Protokół Nr 22/13
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 15 kwietnia 2013 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. Informacja Dyrektora ZDP nt. stanu dróg powiatowych.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag, w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 1
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek
podsumował wstępnie akcję „Zima”, która rozpoczęła się 27 października 2012 r.,
a zakończyła w ubiegłym tygodniu. Poinformował, iż w w/w okresie pojazdy przejechały
ponad 50 tys. km, zakupiono 900 ton soli. Powiedział, że obecnie trwa sprzątaniem po
sezonie zimowym. Na bieżąco rozwiązywane są problemy z odwodnieniem dróg, czy
poprawą przepustów drogowych. Poza tym prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni
jezdni, mające na celu likwidację ubytków i wyrw. Dodał, że obecnie ZDP kończy prace na
terenie Otwocka, ale pojawiają się nowe ubytki. W najbliższym czasie zostaną one „załatane”
destruktem.
Pan Grzegorz Michalczyk zapytał o stan mostu na rzece Świder w Sępochowie.
Pan Dyrektor odpowiedział, iż przegląd mostów odbywają się corocznie. W maju br.
będzie wiadomo jaki jest ich stan po zimie. Na pytanie dot. monitorowania listy zadań
realizowanych w ramach RPO, okres realizacji 2007-2014, Pan Tadeusz Marek Płaczek
odpowiedział, że ZDP oczekuje na potwierdzenie remontu mostu na rzece Świder w ulicy
Kołłątaja.
W kwestii łamania przepisów tonażu i rozjeżdżania drogi Człekówka-Chrosna-KątyAntoninek Wicestarosta zapewnił, iż wystąpi z prośbą o interwencję do Komendanta
Powiatowego Policji w Otwocku.
Ad. 2
Radny Andrzej Szaciłło odniósł się do sprawy sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii
Krajowej 8 w Otwocku (Willa Gurewicza). Zdaniem radnego ciężko będzie sprzedać teren
z budynkiem, co do którego konserwator zabytków ma pewne specyficzne wymagania. Lepiej
byłoby sięgnąć po środki unijne z rozdania 2014-2020. Powiedział, że przy pomocy
organizacji pozarządowych, które Powiat zaprosiłby do współpracy, można byłoby złożyć
wniosek o konkretne środki. Dodał, że byłoby to bardziej realnym rozwiązaniem dla tej
niszczejącej Willi niż sprzedaż. Zasugerował, że w tym miejscu można otworzyć np. muzeum
drewnianej zabudowy i przeszłości żydowskiej, z salą wystawową i konferencyjną.
Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, że Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom
wystąpiło z pytaniami dot. możliwości zagospodarowania Willi Gurewicza do kilku
instytucji, w tym rządowych. Zapewnił, że jak pojawi się odpowiedź w przedmiotowej
kwestii to przekaże członkom Komisji.
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W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek.
Komisja wnioskuje do Zarządu o podjęcie rozmów z Wojewodą Mazowieckim na temat
wspólnego wystąpienia o środki z funduszu spójności w perspektywie 2014-2020 na
renowację Willi Gurewicza.
Przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 21.03.2013 r. Burmistrza Karczewa
znak: RGS.7021.193.3.2012.AB dot. budowy chodników przy drogach powiatowych, którego
głównym adresatem jest Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska. W w/w piśmie Burmistrz
wyjaśnia, iż zamierzeniem jego wystąpień było to, aby za kwotę 100.000 zł, którą Gmina
Karczew przeznacza w roku 2013, zakupić więcej materiału niż będzie to możliwe w sytuacji
pokrycia z powyższej kwoty kosztów robocizny. Burmistrz wyjaśnia, iż w przypadku zakupu
materiałów za kwotę 100.000 zł i ewentualnego wykonawstwa robót przez Zarząd Dróg
Powiatowych, udałoby się wykonać więcej chodników w drogach powiatowych. W związku
z czym prosi o ponowną analizę sprawy i wyrażenie zgody na wykonawstwo prac przez ZDP.
Członkowie Komisji zapoznali się z wyciągiem Nr 494 z protokołu Nr 123/13
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 19.02.2013 r. dot. odpowiedzi na
stanowisko Komisji skierowane podczas posiedzenia w dniu 22.01.2013 r. Zdaniem członków
Komisji w pierwszej kolejności w roku 2013 powinny być realizowane inwestycje drogowe
oparte o pozyskane środki zewnętrzne, w tym zwłaszcza w ramach pomocy finansowej
z gmin. Do takich zadań Komisja wskazała przebudowę chodnika w ul. Majowej
w Otwocku (od ul. Wołodyjowskiego do ul. Mlądzkiej), przy współfinansowaniu tej
inwestycji przez Miasto Otwock. Zarząd Powiatu odpowiedział, że podejmie decyzję
w przedmiotowej kwestii w momencie otrzymania z Miasta Otwocka pisemnej deklaracji
w formie uchwały Rady Miasta Otwocka dot. udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej
dla Powiatu.
Ad. 3
Protokół Nr 21/13 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy dwóch
głosach „wstrzymujących”, w obecności 7 członków Komisji
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 21.03.2013 r. Burmistrza Karczewa znak: RGS.7021.193.3.2012.AB dot.
budowy chodników przy drogach powiatowych;
3) wyciąg Nr 494 z protokołu Nr 123/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 19.02.2013 r. dot. odpowiedzi na stanowisko Komisji skierowane podczas
posiedzenia w dniu 22.01.2013 r.;
4) sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2012.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Grajda
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