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Protokół Nr 26/13 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 30 września 2013 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1715.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  
1. Prezentacja koncepcji Zarządu Powiatu w zakresie rozwoju ochrony zdrowia w Powiecie 

Otwockim. 
2. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg powiatowych.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1 
 
  Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska powiedziała, że koncepcja Zarządu Powiatu 
w zakresie rozwoju ochrony zdrowia w Powiecie Otwockim zostanie przedstawiona 
członkom Komisji, po wcześniejszym omówieniu projektu w tej kwestii przez Zarząd. 
Starosta dodała, że planowane jest przeprowadzenie na terenie Powiatu programu przeciw 
otyłości, w realizację którego zgodnie ze złożonym akcesem zaangażuje się Szpital 
Kardiologiczny znajdujący się na terenie Józefowa. Starosta poinformowała, że jeżeli chodzi 
o przyszły rok, to w planach są dwa projekty, które Zarząd Powiatu będzie rekomendował do 
realizacji. Zostaną one ujęte przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu na rok przyszły, 
jeżeli znajdą się stosowne środki finansowe.  
   
Ad. 2 
 
  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 
poinformował, iż w posiadaniu ZDP znajduje się: 

• 7 pługo-piaskarek  
• pług wirnikowy zamontowany na dużym ciągniku 
• równiarka 
• duża ładowarka Ł-34 
• koparko-ładowarka K-162 Ostrówek 
• koparka JCB 
• mały ciągnik z zamiatarką i pługiem do zamiatania i odśnieżania chodników 

Dodał, że obecnie sprzęt szykowany jest pod kątem akcji „Zima”. Rozstrzygnięte są już 
przetargi na dostawę piasku i soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Podczas akcji 
będą zapewnione całodobowe dyżury.  
  Przewodniczący Komisji zapytał, czy będzie zmieniany dokument dot. standardów 
utrzymania dróg i czasie reakcji? 
  Pan Płaczek odpowiedział, że nie będzie zmian. W pierwszej kolejności samochody 
wyjeżdżają na: Karczew, Otwock, Józefów. Kolejne kursy są na Wiązownę, a przede 
wszystkim na przejazdy kolejowe.  
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  Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski biorąc pod uwagę obecną sytuacje budżetu 
Powiatu zapytał, dlaczego Powiat odśnieża za darmo przejazdy kolejowe, skoro jest to 
obowiązek Kolei? 
  Wicestarosta odpowiedział, że było wystąpienie w tej sprawie do Kolei. Odpowiedź 
przekaże członkom Komisji. 
  Starosta zaproponowała poinformowanie Kolei, że będzie płacić Powiatowi za 
odśnieżanie przejazdów na podstawie wystawionej faktury za wykonaną pracę. Dodała, że                 
na pewno nie może dojść do sytuacji, że przejazdy nie będą odśnieżane.  
  Pan Płaczek powiedział, że ZDP obowiązkowo odśnieża i posypuje dojazd do 
przejazdu, z obu stron, ze względu na drogi dojazdowe. Następnie poinformował, iż 
wszystkich przejazdów jest 15.  
  Przewodniczący Komisji podsumowując powyższą dyskusję zawnioskował                             
o zbadanie poruszonej kwestii celem przekazania informacji członkom Komisji.   
 
Ad. 3 
 

1. Przewodniczący Rady poinformował o koncepcji zagospodarowania miasta Otwocka 
pod kątem urbanizacji i estetyzacji, którą przedstawił Pan Leszek Korczak – 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Otwocka podczas 
dyżuru Przewodniczącego w Biurze Rady. Następnie zapytał, czy członkowie Komisji 
byliby zainteresowani tym tematem, oczywiście przekaże materiały.  
 

2. Przewodniczący Komisji zapytał, na jakim etapie znajduje się sprawa przekazania 
drogi, pomiędzy Jednostką Wojkową w Celestynowie a drogą krajową Nr 50? Dodał, 
że Powiat rozwiązując tę kwestię mógłby następnie kompleksowo podejść do tematu. 

 
Wicestarosta przypomniał, iż były wystąpienia do Wójtów i Burmistrzów, aby przejęli 

drogi gruntowe. Ustawa wyraźnie wskazuje, że drogami powiatowymi są drogi łączące stolicę 
powiatu z gminą oraz gminę z gminą.  

 
3. Radny Andrzej Szaciłło wrócił do tematu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż                        

ul. Majowej. Poinformował, że Prezydent zarezerwował w tegorocznym budżecie 
kwotę 30 tys. zł.  

 
Wicestarosta zwrócił uwagę, iż Miasto Otwock do dnia dzisiejszego                          

oficjalnie nie przekazało informacji w zakresie dot. realizacji tej inwestycji, chodzi                              
o przyjęcie do budżetu środków. Brakuje również uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 
bądź rzeczowej Powiatowi, na podstawie której zostałoby podpisane porozumienie.    
 

4. Przewodniczący Komisji zapytał, czy ZDP planuje wycinkę przy drogach 
powiatowych? 

 
Pan Płaczek odpowiedział, że tego rodzaju prace trwają na bieżąco. 
 

5. Przewodniczący Komisji zapytał o wycinkę drzew przy ul. Otwockiej                                      
w Celestynowie, w miejscu gdzie będzie budowany chodnik  
 
Pan Płaczek odpowiedział, że jeszcze nie ma decyzji Wójta Gminy Celestynów w tej 

sprawie. 
 

6. Przewodniczący Komisji poinformował, iż najbliższe posiedzenie Komisji będzie 
wyjazdowe celem wizytacji dróg powiatowych.  
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Ad. 4 
 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji zostanie przyjęty na następnym 
posiedzeniu. 
 
Ad. 5 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 

W załączeniu do niniejszego protokołu: 
1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 24.09.2013 r. radnego Jacka Czarnowskiego dot. wniosków do budżetu 

Powiatu na rok 2014;  
3) wyciąg Nr 581 z projektu protokołu Nr 154/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 24.09.2013 r. dot. odpowiedzi na wniosek Komisji skierowany 
podczas posiedzenia w dniu 09.09.2013 r. 

 
 

           Protokółowała:                                                                           Przewodniczył: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                       Dariusz Grajda 


