Protokół Nr 9/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 20 września 2011 r.

Stacjonarne posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku,
pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budŜetu i Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2011 roku.
4. Przyjęcie protokołów Nr 7-8/11 z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Wnioski Komisji do projektu uchwały budŜetowej na rok 2012.
6. Omówienie pism skierowanych do Komisji.
7. Sprawy róŜne.
8. Zakończenie obrad.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Dariusz Grajda przedstawił powyŜszy porządek obrad.
Ad. 2
Członkowie Komisji jednogłośnie
w obecności 6 członków Komisji.

przyjęli

przedstawiony

porządek

obrad,

Ad. 3
Protokoły Nr 7-8/11 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie,
w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 4
Skarbnik Powiatu przedstawiła informację nt. sprawozdania Zarządu Powiatu
z realizacji budŜetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku,
zgodnie z materiałem przekazanym radnym 31 sierpnia br.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie w/w informacji.
Głosowanie: za – 6 osób. Informacja została przyjęta jednogłośnie
w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 5
Radny Jacek Czarnowski zgłosił poniŜsze wnioski do budŜetu Powiatu na rok 2012,
mianowicie:
1) remont chodnika przy ul. Majowej w Otwocku, na odcinku pomiędzy ul. Młądzka
a ul. Wołodyjowskiego,
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2) poprawa zatoki autobusowej zlokalizowanej przy ul. Majowej w Otwocku poprzez
podniesienie kostki,
3) podcięcie koron drzew przy ul. Wawerskiej w Otwocku oraz wybudowanie szykan
zwalniających przy przejściu dla pieszych, w okolicach sklepu LD,
4) wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską w Otwocku,
na wysokości przejścia przez tory do stacji PKP,
5) powiększenie zatoki parkingowej przy ul. Warszawskiej w Otwocku, przy Centrum
Informacji Turystycznej, zgodnie z wnioskiem PTTK,
6) podniesienie poziomu nawierzchni ul. Staszica w Otwocku przed rondem Sybiraków,
ewentualnie wybudowanie studni chłonnej do odprowadzania wody z przejścia dla
pieszych,
7) połoŜenie nakładki w ul. Kołłątaja w Otwocku.
Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę, aby chodnik przy ul. Majowej w Otwocku
został wybudowany metodą wylewki asfaltowej (podobnie jak uczyniono to przy
ul. Batorego) z uwagi na częste kradzieŜe płyt chodnikowych w tym rejonie.
Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek o dokończenie inwestycji drogowej
w ul. Wawerskiej w Otwocku na odcinku od skrzyŜowania z ul. Wiejską w kierunku ronda
Sybiraków.
Radna Anna Kamińska zgłosiła poniŜsze wnioski do budŜetu Powiatu na rok 2012,
mianowicie:
1) remont ul. 3-go Maja w Józefowie, na odcinku między ul. Graniczną a Werbeny,
wraz z budową chodnika,
2) połoŜenie nakładki na ul. Sikorskiego w Józefowie, po remoncie kanalizacji.
Radna Danuta Leśniewska zgłosiła poniŜsze wnioski do budŜetu Powiatu na rok 2012,
mianowicie:
1) remont drogi powiatowej łączącej NadbrzeŜ z Karczewem (zgodnie z pismem z dnia
12.09.2011 r. Sołtysa wsi NadbrzeŜ i Radnej Powiatu Danuty Leśniewskiej),
2) wnioski remontowo-inwestycyjne, jeŜeli chodzi o Gminę Karczew, zgodnie z pismem
z dnia 12.09.2011 r. Burmistrza Karczewa znak: RGS.7021.27.1.2011.AB.
Radny Andrzej Szaciłło zgłosił poniŜsze wnioski do budŜetu Powiatu na rok 2012,
mianowicie:
1) zabezpieczenie środków finansowych na proponowane działania w dziale promocji,
kultury i sportu w wysokości nie mniejszej niŜ w budŜecie Powiatu na rok 2011,
2) kontynuowanie remontu Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. gen. Filipowicza 9
w Otwocku (elewacja północna wraz z tarasem, zachodnia i wschodnia, pomieszczenia
podtarasowe) wraz z zagospodarowaniem terenu.
Przewodniczący Komisji Dariusz Grajda zgłosił poniŜszy wniosek do budŜetu
Powiatu na rok 2012, mianowicie:
− wykonanie projektu i budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej
Nr 2714W, na odcinku: ul. Otwocka w Celestynowie (od Kościoła – Przedszkole
Samorządowe – do cmentarza) – etap I, długość ok. 300 mb.
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował o pismach (w załączeniu), jakie
wpłynęły do Komisji, jeŜeli chodzi o wnioski do budŜetu Powiatu na rok 2012:
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a) pismo z dnia 05.09.2011 r. Radnego Gminy Celestynów Tadeusza Floriańczyka,
b) pismo z dnia 12.09.2011 r. Sołtysa Sołectwa Glina Piotra Lisowskiego,
c) pismo z dnia 12.09.2011 r. Wójta Gminy Celestynów przekazujące wniosek
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Celestynów Romualda Ziętali,
d) cztery pisma z dnia 12.09.2011 r. Radnego Gminy Celestynów Zbigniewa Konefała oraz
Sołtysa Dylina Marii Dobruckiej,
e) pismo z dnia 12.09.2011 r. Sołtysa wsi NadbrzeŜ i Radnej Powiatu Danuty Leśniewskiej,
f) pismo z dnia 15.09.2011 r. Pana Pawła Szola (z up. Wójta Gminy Celestynów),
g) pismo z dnia 15.09.2011 r. Sołtysa wsi Ponurzyca,
h) dwa pisma z dnia 16.09.2011 r. Prezesa Zarządu Oddziału PTTK Otwock Pawła
Ajdackiego,
i) pismo z dnia 20.09.2011 r. Radnej Powiatu Danuty Leśniewskiej.
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu przekazuje Zarządowi Powiatu
powyŜsze wnioski zgłoszone przez radnych powiatu oraz pisma, jakie wpłynęły
do Komisji celem przygotowania projektu budŜetu Powiatu na rok 2012.
Następnie Komisja prosi o informację zwrotną nt. moŜliwości finansowania i realizacji
zgłoszonych zadań.
Głosowanie: za – 7 osób. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji przedstawił poniŜsze pisma, które wpłynęły do Komisji:
− pismo z dnia 30.06.2011 r. Prezesa PKE Koła „Otwockie Sosny” znak: Pow.18/06/2011
dot. zamierania komunikacji publicznej w Powiecie Otwockim,
Członkowie Komisji kierują w/w pismo do Wicestarosty Otwockiego z prośbą o udzielenie
odpowiedzi Prezesowi PKE Koła „Otwockie Sosny”.
− wyciąg Nr 129 z protokołu Nr 30/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
14.06.2011 r. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 7 Komisji.
Ad. 7
1. Radna Danuta Leśniewska poruszyła sprawę komunikacji z Otwockiem.
W związku z powyŜszym członkowie Komisji odbyli dyskusję w temacie transportu
zbiorowego, podnosząc problem związany z małą ilością połączeń, jeŜeli chodzi o mniejsze
miejscowości Powiatu oraz jego gminy ościenne.
2. Radna Danuta Leśniewska zapytała równieŜ o termin zakończenia prac związanych
z budową chodnika przy ul. Częstochowskiej w Karczewie.
3. Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na wpisy w Artystyczno-Sportowym Powiatowym
Informatorze Kulturalnym (AS PIK). W niektórych jego pozycjach widnieją zapisy „brak
oferty”. Poprosił o zwrócenie na to uwagi, poniewaŜ oferty w danych jednostkach
pojawiają się, jednakŜe w późniejszym terminie.
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4. Radny Jacek Czarnowski zapytał o odbiór prac, jeŜeli chodzi o ul. Batorego w Otwocku.
5. Radny Andrzej Szaciłło poprosił Wicestarostę Otwockiego o interwencję w przypadku
odcinka leśnego drogi do Mlądza, przy podwójnym słupie betonowym, poniewaŜ na tym
właśnie odcinku znajduje się niebezpieczna dziura.
6. Radna Danuta Leśniewska zwróciła uwagę na wystające studzienki, jeŜeli chodzi o drogę
do Świerku.
7. Przewodniczący Komisji poprosił o załatanie dziur na drodze między Gliną a drogą
krajową Nr 17.
8. Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o rozwaŜenie cofnięcia dotacji dla SKM. Koleje
Mazowieckie są tańsze i naleŜy zauwaŜyć, iŜ Powiat wraz z jego gminami nie przekazują
dotacji na działalność KM.
Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczył:
Dariusz Grajda
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