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Protokół Nr 16/12 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 29 maja 2012 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 oraz goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  
1. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu w Otwocku.  
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 14-15/12 z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1    
 
 Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał:  
 

1) projekt Nr 6 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej 
nieruchomości o pow. 843 m2 stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka 6/20 z obr. 135 w Otwocku na czas oznaczony do 
lat 25 oraz zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 

 
Starosta omówiła w/w projekt uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał o zasady wydzierżawienia 

zabudowanej nieruchomości. 
Radny Grzegorz Niemiec stwierdził, że proponowany okres wydzierżawienia tj. 25 lat 

jest zbyt długi, w związku z czym zaproponował jego skrócenie do 10 lat.  
Przewodniczący Komisji zaproponował skrócenie okresu wydzierżawienia również  

do 10 lat. 
W związku z powyższym Starosta zaproponowała, aby ten okres został skrócony                    

do 15 lat. 
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu skrócenie okresu 

wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości na czas oznaczony do 15 lat. 
Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 2 osoby, wstrzymała się – 1 osoba. 

  
  Starosta powiedziała, że wycofuje się z powyższego wniosku. Stwierdziła, że 
Przewodniczący Komisji powinien poddać głosowaniu projekt uchwały w takiej formie,                 
jaką rekomenduje Zarząd. Dodała, że jest za wnioskiem wydzierżawienia przedmiotowej 
nieruchomości na czas oznaczony do lat 25. 
  Wicestarosta również wypowiedział się za wydzierżawieniem na czas oznaczony do 
lat 25.                                 
  Przewodniczący Komisji nie poddał aklamacji w/w wniosku.  

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały wraz ze zmianą dotyczącą skrócenia okresu wydzierżawienia do lat 15 , 
w obecności 6 członków Komisji.  
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2) projekt Nr 8 – w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych. 

 
Wicestarosta omówił w/w projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o coroczne urealnianie stawek 

zaproponowanych w  przedmiotowym projekcie uchwały.  
W/w wniosek został przyjęty przez aklamację. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób.  
 
Ad. 2 
 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał o pismo z dnia 14.05.2012 r. 
Wójta Gminy Wiązowna znak: WT.721.35.2012 dot. remontu zniszczonej drogi gminnej                   
Nr 270813W – ulicy Mlądzkiej w Emowie w wyniku katastrofy drogowej na odcinku                          
ok. 700 m. 

Wicestarosta zapewnił, iż w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie w tej sprawie. 
Starosta dodała, że jeżeli chodzi o przedstawioną w piśmie prośbę                                              

o współfinansowanie budowy drogi, to należy zauważyć, iż proponowana inwestycja nie jest 
w ogóle przygotowana do realizacji – brak rozstrzygniętego przetargu na wykonawstwo i brak 
terminu jej realizacji. Droga została zamknięta dla ruchu w obu kierunkach, co budzi pewne 
kontrowersje i jest bardzo dziwne. Starosta zapewniła, że Inżynier Ruchu nie przedłuży 
zamknięcia tej drogi, zostanie dopuszczony ruch lokalny przy ograniczeniu tonażu.   
  
Ad. 3 

 
Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie,                             

w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 4 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
 

           Protokółowała:                                                                              Przewodniczył: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                          Dariusz Grajda 


