystów.
Radna Aneta Bartnicka zobowiązała się do przesłania członkom Komisji
szczegółowych informacji drogą elektroniczną.
Ad.4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) wyciąg Nr 259 z projektu protokołu Nr 77/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 4 maja 2016 r.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Piotr Mateusz Kudlicki
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