
Protokół Nr 4/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Stacjonarna część posiedzenia Komisji odbyła się w Starostwie Powiatowym 
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 
12 do 12 . Wyjazdowa część odbyła się w godzinach od 12 do 16 . 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu 
w Otwocku Jerzy Bojanowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu w Otwocku 
Tadeusz Marek Płaczek, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 8/7 o pow. 191 m2 z obr. 51, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o.

4. Podsumowanie wydatków i ocena stanu dróg po okresie zimowym.
5. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do Komisji:

1) pismo z dnia 10.04.2015 r. Radnego Miasta Otwocka Pana Krzysztofa Kłóska 
o zainstalowanie luster sferycznych;

2) sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku za 2014 rok;
3) wyciągi Zarządu Powiatu.

6. Analiza stanu infrastruktury melioracji w miejscowościach Zakręt-Izabela 
gm. Wiązowną (sprawa zalewania nieruchomości przy drodze krajowej).

7. Wizytacja na drogach powiatowych.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący zaproponował, omówienie wszelkich wniosków na kolejnym 

posiedzeniu Komisji.
Porządek obrad został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, w obecności 

12 członków komisji.

Ad. 2
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyj ęty przy jednym głosie 

„wstrzymującym”, w obecności 12 członków Komisji.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji przypomniał, że projekt uchwały został przesłany 

do członków Komisji drogą elektroniczną.
Radna Barbara Markowska zwróciła się o udzielenie pełniejszej informacji na temat 

projektu uchwały.
Starosta wyjaśnił, że obecnie Powiat podejmuje uchwały o wyrażaniu zgody 

na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Uchwała ta jest podstawą prawną 
do zawarcia aktu notarialnego z inwestorem.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, w obecności 12 członków 
Komisji.



Zastępca Dyrektora Tadeusz Marek Płaczek przedstawił wyjaśnienia dotyczące planu 
drogowo- mostowych zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2015, który był omawiany 
na poprzednim posiedzeniu Komisji. W związku z pytaniami zadanymi na poprzednim 
posiedzeniu, wyjaśnił iż zapis o przebudowie mostu na przepust ciągu drogi powiatowej 
Nr 2705W -  ul. Kościelnej w Wiązownie przewiduje całkowitą wysokość wydatków na tą 
inwestycje na kwotę 600 tys. zł z czego 300 tys. zł przewidziane jest ze środków własnych 
i 300 tys. ze środków zewnętrznych pozyskanych z Ministerstwa Transportu. Wyjaśnił
również, że zapis o przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W
Osieck -  Natolin -  Stara Huta w Natolinie przewiduje całkowitą wysokość wydatków 
na kwotę 200 tys. zł jedynie ze środków własnych, ponieważ ZDP wystąpił już o środki 
zewnętrzne na ww. inwestycje w Wiązownie, a przewidziane oszczędności zostaną 
przeznaczone na przebudowę mostu w Natolinie.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy te środki są pewne?
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że niebawem Ministerstwo Transportu będzie

rozpatrywać wniosek.
Przedstawił sprawozdanie z „Akcji zima” sezonu 2014/2015. Dodał, że w związku 
z niewielkimi skutkami zimy pracownicy wykonywali inne prace takie jak wycinka krzewów, 
drzew czy podcinanie gałęzi oraz prowadzenie remontów cząstkowych na wszystkich drogach 
powiatowych powiatu otwockiego.

Przewodniczący zadał pytanie, jakie było zużycie paliwa?
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że ta informacja zawiera się w kosztach

w ww. sprawozdaniu.
Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy z racji tego, że zima nie była sroga, to było 

więcej oszczędności czy wydatków?
Z-ca Dyrektora wyjaśnił, że koszty są mniejsze, planowano wydatki na utrzymanie 

zimowe rzędu ponad 1 mln zł, w związku z czym pozostają jakieś oszczędności, jednakże 
fundusz na utrzymanie zimowe i letnie jest mocno okrojony.

Starosta dodał, że pieniądze na bieżące utrzymanie są na cały rok.
Dyrektor ZDP Jerzy Bojanowski poinformował iż po zimie pozostał spory zapas 

mieszanki i soli czystej.
Radny Jacek Czarnowski zaproponował, aby w miarę możliwości zbierać mieszanki 

i sól pozostałe na drogach.
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że drogi powiatowe są drogami zbiorczymi. Taki stan 

się nie zmieni do czasu utworzenia dróg bocznych. Materiał z dróg gruntowych zostaje 
przenoszony na kołach na drogi powiatowe. Zaproponował dodatkowy sprzęt do sprzątania.

Radny Mateusz Kudlicki zauważył, że przy ul. Karczewskiej w Otwocku w miejscach 
gdzie wykopano rowki odwadniaj ące, droga jest spękana, a destrukcja drogi przebiega wzdłuż 
rowków. W związku z powyższym, zapytał czy rowki nie są zbyt blisko podkopane?

Z-ca Dyrektora powiedział, że spękania powstawały już przed wykopaniem rowka, 
połowę drogi należy przebudować i wybrać korzenie wyciętych już drzew, które są główną 
przyczyną spękań.

Radny Mateusz Kudlicki wspomniał również, że w Gliniance na wysokości szkoły 
podstawowej i placu zabaw, jesienią ubiegłego roku zbudowano rów wyłożony płytą 
jumbową, która obecnie zaczyna się szybko osypywać. Zwrócił uwagę, że rów o głębokości 
ok. 1 metra i stromych ścianach, będący w stanie złym, stwarza zagrożenie dla osób 
poruszających się w jego pobliżu.

Z-ca Dyrektora wyjaśnił, że w związku z ustaleniem Komisji podczas odbioru rowu 
we wrześniu 2014 roku, rów zostanie przebudowany, a mianowicie zostanie przykryty 
płytami pełnymi i przysypany ziemią. ZDP jest gotowy do podjęcia działań w celu 
przebudowy rowu pod warunkiem, że Gmina Wiązowna dostarczy potrzebne materiały. 
W najbliższych dniach prace zostaną rozpoczęte.

Ad. 4



Radny Artur Brodowski zaproponował, aby uszczelniania pęknięć poprzecznych 
sprawdzającą się metodą emulsji i grysu dokonać przed sezonem letnim, ponieważ pozwoli to 
na naturalne samo zwulkanizowanie się, co z kolei zwiększy efektywność wykonanej pracy.

Z-ca Dyrektora odpowiedział, że po weekendzie majowym zamówiony jest serwis 
do obsługi technicznej nowo zakupionego remontera, którym spękania będą remontowane 
przez cały sezon letni.

Przewodniczący Dariusz Sokół zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji?
Z-ca Dyrektora odpowiedział, że w drugiej połowie maja, po uruchomieniu środków.
Radna Barbara Markowska zapytała, o planowany remont wyrw na drogach 

powiatowych? Czy należy zgłaszać do ZDP na jakich odcinkach drogi powiatowej powstała 
wyrwa?

Z-ca Dyrektora odpowiedział, że wyrwy remontowane są na bieżąco, zapobiegawczo 
uszczelnia się również spęknięcia, z których wyrwy powstają. 4-5 razy w tygodniu jest 
wysyłana ekipa, która jeździ po drogach powiatowych i zajmuje się remontem wyrw 
i spęknięć.

Radna Agnieszka Łątka zapytała, czy nie można byłoby wykonać lepszej podbudowy 
w ulicy Góry Warszawskie. Z powodu częstego przejazdu ciężkich pojazdów do zakładów 
przemysłowych uległa dewastacji.

Z-ca Dyrektora wyjaśnia, że drogę trzeba byłoby wybudować od zera, 
co wygenerowałoby bardzo duże koszty.

Ad. 5
Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 10.04.2015 r. Radnego Miasta Otwocka 

Pana Krzysztofa Kłóska.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego o zwrócenie się za 
pośrednictwem Zarządu Powiatu do Komendy Powiatowej Policji Wydziału Ruchu 
Drogowego o uzyskanie informacji nt. ilości zdarzeń drogowych opisywanych w piśmie 
Pana Krzysztofa Kłóska, w celu weryfikacji jego prośby o zainstalowanie luster 
sferycznych. Ponadto Komisja informuje, że proponowane działanie może zostać 
zrealizowane w porozumieniu pomiędzy Miastem Otwock a ZDP.

Z-ca Dyrektora ZDP zaproponował zainstalowanie luster przez ZDP, jeżeli zostaną 
zakupione przez Miasto Otwock. Lustra, które do tej pory były zakupione przez ZDP 
po krótkim czasie znikały. Nie ma środków na ponowny ich zakup. Każde lustro kosztuje 
ok. 700 zł.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z działalności PUP w Otwocku 
przesłane zostało do każdego z członków Komisji drogą elektroniczną. Wystąpił 
z wnioskiem , aby wszelkie pytania odnośnie sprawozdania odłożyć na następne posiedzenie 
Komisji, na które zostanie zaproszona Pani Dyrektor. Zaproponował, aby na dzień dzisiejszy 
uznać je za przyjęte do wiadomości Komisji.

Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Przewodniczący przypomniał, że wyciągi Zarządu Powiatu, również zostały przesłane 
do członków Komisji drogą elektroniczną. W związku z powyższym należy uznać je 
za przyj ęte do wiadomości.

Wstępnie ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 15 maja 2015 r.
Na tym zakończono stacjonarną część posiedzenia.

Ad. 6
O godzinie 12.45 rozpoczęto wyjazdową część posiedzenia. Po przybyciu 

do miejscowości Zakręt, Przewodniczący po konsultacji z członkami komisji i Starostą 
stwierdził, że opisywany problem znajduje się w zakresie GDDKiA oraz Gminy Wiązowna.



Wizytacja na drogach powiatowych rozpoczęła się od ul. Narutowicza w Otwocku. 
Następnie odbyła się kolejno w miejscowościach Majdan, Zakręt, Izabela, Kąck, Malcanów, 
Glinianka, Rzakta, Dobrzyniec, Sępochów, Wola Sufczyńska, Sufczyn, Gadka oraz 
ul. Parkowa w Kołbieli. Komisja zapoznała się ze stanem nawierzchni dróg, gdzie ma zostać 
położona nakładka asfaltowa.
W Sępochowie na moście przez rzekę Świder odbyło się spotkanie z Sołtysem wsi oraz 
przedstawicielami Rady Sołeckiej, którzy przedstawili najważniejsze problemy drogowe, 
mianowicie brak nakładki asfaltowej na drodze prawnie nieuregulowanej i przebiegającej 
przez działkę prywatną jednego z mieszkańców. Przedstawiciele ZDP zadeklarowali, 
że jedyne co mogą w tej sytuacji zrobić to poprawić stan wizualny mostu.
Około godziny 1535 Komisja spotkała się w Kołbieli z Panem 
Po zapoznaniu się ze sprawą przedstawioną na miejscu i wysłuchaniu jego opinii w obecności 
wszystkich członków Komisji oraz dyrektorów ZDP, Pan został poinformowany,
że sprawa nie leży w gestii Powiatu Otwockiego, a zainteresowany powinien zwrócić się 
ze stosownym wnioskiem do Wójta Gminy Kołbiel.

Ad. 8
O godz. 1630 zakończono posiedzenie Komisji.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) sprawozdanie Dyrektora ZDP „Akcja Zima”
3) pismo z dnia 10.04.2015 r. Radnego Miasta Otwocka Pana Krzysztofa Kłóska 

o zainstalowanie luster sferycznych;
4) odpowiedź Przewodniczącego na ww. pismo;
5) sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku za 2014 rok;
6) wyciąg Nr 41 z projektu protokołu Nr 16/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 25 marca 2015 r.;
7) wyciąg Nr 44 z projektu protokołu Nr 18/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 8 kwietnia 2015 r.

Ad. 7

Protokółowała: Przewodniczył:

Angelika Krawczyk Dariusz Sokół


