Protokół Nr 29/13
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 3 grudnia 2013 r.

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 oraz goście, zgodnie z załączoną listą
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2014.
2. Sprawy bieżące i różne.
3. Przyjęcie protokołów Nr 27-28/13 z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu przybyłym mieszkańcom gminy Wiązowna.
Jako pierwszy głos zabrał radny Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa przedstawiając
argumenty przemawiające za modernizacją drogi powiatowej 2701W Michałówek-IzabelaMajdan. Poinformował, że na terenie Gminy Wiązowna znajduje się największa liczba
nieutwardzonych dróg powiatowych (ok. 65%). Pomimo starań podjętych przez mieszkańców
celem znalezienia darczyńców i złożeniem przez nich oferty wykonania 6 cm nakładki
asfaltowej, bezkosztowo dla Powiatu, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku nie wyraził
zgody na w/w inwestycję. Dodał, że Gmina Wiązowna przekazała, w ramach porozumienia,
na rzecz Powiatu kwotę 164 tys. zł na wykonanie projektu, który w listopadzie br. utracił
ważność. Radny Cholewa zaznaczył, iż w projekcie budżetu Gminy na rok 2014 została
wpisana kwota 200 tys. zł, jednakże po sesji budżetowej 20 grudnia br. powinna być ona
jeszcze o 300 tys. zł wyższa. Nadmienił, że droga miejscami jest w ogóle nie przejezdna, był
już przypadek, że pogotowie nie dojechało pod wskazany adres.
Radna Gminy Wiązowna Marzena Dach wskazała na jeszcze jeden argument
przemawiający za modernizacją drogi 2701W, mianowicie na odcinku rozpoczynającym się
od drogi krajowej Nr 17 kursuje autobus szkolny. Ze względu na brak przejezdności może
dojść do sytuacji, że przewoźnik nie będzie miał wyjścia i skieruje ruch na drogę krajową.
Należy zatem podjąć stosowne kroki, aby do takiej sytuacji nie doszło. Radna nadmieniła,
iż rozmawiała z Dyrektorem ZDP nt. możliwości partycypowania mieszkańców wsi Majdan
w kosztach modernizacji drogi. Dyrektor wycenił roboty na odcinku 250 m na kwotę
ponad 100 tys. zł. Jest to zbyt duży koszt. Radna dodała, że gdyby nie starania mieszkańców
polegające na równaniu nawierzchni, czyszczeniu poboczy, odśnieżaniu, to droga już dawno
po prostu rozpadłaby się.
Wicestarosta Mirosław Pszonka powiedział, że Powiatu nie stać na wiele inwestycji.
Należy również pamiętać o hierarchii dróg. Dodał, że obowiązuje Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu, która jest realizowana w miarę posiadanych środków. Następnie
Wicestarosta odniósł się do zapisów zawartych w materiale informacyjnym przekazanym
przez mieszkańców. Zaznaczył, że Powiat posiada projekt techniczny oraz pozwolenie.
Przypomniał, że w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza
komponent J, Powiat pozyskał środki na budowę odcinka drogi powiatowej 2701W od
miejscowości Duchnów w kierunku Michałówka. Zauważył, że obecnie Powiat wypłaca
odszkodowanie mieszkańcom Duchnowa za zajęte pod drogę grunty, mimo wcześniejszych
deklaracji, że nie będzie żadnych kosztów z tego tytułu. Wicestarosta dodał, że wykonanie
drogi, to inwestycja rzędu 2 mln 700 tys. zł. Nadmienił, iż od warunków technicznych
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wykonania drogi nie ma odstępstw, bo nikt za taką drogę nie weźmie w dalszej konsekwencji
odpowiedzialności. Powtórzył, że na dzień dzisiejszy nie ma środków na wykonanie drogi
zgodnie z projektem technicznym. W przyszłym roku Powiat będzie mógł zagospodarować
350 tys. zł, jeżeli chodzi o poprawę jej stanu technicznego – 150 tys. zł z własnego budżetu
oraz 200 tys. zł z budżetu Gminy.
Radny Grzegorz Niemiec stwierdził, iż należałoby podejść do tematu rzetelnie
i odpowiednio wyprofilować drogę, wówczas mogłaby ona służyć mieszkańcom przez
dłuższy okres. Następnie zgłosił propozycję wniosku, aby Komisja wizytowała przedmiotową
drogę.
Radna Anna Kamińska zapytała o zakres prac, jakie można byłoby wykonać na rzecz
poprawy stanu drogi, w ramach proponowanej na przyszły rok kwoty w wysokości blisko
500 tys. zł.
Radna Danuta Leśniewska zaproponowała, aby drogę budować etapami.
Radny Andrzej Szaciłło stwierdził, iż infrastruktura mieszkaniowa wyprzedza
infrastrukturę drogową, medialną, jest to zjawisko występujące w całym kraju. Dodał, że na
przedmiotowej drodze można byłoby położyć płyty „monowskie”. Zaproponował rozważenie
możliwości zastosowania innych technik.
Podsumowując dyskusję, Przewodniczący Komisji Dariusz Grajda, zaproponował
wniosek, aby Zarząd Dróg Powiatowych przeanalizował możliwości, jeżeli chodzi o poprawę
stanu technicznego drogi powiatowej 2701W Michałówek-Izabela-Majdan, w przyszłym
roku, w ramach kwoty 650 tys. zł (Powiat – 150 tys. zł i Gmina – 500 tys. zł), przy
ewentualnej zmianie projektu. Poprosił, aby w styczniu 2014 r. członkowie Komisji otrzymali
informację z propozycją rozwiązań w przedmiotowej kwestii.
W/w wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 1
Członkowie Komisji pytali o inwestycje oraz związany z tym podział środków na
gminy, jak również „janosikowe” i dofinansowanie działalności WOPR.
Radni zostali poinformowani, że inwestycje, których realizacja dotyczyła roku
bieżącego, a nie zostały wykonane, ujęte są w planie wydatków majątkowych na 2014 rok.
Tak samo jak w tym roku, wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu
dochodów ze sprzedaży mienia. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na
które Powiat otrzyma dotacje (środki zewnętrzne).
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne
zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2014.
Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 2
1. Radny Andrzej Szaciłło przypomniał wniosek Komisji Ochrony Zdrowia o Rodziny
o podjęcie działań podnoszących bezpieczeństwo w Podbieli na drodze, przy której
zlokalizowany jest Rodzinny Dom Dziecka. Droga Nr 862 jest drogą wojewódzką.
Mimo terenu zabudowanego niektóre pojazdy poruszają się przez Podbiel z nadmierną
prędkością. Radar na tej drodze bądź znak „uwaga dzieci”, zdaniem członków
Komisji, znacznie poprawiłyby poziom bezpieczeństwa na w/w obszarze.
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Wicestarosta poinformował, że została wykonana zmiana organizacji ruchu. Obecnie
prowadzone są rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, aby na własny
koszt postawił odpowiednie znaki.
2. Radny Andrzej Szaciłło przypomniał, że mieszkańcy Świdra zgłosili potrzebę
wymalowania pasów na ul. Majowej (okolice ul. Sienkiewicza). ZDP miał zbadać
częstotliwość ruchu w tym rejonie.
3. Radna Danuta Leśniewska poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu
i Rekreacji wnioskowała o podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji
i obsługi w placówkach prowadzonych przez Powiat.
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska powiedziała, że Zarząd Powiatu będzie miał na
uwadze 2% wzrost wynagrodzeń dla tych pracowników, jeżeli chodzi o budżet 2014.
Dyrektor Oświaty Powiatowej wyliczy kwoty.
4. Przewodniczący Komisji poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji:
a) pismo z dnia 26.09.2013 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku dot. odpowiedzi na wniosek Komisji w sprawie wykazu sprzętu;
b) wyciąg Nr 587 z projektu protokołu Nr 155/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 01.10.2013 r. dot. wniosków do budżetu Powiatu na rok 2014,
które wpłynęły do Komisji.
Ad. 3
Protokoły z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte przy jednym głosie
„wstrzymującym”.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

1)
2)
3)
4)

W załączeniu do niniejszego protokołu:
lista obecności;
materiał informacyjny dla radnych Powiatu Otwockiego dot. drogi powiatowej 2701W
Michałówek-Izabela-Majdan;
pismo z dnia 26.09.2013 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku dot. odpowiedzi na wniosek Komisji w sprawie wykazu sprzętu;
wyciąg Nr 587 z projektu protokołu Nr 155/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 01.10.2013 r. dot. wniosków do budżetu Powiatu na rok 2014,
które wpłynęły do Komisji.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Dariusz Grajda
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