Protokół Nr 19/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 24 maja 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem
Wiceprzewodniczącego Komisji, radnego Piotra Mateusza Kudlickiego, w godzinach od 1615
do 1740. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek oraz pozostali goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Na wstępie Wiceprzewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie
zaproponował poniższy porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów Nr 17-18 z ubiegłych posiedzeń Komisji.
Pismo Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG.
Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku nt. przygotowania do
realizacji inwestycji drogowych, pod kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2016
(pikietaż).
Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. stanu dróg powiatowych po
okresie zimowym – prezentacja.
Podsumowanie wydatków dotyczących utrzymania dróg w okresie zimowym.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia

Ad.2
Protokoły Nr 17-18 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie,
w obecności 8 członków Komisji.
Ad.3
Wiceprzewodniczący przedstawił Komisji pismo z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG (znak sprawy:
SRP.0004.17.2016).
Komisja zapoznała się z treścią pisma i nie zgłosiła żadnych uwag i wniosków do ww. pisma.
Ad.4
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek
przedstawił informacje nt. przygotowań do realizacji inwestycji drogowych, pod kątem
przyjętego budżetu Powiatu na rok 2016.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. tematu.
Ad.5
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek
przedstawił sprawozdanie nt. stanu dróg powiatowych po okresie zimowym.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. sprawozdania.

Ad.6
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek
przedstawił podsumowanie wydatków dotyczących utrzymania dróg w okresie zimowym.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. sprawy.
Ad.7
1) Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 224 z projektu protokołu Nr 70/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 17 marca 2016 r., który wpłynął do
Komisji.
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.
2) Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 230 z projektu protokołu Nr 71/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 marca 2016 r., który wpłynął do
Komisji.
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.
3) Wiceprzewodniczący przedstawił pismo z dnia 3 marca 2016 r. dot. oferty Petra
Medica Sp. z o.o. w sprawie propozycji kompleksowej współpracy i gotowości
zawarcia z Powiatem Otwockim umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych
i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wraz z odpowiedzią
Przewodniczącego Rady Powiatu (znak sprawy: SRP.0004.10.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
4) Wiceprzewodniczący przedstawił pismo z dnia 7 marca 2016 r. otrzymane od Sołtysa
Wiązowna Kościelna w sprawie kompleksowego remontu ul. Kąckiej położonej
w gminie Wiązowna, wraz z odpowiedzią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku (znak sprawy: SRP.0004.12.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
5) Wiceprzewodniczący przedstawił pismo z dnia 1 marca 2016 r. otrzymane od Wójta
Gminy Osieck w sprawie przesunięcia części środków w wysokości 100.000 zł
i wprowadzenia kolejnego zadania inwestycyjnego, wraz z odpowiedzią Starosty
Otwockiego (znak sprawy: SRP.0004.11.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
6) Radny Mateusz Rojek zapytał Starostę jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy
z inwestycją mostu, czy były przeprowadzane już jakieś rozmowy w związku z tą
sprawą?
Starosta odpowiedział, że to Wicestarosta prowadził rozmowy w tej sprawie.
Zaproponował, aby Komisja wystąpiła do Wicestarosty o przedstawienie szczegółowych
informacji w ww. kwestii.
W związku z powyższym Komisja zgłosiła następujący wniosek.
Wniosek:

Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o przygotowanie przez Wicestarostę
bieżących informacji dot. budowy mostu na rzece Świder celem ich przedstawienia na
następnym posiedzeniu Komisji.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad.8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 3 marca 2016 r. dot. swoistej oferty Petra Medica Sp. z o.o. zawierającą
propozycje dotyczące PCZ Sp. z o.o. wraz z odpowiedzią Przewodniczącego Rady
Powiatu (znak sprawy: SRP.0004.10.2016.)
3) wyciąg Nr 224 z projektu protokołu Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 17 marca 2016 r.;
4) wyciąg Nr 230 z projektu protokołu Nr 71/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 23 marca 2016 r.;

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Piotr Mateusz Kudlicki

