Protokół Nr 26/16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 5 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1650
do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz pozostali goście, zgodnie
załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy porządek
posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na 2017 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w spawie przekazania wniosku Pana A.Ś.;
2) w spawie przekazania wniosku Pana J.R.;
3) w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji
poddał
głosowaniu
przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2017.

pozytywne

zaopiniowanie

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymały się” - 2 osoby.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2017 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 14 członków Komisji
Ad. 2
1) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w spawie przekazania wniosku Pana
A.Ś.;
Komisja odstąpiła od głosowania projektu uchwały zgłaszając poniższy wniosek:
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie
stanowiska, które zostanie przekazane zgodnie z właściwością.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
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2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w spawie przekazania wniosku Pana
J.R.;
Komisja odstąpiła od głosowania projektu uchwały zgłaszając poniższy wniosek:
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie
stanowiska, które zostanie przekazane zgodnie z właściwością.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
3) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu współpracy
Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył, że proponowany program niczym się nie
różni od programu w ubiegłorocznego.
Przewodniczący poddał głosowaniu w obecności 14 członków Komisji przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.
Ad. 3
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.
Ad. 4
1. Przewodniczący przedstawił e-mail z dnia 23 listopada 2016 r. przesyłający
w załączeniu pismo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia nowej uchwały
przez Radę ustalającej nowe niższe stawki za umieszczenie infrastruktury w pasie
drogowym sieci telekomunikacyjnych (znak sprawy: SRP.0005.16.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
2. Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 28 listopada 2016 r. dot. parkingu przy
drodze powiatowej Nr 2765W- ul. Karczewskiej w Otwocku (znak sprawy:
SRP.1511.6.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
3. Przewodniczący przedstawił pismo Starosty z dnia 18 listopada 2016 r. zawierające
w załączeniu zestawienie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Otwockim,
a gminami Powiatu Otwockiego w latach 2010-2016.
Przewodniczący zauważył, że w zestawieniu nie zostały uwzględnione wszystkie
porozumienia zawarte z gminami.
4. Radna Grażyna Olszewska zauważyła, że w Kronice Mazowieckiej, która jest
Pismem Samorządu Województwa Mazowieckiego nie została zawarta jakakolwiek
relacja z projektu „Powiat Otwocki Stolicą Kultury Mazowsza”.
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Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 18 listopada 2016 r. zawierające w załączeniu zestawienie porozumień
zawartych pomiędzy Powiatem Otwockim, a gminami Powiatu Otwockiego w latach
2010-2016.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Dariusz Sokół
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