Protokół Nr 10/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 21 października 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz:
− Radna Powiatu Aneta Bartnicka,
− Członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Budny,
− Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Jerzy Bojanowski.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja Dyrektora ZDP nt. projektów inwestycyjnych w roku 2012.
2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Otwocku.
3. Sprawy bieŜące.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Dyrektor ZDP przedstawił plan drogowo-mostowych zadań inwestycyjnych
na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora o przygotowanie
zestawienia nt. wniosków, jakie wpłynęły do budŜetu Powiatu na rok 2012 z informacją
o ich rozstrzygnięciu, mianowicie czy zostały uwzględnione w projekcie, czy teŜ odrzucone.
Poprosił o przekazanie przedmiotowego materiału na najbliŜsze stacjonarne posiedzenie
Komisji.
Przewodniczący poinformował, iŜ w najbliŜszym czasie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie,
pod kątem wytypowanych do realizacji w 2012 roku zadań remontowo-inwestycyjnych
na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji przedstawił poniŜsze projekty uchwał:
1) projekt b – w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
Starosta omówiła w/w projekt uchwały. Następnie poinformowała o zmianach w:
− § 4 po „2012” naleŜy dopisać „roku”,
− ostatnim akapicie uzasadnienia – zamiast „2009” naleŜy wpisać „2010”.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt uchwały.
Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 4 osoby.
2) projekt c – w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie
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„Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”,
Wicestarosta omówił w/w projekt uchwały.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Głosowanie: za – 8 osób.
Ad. 3
1. Radny Andrzej Szaciłło zapytał o wypadek na ul. Majowej w Otwocku (Świdrze).
Na zakręcie, przy wjeździe do Mlądza, doszło do czołowego zderzenia dwóch
samochodów. W tym czasie, przy studzienkach, były wykonywane pewne prace,
w związku z czym warunki poruszania się po tej jezdni były na pewno ograniczone.
Poprosił o informację w tej kwestii.
2. Radny Jacek Czarnowski zapytał o sprawę zakończonej inwestycji w ulicach:
Kraszewskiego i Batorego w Otwocku.
Ad. 4
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczył:
Dariusz Grajda

2

