Protokół Nr 27/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 12 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1615 do
1730.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz pozostali goście, zgodnie
załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy porządek
obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Otwock.
3. Plan pracy Komisji na rok 2017.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 2
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Otwock.
Komisja Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
w obecności 8 członków.
Ad. 3
Członkowie Komisji pozytywnie zatwierdzili niżej przedstawiony plan pracy Komisji
na 2017 rok:
1. Wspólne posiedzenie komisji gminnych w zakresie współpracy dot. kategorii dróg.
2. Przegląd wniosków z forów gospodarczych Powiatu Otwockiego.
3. Informacja Zarządu Powiatu nt. nieruchomości Powiatu Otwockiego oraz wykazu
nieruchomości sprzedanych w 2016 r i przeznaczonych do sprzedaży w 2017.
4. Przegląd nieruchomości pod kątem możliwości zagospodarowania w kontekście
uchwalonych lub projektowanych MPZP.
5. Omówienie strategicznych zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych z udziałem
przedstawicieli inwestorów.
6. Omówienie i przedstawienie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych propozycji
przebiegu obwodnicy Otwocka i Karczewa.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2016.
8. Omówienie i przedstawienie kalendarza imprez promocyjnych wraz z materiałami
promującymi Powiat realizowanymi przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji.
9. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku nt. przygotowania do
realizacji inwestycji drogowych, pod kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2017

(pikietaż).
10. Omówienie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. sprzątania
pozimowego, zimowego utrzymania dróg powiatowych i wydatków na ten cel.
11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2017 roku, pod kątem wydatków na inwestycje.
12. Przedstawienie i ocena prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych−
posiedzenie wyjazdowe.
13. Podsumowanie działań kulturalno-promocyjnych Powiatu za 2017 r.
14. Omówienie wniosków Komisji do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
15. Podsumowanie realizacji budżetu za rok 2017 z uwzględnieniem wydatków
inwestycyjnych.
16. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na 2018 r.
17. Plan pracy Komisji na rok 2018 r.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Ad. 4
1) Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 30 listopada 2016 r. dot. wniosku radnego
Piotra Mateusza Kudlickiego o sporządzenie projektu uchwały w sprawie składu
Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Otwockiego (znak sprawy:
SRP.0004.44.2016).
Radni nie zgłosili wniosków do ww. pisma.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) plan pracy Komisji na 2017 rok.
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