Protokół Nr 28/17
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 17 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem
Wiceprzewodniczącego Komisji, radnego Piotra Mateusza Kudlickiego, w godzinach od 1615
do 1845.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz pozostali goście, zgodnie
z załączoną listą obecności.
Wiceprzewodniczący powitał wszystkich zebranych, a następnie zaproponował poniższy
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
3. Omówienie i przedstawienie kalendarza imprez promocyjnych wraz z materiałami
promującymi Powiat realizowanymi przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji.
4. Przegląd wniosków z forów gospodarczych Powiatu Otwockiego.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 2
Protokół Nr 26/16 został przyjęty w obecności 11 członków Komisji.
Głosowanie: za – 10, wstrzymała się – 1 osoba.
Protokół Nr 27/16 został przyjęty w obecności 11 członków Komisji.
Głosowanie: za – 10, wstrzymała się – 1 osoba.
Ad. 3
Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz na prośbę Członka Zarządu
Powiatu Romana Zdunika, przedstawił Komisji za pomocą rzutnika edytowalny arkusz
z danymi, jak w załączniku.
Prowadzący poprosił Kierownika Kultury i Promocji o dołączenie wszystkich
prezentacji do protokołu.
Radna Barbara Markowska zapytała jaka jest różnica w budżecie kalendarzy między
tym rokiem, a poprzednim.
Kierownik odpowiedział, że w budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę: 233 500 zł
i jest to kwota wyższa niż w roku poprzednim, która wynosiła: 176 500 zł.
Prowadzący zauważył, że prezentowany pokaz nie jest kalendarzem imprez na 2017 r.
i zadał pytanie czy na dzień dzisiejszy jest takie opracowanie dostępne.
Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik odpowiedział, że na chwilę obecną
konkretne daty nie są wpisywane, ponieważ będą dopiero uzgadniane. Zapewnił, że daty
zostaną ustalone do 15 lutego.
Radni podjęli dyskusję w temacie ww. kalendarza.

W wyniku zaistniałej dyskusji Wiceprzewodniczący zaproponował, aby Komisja
powróciła do tematu na następnym jej posiedzeniu, po dokładnym opracowaniu kalendarza
promocyjnego zgodnie z sugestiami zgłoszonymi przez członków Komisji.
Prowadzący poprosił Kierownika o omówienie tematu: Zakup i wdrożenie aplikacji
dla eNGO.
Radny Artur Brodowski zadał pytanie co będzie obejmowała kwota 3000 zł, która jest
przeznaczona na wdrożenie tego programu?
Kierownik odpowiedział: że obsługa programu to kwota ok. 900 zł, a pozostała
obejmie szkolenie dla organizacji pozarządowych z obsługi tej aplikacji.
Ad. 4
Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz przedstawił Komisji
dokumenty z wybranymi danymi na temat forów gospodarczych.
Radny Brodowski zapytał o przeznaczenie kwoty 72 000 zł, która została
zabezpieczona w budżecie na opracowanie forów gospodarczych.
Kierownik stwierdził, że ta kwota jest przeznaczona dopiero do opracowania
przeglądu z forów gospodarczych.
Prowadzący poprosił Kierownika o zaprezentowanie materiałów pokazujących
dorobek forów gospodarczych oraz omówienie roku 2016, gdyż był najbardziej produktywny.
Jędrzej Sudnikowicz odpowiedział, że takie materiały podsumowujące
są zgromadzone u niego w Wydziale i w tej chwili nie może ich przedstawić.
Radni podjęli dyskusję na temat forów, w trakcie której został zgłoszony poniższy
wniosek.
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie
i przekazanie Komisji dotychczasowych efektów i dorobku forów gospodarczych
Powiatu w Otwocku oraz rekomendacji Zarządu co do dalszych działań.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji.
Radny Grzegorz Michalczyk zaproponował, aby złożyć wniosek do Zarządu Powiatu
w sprawie przedstawienia szczegółowego rozliczenia ostatniego forum gospodarczego.
W wyniku dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał głosowaniu poniższy
wniosek.
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu o przedstawienie
Komisji szczegółowego rozliczenia ostatniego Forum Gospodarczego Powiatu
Otwockiego.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji.
Ad. 5
Prowadzący przedstawił wniosek przy piśmie (znak sprawy SRP.0004.44.2016),
w związku z dekretacją Przewodniczącego Rady Powiatu, w którym zawarta była prośba
o podjęcie przez Komisję inicjatywy uchwałodawczej. Prowadzący powiedział, że jedyną
formą realizacji prośby Przewodniczącego jest przyjęcie wniosku jako wniosek Komisji
w drodze głosowania.

W toku dyskusji Dariusz Grajda, członek Komisji i Przewodniczący Rady Powiatu,
odczytał cały tekst artykułu prasowego na temat uczestnictwa radnych w Komisji.
Głosowanie: „za” – 2 osoby, „przeciw” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:
a) uwaga radnego Artura Brodowskiego: Protokół nie przedstawia obrad komisji. Punkt
„Omówienie i przedstawienie kalendarza imprez promocyjnych wraz z materiałami
promującymi Powiat realizowanymi przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji” nie
został zrealizowany. Nie przedstawiono kalendarza ani materiałów i w protokóle nie
przedstawiono bardzo ożywionej dyskusji radnych w tym punkcie.
1) lista obecności;
2) prezentacje multimedialne: „Jak zacząć pracę z Generatorem eNGO”, „Forum
Gospodarcze Powiatu Otwockiego 2013 – 2016”, „Wykaz działań Biura Kultury
i Promocji w 2017 roku”, „Zestawienie kosztów”;
3) wyciąg Nr 420 z projektu protokołu Nr 115/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 14 grudnia 2016 r;
4) pismo z dnia 12 stycznia 2017 r. skierowane do Starosty o przekazanie Komisji
materiałów podsumowujących – wniosków z wszystkich forów gospodarczych
Powiatu Otwockiego.
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