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Protokół Nr 34/14 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 18 sierpnia 2014 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1500 do 1600.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

− Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski, 
− Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek.  

 
Porządek posiedzenia:  

1. Omówienie harmonogramu prac na drogach powiatowych. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu                           

w Otwocku. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad.  

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

   
Ad. 1 
  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski oraz Zastępca 
Dyrektora ZDP Tadeusz Marek Płaczek przedstawili sprawozdanie z przekazanego radnym 
harmonogramu inwestycji na drogach powiatowych przyjętych do realizacji w 2014 r. 
 
1. Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. 

Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg 
powiatowych Nr 2713W i Nr 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów – 
podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych, wykonawca opracowuje 
projekt czasowej organizacji ruchu, termin wykonania 2 miesiące od daty podpisania 
umowy. 

2. Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W                              
w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze 
Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli,                           
gm. Celestynów) – zadanie wykonane, pozostał odbiór końcowy. 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W – ul. Granicznej w Józefowie – planowana 
realizacja do 15 września 2014 r. 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja w Józefowie – nieuregulowany 
stan prawny działek. 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku (projekt i budowa 
zatoki autobusowej) – w trakcie realizacji, wykonanie do 31.08.2014 r. 

6. Opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg 
powiatowych Nr 2756W ul. Świderskiej i Nr 2765W ul. Kołłątaja i Staszica w Otwocku 
wraz z przebudowę skrzyżowań z ul. Kołłątaja dróg gminnych: ul. Świderskiej                                     
i ul. Rzemieślniczej w Otwocku – w trakcie realizacji. 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku od ul. Portowej 
(od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku  – nie uzyskano 
dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

8. Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy 
odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz                     
z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat 
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otwocki – wykonano dokumentację projektową, do Wydziału Architektury został 
skierowany wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID                     
ze względu na prowadzoną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami regulację stanu 
prawnego gruntów. 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów – Brzezinka – Łukówiec – 
Całowanie w Brzezince – wykonano 250 mb. 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W – ul. Mickiewicza w Karczewie – w trakcie 
realizacji, organizacja ruchu w trakcie ustawiania, frezowanie przewidziane na dzień 
jutrzejszy. 

11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W – ul. Świderskiej i ul. Kard. Wyszyńskiego      
z drogami gminnymi – ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie – dokumentacja  
na ukończeniu, wykonanie sygnalizacji uzależnione od pozyskania dofinansowania,   
trwa korespondencja na linii Powiat Otwocki – Burmistrz Karczewa. 

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka – Sufczyn – Radachówka – wykonano 
350 mb. 

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel – Sufczyn – wykonano 504 mb. 
14. Opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sępochów – 

Borków – Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno                          
i Borków, gmina Kołbiel, powiat otwocki – w trakcie realizacji. 

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W – Osieck – Natolin – Kościeliska – wykonano 
600 mb. 

16. Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275                             
w m. Natolin – przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty 
budowlane, planowana realizacja wrzesień 2014 r. 

17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece 
Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck – Natolin – Kościeliska                         
w miejscowości Natolin, gm. Osieck – w trakcie realizacji. 

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczyn – Szymanowice                        
w Szymanowicach – wykonano 940 mb. 

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Glinianka – Dobrzyniec w Lipowie 
wykonano 360 mb, pozostały do wykonania pobocza i rowy. 

20. Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt – Michałówek – Duchnów – brak 
porozumienia z Gminą Wiązowna.  

21. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na cieku 
bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna – Kąck w miejscowości 
Wiązowna, gm. Wiązowna – w trakcie realizacji. 

22. Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna –                          
w trakcie realizacji, zakończenie do 31.08.2014 r. 

23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów – Glinianka – 
Bolesławów w miejscowościach Glinianka i Czarnówka, gm. Wiązowna – opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w trakcie realizacji Wykonanie                               
do 31.08.2014 r.  

24. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka – Kąty – Antoninek                                   
w miejscowościach Człekówka i Chrosna, gm. Kołbiel – opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej – wykonano. 

25. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Dziechciniec – wykonano 
816 mb. 

26. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Glinianka – wykonano                    
252 mb. 
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  Dyrektorzy poinformowali również o dodatkowych pracach na drogach powiatowych 
wynikających z podpisanych porozumień z gminami, które zostały już zakończone lub 
zostaną wykonane do końca 2014 r., mianowicie:  

1) przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W  ul. Wrzosowa w Gliniance – wykonanie do 
20.09.2014 r.; 

2) przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W w Rzakcie – wykonano 600 mb; 
3) przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Wola Ducka – w trakcie 

realizacji, wykonanie do 20.09.2014 r.; 
4) przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W – ul. Góry Warszawskie w Duchnowie –

wykonanie do 21.10.2014 r.; 
5) przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w Izabeli – wykonanie do 30.09.2014 r.; 
6) przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w Majdanie – wykonanie do 31.10.2014 r.; 
7) przebudowa drogi powiatowej Nr 2712W w miejscowości Kruszówiec – wykonanie 

do 31.10.2014 r.; 
8) przebudowa drogi powiatowej Nr 2703W w Boryszewie – wykonanie                                                       

do 31.10.2014 r.; 
9) przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W w miejscowości Jatne – wykonanie do 

30.11.2014 r.; 
10) przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel – wykonanie do 

30.11.2014 r.; 
11) przebudowa drogi powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek – wykonanie do 

30.11.2014 r.; 
12) przebudowa chodnika w Kołbieli – wykonanie do 30.11.2014 r. 

 
  Zastępca Dyrektora ZDP poinformował, iż jednocześnie z inwestycjami drogowymi 
odbywa się na bieżąco koszenie i sprzątanie ulic. 
  Radny Andrzej Szaciłło nawiązał do prośby mieszkańców ul. Kraszewskiego                          
w Otwocku o wstawienie słupków oraz skargi mieszkańców ul. Majowej w Otwocku dot. 
braku odpowiedniego nadzoru zarządcy drogi, jeżeli chodzi o stan oznakowania dróg, jak 
również propozycji udostępnienia nieruchomości celem zainstalowania radaru. 
  Radna Danuta Leśniewska poinformowała, że mieszkańcy ul. Częstochowskiej                      
w Karczewie występowali o przejście dla pieszych. Następnie zwróciła uwagę na zapadłe 
studzienki w ul. Częstochowskiej na odcinku od krzyża do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego.  
 
Ad. 2 
  Przewodniczący Dariusz Grajda przedstawił następujące projekty uchwał celem 
zaopiniowania przez członków Komisji: 

1) projekt Nr 2 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014; 
2) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej 
w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 42/7 o pow. 127 
m2 z obr. 46 na rzecz PGE Dystrybucja SA; 

3) projekt Nr 5 – w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości - działki nr ew. 8/3 z obrębu 2 w Otwocku; 

4) projekt Nr 6 – w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości - działki ew. 8/5 z obrębu 2 w Otwocku; 

5) projekt Nr 7 – w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości - działek nr ew. 13/5 i nr 13/6 z obrębu 5 w Otwocku; 

6) projekt Nr 8 – w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości - działki nr ew. 13/7 z obrębu 5 w Otwocku; 

7) projekt Nr 9 – w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki                   
nr ew. 13/8 z obrębu 5 w Otwocku; 
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8) projekt Nr 10 – w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki              
nr ew. 13/12 z obrębu 5 w Otwocku; 

9) projekt Nr 11 – w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości - działki nr ew. 13/13 z obrębu 5 w Otwocku. 

 
Projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 został 
zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie w zakresie dotyczącym działania Komisji. 
Głosowanie: za – 8 osób.  
 
Projekty uchwał Nr 4-11 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
Głosowanie: za – 8 osób.  
 
Ad. 3 
  Przewodniczący poinformował, iż we wrześniu br. odbędzie się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji celem wizytacji dróg powiatowych pod kątem realizacji zadań 
inwestycyjnych.  
 
Ad. 4 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przez członków Komisji. 
 
Ad. 5 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
W załączeniu do niniejszego protokołu: 

1) lista obecności; 
2) harmonogram inwestycji na drogach powiatowych przyjętych do realizacji w 2014 r.; 
3) pismo z dnia 10.06.2014 r. Wójta Gminy Wiązowna dot. drogi powiatowej Nr 2701W 

w Izabeli.  
 

 
           Protokółowała:                                                                      Przewodniczył: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                   Dariusz Grajda 


