Protokół Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 7 czerwca 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1730.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz:
− Członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Budny,
− Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Jerzy Bojanowski,
− Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Marek Płaczek,
− Pani Monika Wiechetek – Wydział Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Starostwa.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr 4-6/11 z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Przedstawienie „Raportu w sprawie moŜliwości pozyskiwania przez Powiat Otwocki
środków zewnętrznych w 2011 roku” – referuje właściwy członek Zarządu Powiatu.
5. Omówienie pism skierowanych do Komisji.
6. Sprawy róŜne.
7. Zakończenie obrad.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Dariusz Grajda przedstawił powyŜszy porządek obrad.
Ad. 2
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.
Ad. 3
Protokoły Nr 4-6/11 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie
wraz z uwagami zgłoszonymi przez ZDP (pismo z dnia 07.06.2011 r., znak:
KDM/2941/K/WK/2011) do protokołu Nr 6/11, w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 4
Członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Budny poinformował, iŜ parę tygodni wcześniej
członkowie Komisji otrzymali raport w sprawie moŜliwości pozyskiwania przez Powiat
Otwocki środków zewnętrznych w 2011 roku, z którego kilka pozycji uległo juŜ zmianie.
Następnie przedstawił zebranym zestawienie wniosków złoŜonych i realizowanych
z funduszy UE oraz funduszy krajowych w bieŜącym roku, co stanowi załącznik do
niniejszego protokółu.
Dodał, Ŝe jednostkami realizującymi projekty są jednostki organizacyjne Powiatu, jak
równieŜ Starostwo Powiatowe. Obecnie zostało złoŜonych 21 wniosków na łączną kwotę ok.
14 mln zł, z czego wkład własny to kwota rzędu 3,5 mln zł.
Pan Janusz Budny poinformował o planowanych działaniach w zakresie pozyskiwania
środków. Dodał, Ŝe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił
konkurs w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS)
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„Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej”. W jego zakresie mieszczą się
inwestycje termomodernizacyjne wraz z moŜliwością instalacji OZE i systemów zarządzania
energią. W tym zakresie planowane jest złoŜenie wniosku wspólnie z ZP ZOZ-em oraz
PCPR-em. Istnieje równieŜ moŜliwość pozyskania środków w ramach projektu „Razem
bezpieczniej” celem wzmocnienia monitoringu w okolicach Liceum „Gałczyńskiego”, przy
współpracy z Policją. Niebawem ukaŜe się konkurs na ochronę zabytków, dzięki któremu
będzie moŜna pozyskać dodatkowe środki.
Pan Janusz Budny stwierdził, iŜ jeŜeli będzie taka potrzeba, to radni będą otrzymywać
informacje w zakresie pozyskiwania środków unijnych, co kwartał lub co pół roku.
Następnie pochwalił ZDP, jeŜeli chodzi o skuteczność składanych wniosków tj. pozyskanie
kwot: 58 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2709W śanęcin-Malcanów-GliniankaBolesławów oraz 1.180.200 zł na przebudowę mostu na rzece Świder w ciągu drogi
powiatowej Nr 2762W – ul. Kraszewskiego w Otwocku.
Dodał, Ŝe PCPR oraz PUP składają wnioski do programów systemowych. Nie dalej jak
wczoraj PCPR otrzymało kolejne dofinansowanie.
Przewodniczący Komisji wyraził zadowolenie, Ŝe ciągłość w pozyskiwaniu środków
unijnych jest kontynuowana przez Powiat. W tym roku środki zewnętrzne stanowią kwotę
ponad 10 mln zł, byłoby dobrze gdyby ten poziom został utrzymany równieŜ w latach
następnych. Zapytał o kwestię obiektów sportowych towarzyszących przy Liceum
„Słowackiego” oraz o sprawę dotyczącą podziału nieruchomości i rozpoczęcia całej
procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy istnieje
moŜliwość pozyskania przez Powiat środków celem dystrybuowania ich dla straŜy
poŜarnych?
Członek Zarządu Powiatu odpowiedział, Ŝe funduszem przeznaczonym dla straŜy
poŜarnych dysponuje Marszałek. Gminy przy udziale jednostek występują o środki
stanowiące łączną kwotę ok. 5 mln zł, natomiast zapotrzebowanie oscyluje w granicach
40 mln zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Marszałka). JeŜeli chodzi o jednostki
ochotniczych straŜy poŜarnych, to pojawił się pomysł pozyskania dodatkowych środków
w ramach działania 8.3 PO IG, dzięki któremu byłaby moŜliwość wyposaŜenia jednostek
w sprzęt komputerowy i utrzymania dostępu do Internetu. Niestety nie udało się go
zrealizować.
Przewodniczący Komisji poprosił o rozwaŜenie moŜliwości zaangaŜowania
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Otwocku w pozyskiwaniu środków na szkolenia dla
ochotników.
Radna Anna Kamińska przypomniała Panu Januszowi Budnemu, Ŝe obiecał
przedstawić informację nt. Internetu, jak będzie on dostarczany i jak będzie wyglądał jego
rozwój, jeŜeli chodzi o Powiat? W związku z powyŜszym poprosiła o taką informację tj.
jak będzie wyglądał rozwój sieci internetowej na terenie Powiatu? Następnie radna zwróciła
uwagę, iŜ zgodnie z przedstawionym materiałem duŜo wniosków przygotowywanych jest
przez jednostki podlegle, a tylko jeden wniosek w całości opracował Powiat. W związku
z czym zapytała ile osób zatrudnionych jest w Starostwie i zajmuje się przygotowaniem
wniosków?
Członek Zarządu Powiatu odpowiedział, Ŝe zgodnie ze schematem organizacyjnym
Starostwa w skład Wydziału Promocji wchodzi Zespół ds. Strategii Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych, w którym obecnie zatrudniona jest jedna osoba, natomiast etaty przewidziane
są dla dwóch osób. Zespół prowadzi działania polegające na współpracy z jednostkami, które
dotyczą nie tylko pisania i składania wniosków, ale równieŜ ich rozliczania.
Pani Monika Wiechetek poinformowała, iŜ od momentu kiedy wróciła do pracy tj.
26 kwietnia br. zostały złoŜone tylko przez Powiat w sumie trzy wnioski, przy współdziałaniu
ze Szpitalem Powiatowym w zakresie dwóch wniosków na termomodernizację, jak równieŜ
przy współudziale gmin: Wiązowna i Sobienie Jeziory w ramach projektu 8.3 PO IG. Dodała,
Ŝe praca nad wnioskiem wymaga duŜego zaangaŜowania, które rozkłada się nawet na okres
kilku miesięcy.
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Członek Zarządu Powiatu dodał, Ŝe jeŜeli chodzi o przygotowanie wniosków, to
obecnie Powiat nie wydatkował Ŝadnych środków na firmę zewnętrzną w zakresie doradztwa.
Natomiast nie wyklucza się takiej moŜliwości. Wydział radzi sobie z podjętymi zadaniami.
Radny Artur Brodowski zapytał o zakres remontu, a w zasadzie przebudowy mostu na
rzece Świder w ciągu ul. Kraszewskiego w Otwocku? Czy droga będzie poszerzona?
Dyrektor ZDP odpowiedział, iŜ będzie to kapitalny remont mostu, bez poszerzenia.
Radna Danuta Leśniewska nawiązała do powyŜszej dyskusji nt. ochotniczych straŜy
poŜarnych. Poprosiła o włączenie i współpracę z WOPR-em, zarówno jeŜeli chodzi
o przygotowanie samego wniosku, jak równieŜ w zakresie udzielenia pomocy finansowej.
Członek Zarządu Powiatu powiedział, iŜ ostatnio został ogłoszony konkurs, w ramach
którego WOPR otrzymało dodatkowe środki. Dodał, Ŝe Rada Powiatu przyjęła uchwałę
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011 rok, dzięki której
realizowana jest w/w polityka polegająca na wsparciu tego tupu organizacji. Poza tym
równolegle gminy organizują wsparcie dla organizacji pozarządowych. Na terenie sześciu
gmin działa LGD, które pomaga i szkoli. ZauwaŜył, iŜ organizacja samorządowa, która chce
coś zrobić i ma problemy np. z napisaniem wniosku, to zawsze znajdzie pomoc w gminie,
powiecie lub LGD.
Radna Danuta Leśniewska dodała, Ŝe dla wielu stowarzyszeń barierę stanowi wkład
własny.
Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, iŜ od pewnego czasu Powiat monitoruje
projekty i umieszcza na ich temat informacje na swojej stronie.
W wyniku powyŜszej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie
informacji nt. „Raportu w sprawie moŜliwości pozyskiwania przez Powiat Otwocki środków
zewnętrznych w 2011 roku”. Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba (w obecności
6 członków Komisji).
Ad. 5
Członkowie Komisji zostali zapoznani z poniŜszym materiałem stanowiącym załącznik
do niniejszego protokółu, mianowicie:
• analizą moŜliwości uzgodnień z Gminą Karczew w kwestii obwodnicy; ograniczeniem
ruchu cięŜarowego na drogach powiatowych; informacją o drogach powiatowych,
które moŜna przekazać gminom; informacją w zakresie skargi Sołtysa Ponurzycy –
pismo z dnia 12.05.2011 r. Dyrektora ZDP, znak: KDM/2394/KR-I/RK/11;
• artykułem pt.: „Kto utrzyma drogi w Otwocku?”, który ukazał się w Tygodniku
Regionalnym 12.05.2011 r.;
• zestawieniem robót wykonanych przez ZDP w latach 1999-2010 na terenie miast:
Józefów, Karczew i Otwock;
• harmonogramem inwestycji na drogach powiatowych do realizacji w roku 2011;
• planem wydatków majątkowych na rok 2011 (po zmianach).
Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie znajduje się przekazanie dróg
powiatowych?
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe podczas spotkania w dniu 13 kwietnia br. z wójtami,
burmistrzami i Prezydentem, Zarząd Powiatu zaproponował w pierwszej fazie przejęcie dróg
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powiatowych w granicach administracyjnych miast trzem miastom: Karczew, Otwock
i Józefów. Zgodnie z wyliczeniami za rok ubiegły Powiat wydatkował środki w wysokości
16 tys. zł/km, jeŜeli chodzi o drogi powiatowe połoŜone w mieście. Prezydent Otwocka
zaproponował przejęcie dróg za kwotę 63 tys. zł/km, Burmistrz Karczewa – 53 tys. zł/km,
a Burmistrz Józefowa nie jest zainteresowany przejęciem dróg, poniewaŜ nie ma uwag do
działalności ZDP.
Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak poprosił Dyrekcję ZDP, aby
zamiatanie ulic nie odbywało się w godzinach szczytu, jeŜeli chodzi o główne ulice Otwocka.
Ad. 6
Radna Anna Kamińska zapytała o sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Kołbieli?
Wicestarosta poinformował, iŜ 16 czerwca br. odbędzie się kolejny juŜ przetarg, tym
razem ostatni, po którym do poszukiwania ewentualnego nabywcy włączy się firma
wyłoniona w drodze przetargu.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczył:
Dariusz Grajda
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