Protokół Nr 25/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 10 listopada 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615
do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek oraz pozostali goście, zgodnie
załączonymi listami obecności.
Wiceprzewodniczący powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy porządek
posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
3. Przedstawienie i ocena prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.
4. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg powiatowych na 2017 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad. 2
Protokół Nr 24/16 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.
Głosowanie: „za” - 7 osób, „wstrzymały się” - 2 osoby.
Ad. 3
Dyrektor ZDP na podstawie przygotowanego zestawienia przedstawił wykonane
zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych.
Wydruk zestawienia w załączeniu.
Przewodniczący poprosił o wymienienie niezakończonych inwestycji.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że wszystkie planowane inwestycje na rok 2016 zostały
zakończone. Natomiast w ramach zawartego porozumienia wykonywane są prace w gminach,
które partycypowały rzeczowo lub rzeczowo-finansowo.
Radna Barbara Markowska zapytała o liczbę gmin z którymi zostało podpisane
porozumienie o współpracy w sprawie prac przy drogach powiatowych?
Starosta odpowiedział, że obecnie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie
i zobowiązał się do przygotowania zestawienia dot. ww. współpracy z gminami na najbliższe
posiedzenie Komisji.
Ad. 4
Dyrektor ZDP na podstawie posiadanych zestawień i mapy dróg powiatowych
przedstawił przygotowanie do zimowego utrzymania dróg powiatowych na 2017 r.
Poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych administruje 305 km dróg powiatowych, w tym
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59,5 km stanowią drogi gruntowe i 245,5 km utwardzone asfaltem. Wymienił posiadany
i wykorzystywany w „Akcji zima” sprzęt:
− 8 samochodów ciężarowych – pługo-piaskarek;
− samochód ciężarowy ciężki z pługiem;
− 3 ładowarki;
− równiarka;
− ciągnik z pługiem wirnikowym;
− ciągnik ze szczotką do odśnieżania ścieżek rowerowych;
− mini ciągnik do odśnieżania chodników oraz ścieżek rowerowych.
Dodał, że wymieniony sprzęt jest w stałej gotowości, a także przedstawił marki
poszczególnego sprzętu. Powiedział, że na sezon 2016/2017 zabezpieczono 400 ton
mieszanki soli i piasku, około 200 ton piasku. Ponadto z rozstrzygniętego przetargu istnieje
możliwość pozyskania 1000 ton soli drogowej dostarczanej z Kopalni Soli „Kłodawa”.
Wyjaśnił, że w okresie zimowym w pierwszej kolejności odśnieżane są dojazdy do
przejazdów kolejowych, następnie drogi powiatowe w miastach Otwock, Józefów oraz
Karczew, a także miejscowości Żanęcin i Rzakta w gminie Wiązowna, w dalszej kolejności
odśnieżane są drogi w pozostałych gminach. W dni powszednie prowadzone są dyżuru przez
pracowników. W godzinach od 700 do 1500 pełnią pracownicy kadry koordynującej „Akcję
zima”, natomiast od godz. 1500 do 700 oraz w dni wolne od pracy dyżury pełnią wyznaczeni
pracownicy ZDP. Zaznaczył, że nad całością Akcji koordynację sprawuje Zastępca Dyrektora
ZDP.
Wydruk zestawień i mapy w załączeniu.
Ad. 5
1. Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 28 października 2016 r. dot. odzyskania
przejścia z bloku przy ul. Karczewskiej w Otwocku na parking przed blokiem (znak
sprawy: SRP.0005.15.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
2. Wiceprzewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 379 z projektu protokołu Nr 106/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 27 października 2016 r., który
wpłynął do Komisji.
Starosta wyjaśnił, że kwota 36 tys. zł jest przeznaczona na wymianę sterownika
i oprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki
w Otwocku, które mają zapobiec awarii paraliżującej ruch na tym skrzyżowaniu.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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W załączeniu do protokołu:
1)
2)
3)
4)

lista obecności;
zestawienie „Wykonanie zadań inwestycyjnych ZDP Otwock”;
skan mapy;
zestawienie „Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Owocku” – załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z dnia 31 października 2011 r.;
5) zestawienie „Wykaz dróg powiatowych w Powiecie Otwockim wg standardu ich
zimowego utrzymania;
6) informacje na temat przygotowania do sezonu zimowego 2016/2017 zarządu dróg
powiatowych w Otwocku;
7) wyciąg Nr 379 z projektu protokołu Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 17 marca 2016 r.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Dariusz Sokół
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