
Protokół Nr 20/16 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 24 sierpnia 2016 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615 do 
1715. 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 Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi 
gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku; 

2) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2715W ul. Armii 
Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. 
Filipowicza; 

3) w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie 
zarządzania drogą Nr 2703W Góraszka-Borysew. 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli taki porządek posiedzenia. 

 
Ad.2  
 
 Protokół Nr 19/16 z ubiegłego posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2016 r., został 
przyjęty jednogłośnie, w obecności 9 członków Komisji.  
 
Ad.3 
 

1) Starosta i Dyrektor ZDP w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek przedstawili 
informacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych dotychczasowej drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,                           
w obecności 10 członków. 
Głosowanie: „za” 9 osób, „wstrzymała się” 1 osoba. 
 

2) Dyrektor ZDP w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek przedstawili informacje 
dotyczące projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 
Nr 2715W ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Powstańców Warszawy 
do ul. Filipowicza.  

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



3) Dyrektor ZDP w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek przedstawili informacje 
dotyczące projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia 
zadania w zakresie zarządzania drogą Nr 2703W Góraszka-Borysew. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały w obecności 10 członków. 
 
Ad.4 
 

1) Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 284 z projektu protokołu Nr 82/16                     
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 1 czerwca 2016 r., który wpłynął do 
Komisji.  

 
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu. 
 

2) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 27 marca 2016 r. dot. odpowiedzi 
na wyciąg Nr 19 z projektu protokołu Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego w dniu 24 maja 2016 roku zawierające informację z realizacji 
inwestycji drogowej – budowa mostu przez rzekę Świder, przygotowaną przez 
Wicestarostę.    
 

Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma. 
 

2) Starosta przedstawił radnym koncepcję dot. budowy mostu przez rzekę Świder. 
Pierwsza koncepcja polega na tym, że będą budowały to samorządy, Gmina Otwock                 
i Gmina Józefów przy współfinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury, chodzi                       
o rezerwę subwencji ogólnej. Druga koncepcja polega na współpracy z np. firmą 
Erbud, która realizuje tego typu inwestycje. Polega to na tym, że firma zaciąga kredyty 
na dużo korzystniejszych warunkach, przez pierwsze dwa lata Powiat nie dokłada 
nawet złotówki, następnie kwotę inwestycji rozkłada się od ośmiu do dziesięciu lat, 
następnie wierzytelność jest przekazywana do banku i Powiat spłaca to do banku. Jest 
to bardzo interesujące, będzie ogłoszony konkurs, w którym zostanie wyłoniona firma, 
która podejmie się tego zadania. Trzecia koncepcja bierze pod uwagę możliwość 
wycofania się z budowy mostu. 

 
3) Przewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Grajda poinformował członków Komisji                  

o wycofaniu przez Radnego Pana Dariusza Sokoła rezygnacji z pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 
4) Przewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Gajda poprosił, aby do odpowiedniego 

Członka Zarządu wpłynęła prośba o doprowadzenie herbu Powiatu używanego przez 
Powiat Otwocki do zgodności z herbem przyjętym uchwałą Rady Powiatu.  

 
5) Przewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Grajda zapytał, na jakim etapie jest 

przygotowywanie bądź też realizacja pomysłu dot. „Zasłużony dla Powiatu” 
zgłoszonego przez niego w ubiegłym roku na posiedzeniu Komisji? 

 
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała 
wniosek i został przekazany do biura kultury i promocji w październiku ubiegłego roku 
i od tamtej pory nie ma żadnych informacji w kwestii.  



Ad.5 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 284 z projektu protokołu Nr 82/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                     

w Otwocku z dnia 1 czerwca 2016 r.; 
3) pismo z dnia 27 czerwca 2016 r. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 19 z projektu 

protokołu Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 maja 
2016 roku zawierające informację z realizacji inwestycji drogowej – budowa mostu 
przez rzekę Świder, przygotowaną przez Wicestarostę.   
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek  

 Przewodniczył: 
 

Dariusz Sokół     
 
 


