Protokół Nr 24/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 18 października 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji, radnego Piotra Mateusza Kudlickiego,
w godzinach od 1615 do 1715.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Kierownik Biura Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie załączonymi listami
obecności.
Wiceprzewodniczący powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy porządek
posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Podsumowanie działań kulturalno-promocyjnych Powiatu za 2016 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Protokół Nr 23/16 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,
w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 3
Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz na podstawie prezentacji
multimedialnej przedstawił podsumowanie działań kulturalno-promocyjnych Powiatu
za 2016 r.
Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.
Ad. 4
1. Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę
Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego.
W wyniku dyskusji Wiceprzewodniczący
zaopiniowanie projektu uchwały.

poddał

głosowaniu

pozytywnie

Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
w obecności 9 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 1 osoba.
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2. Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 353 z projektu protokołu Nr 100/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2016 r., który wpłynął
do Komisji.
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.
3. Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 358a z projektu protokołu
Nr 102/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 4 października 2016 r.,
który wpłynął do Komisji.
Komisja po zapoznaniu się z decyzją Zarządu zgłosiła poniższe stanowisko.
Komisja Rozwoju Gospodarczego jest zdania, iż należy kontynuować koncepcję budowy
ronda na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku we współpracy
z Miastem Otwockiem. Zdaniem Komisji przeznaczenie 1 mln zł i uaktualnienie
dokumentacji technicznej w kwocie 36 tys. zł na modernizację sygnalizacji świetlnej nie
przyniesie znacznej poprawy w ruchu drogowym. Natomiast wybudowanie ronda w tym
rejonie wydaje się najlepszym rozwiązaniem, a szacunkowy koszt to kwota
ok. 1,5 – 1,7 mln zł.
Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).
4. Wiceprzewodniczący przedstawił pismo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ujęcia
wniosków w planie inwestycji budżetu Powiatu Otwockiego na 2017 r. (znak sprawy:
SRP.0004.33.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
5. Wiceprzewodniczący przedstawił pismo z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ujęcia
wniosku w planie inwestycji budżetu Powiatu Otwockiego na 2017 r. (znak sprawy:
SRP.0004.34.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
6. Wiceprzewodniczący przedstawił pismo z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ujęcia
wniosku w planie inwestycji budżetu Powiatu Otwockiego na 2017 r. (znak sprawy:
SRP.0004.35.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
7. Radny Dariusz Sokół zaproponował, aby zorganizować spotkanie z wójtami mające na
celu usprawnienie pracy nad wnioskami składanymi do projektu uchwały budżetowej.
8. Radny Dariusz Sokół zgłosił propozycję, aby każda sesja Rady Powiatu w Otwocku
rozpoczynała i kończyła się hymnem państwowym.
9. Wiceprzewodniczący Komisji zwrócił uwagę na bezcelowe odczytywanie projektów
uchwał przez Przewodniczącego Rady Powiatu, ponieważ radni otrzymują materiały,
które są następnie omawiane na sesji, w związku z czym zgłosił poniższy wniosek.
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Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o powołanie Komisji Statutowej w celu
wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Otwockiego.
Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) prezentacji multimedialna „Podsumowanie działań kulturalno-promocyjnych Powiatu
za 2016 r.”;
3) wyciąg Nr 353 z projektu protokołu Nr 100/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września 2016 r.;
4) wyciąg Nr 358a z projektu protokołu Nr 102/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 4 października 2016 r.;

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Wiceprzewodniczący
Piotr Mateusz Kudlicki
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