
Protokół Nr 16/19 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 11 grudnia 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska odbyło się w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 pod kierunkiem 

Przewodniczącego Komisji Pawła Ajdackiego. 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 16
40

 z chwilą uzyskania kworum 

wymaganego do rozpoczęcia posiedzenia Komisji, a zakończył o godz. 17
20

. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki, Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika Pokrywczyńska, 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek, Pani Sylwia 

Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji zostały skierowane projekty 

uchwał celem zaopiniowania. W związku z czym zaproponował zmianę do porządku 

posiedzenia polegającą na wprowadzeniu do porządku, jako pkt 2 „Omówienie  

i zaopiniowanie projektów uchwał.”. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

4. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

1) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od 

jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność 
Powiatu Otwockiego. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za”- 3 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

2) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przedstawił projekt uchwały  

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna. 

 



Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za”- 3 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

 

3) Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2020 r. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3 

 Plan pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska na rok 2020 został przyjęty 

jednomyślnie, w obecności 4 członków Komisji. 

 

Ad. 4 

Protokoły Nr 13/19 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie  

w obecności 4 członków Komisji.  

 

Ad. 5 

1) Radny Dariusz Grajda zauważył, że Komisja na początku kadencji prosiła, aby przy 

wszystkich inwestycjach drogowych została zamieszczona informacja o długości  

i szerokości wykonywanych zadań drogowych.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w przyjętym planie pracy Komisji na rok 

2020 został uwzględniony pkt, podczas którego zostaną szczegółowo omówione wszystkie 

inwestycyjne zaplanowane na przyszły rok.   

 

2) Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

− wyciąg Nr 606 z projektu protokołu Nr 65/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 4 grudnia 2019 r. dot. wniosku Komisji Nr 12 z projektu 

protokołu Nr 15/19 (w załączeniu).  

− wyciąg Nr 593 z projektu protokołu Nr 64/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 27 listopada 2019 r. dot. wniosku Komisji Nr 11 z projektu 

protokołu Nr 13/19 (w załączeniu).  

Komisja zapoznała się z treścią ww. pism. 

 

Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska  

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

        

 


