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Protokół Nr 12/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 25 listopada 2015 r.  
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1500 do 1800. 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych zgodnie z załączoną listą obecności. 
 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmieniony porządek posiedzenia  
o następującej treści: 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
2. Omówienie projektu uchwały na X sesję Rady Powiatu.  
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2016. 
4. Podsumowanie realizacji budżetu za rok 2015 z uwzględnieniem wydatków na inwestycje. 
5. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
6. Sprawy różne. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad. 1 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty. 
 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji Dariusz Sokół przedstawił następujący projekt uchwały 
Rady Powiatu w Otwocku: 
 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie 
projektu p.t. „Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej  
w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia 
parametrów użytkowych dróg gminnych” 

 
Starosta Mirosław Pszonka wyjaśnił, że w ubiegłym roku gmina Karczew wystąpiła 

do Powiatu o wsparcie finansowe w wysokości 3 tys. zł w ramach Narodowego Planu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiedział, że ww. wsparcie finansowe zostało uwzględnione 
w budżecie Powiatu na rok 2014, ponieważ nie zakwalifikowało się jednak w pierwszej 
kolejności do finansowania, zostało zdjęte z budżetu, a gmina Karczew po raz kolejny 
wystąpiła z ww. wnioskiem. Poinformował, że obecny poziom oszczędności pozwala  
na udzielenie wsparcia finansowego w tym roku. 

Radny Artur Brodowski zapytał, czy są to drogi gminne? 
Starosta odpowiedział, że tak. 
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski dodał, że ww. kwota 3 tys. zł znajduje się  

w projekcie zmiany uchwały budżetowej. 
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie jednomyślnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały, w obecności 13 członków Komisji.  
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Ad. 3 
 Skarbnik omówił projekt budżetu na 2016 rok. Oznajmił również, że zadłużenie 
Powiatu ma tendencję malejącą i w wyniku zmniejszenia kredytu na 6 mln zł o kwotę 1 mln 
40 tys. zł na koniec 2016 roku wynosić będzie 46 824 903 zł.  
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz Marek Płaczek omówił planowane 
inwestycje drogowo-mostowe. Wymienił szczegółowo inwestycje w 8 gminach oraz środki,  
z których będą finansowane. 
 Radny Jacek Czarnowski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie przejścia dla pieszych 
na ul. Wawerskiej w Otwocku, na wysokości budynku Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 
ponieważ jest to bardzo niebezpieczne miejsce. 
 Wywiązała się dyskusja nt. obiektu mostowego przez rzekę Świder na terenie gminy 
Otwock oraz Józefów. 
 Radny Jarosław Wiązowski zapytał, czy jest oszacowany koszt inwestycji i czy były 
prowadzone rozmowy z Burmistrzem Miasta Józefów?  

Starosta odpowiedział, że koszt inwestycji to ok. 38 mln zł. Dodał, że na dzień 
dzisiejszy Miasto Józefów odmawia współpracy w zakresie ww. inwestycji, uzasadniając 
swoją decyzję brakiem środków. 
 Radny Artur Brodowski zapytał, jaka jest realna kwota do wydatkowania w przyszłym 
roku? Zauważył, że most planowany jest w ciągu dwóch dróg gminnych. 
 Starosta odpowiedział, że realną kwotę można będzie określić przy posiadaniu 
konkretnych informacji, czy Miasto Józefów uchwali obecną propozycję budżetu oraz czy 
będzie możliwość sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Powiedział, że jeżeli 
Powiat jako inwestor otrzyma pozwolenie na budowę w ramach specustawy, na mocy prawa 
grunty staną się własnością Powiatu.  
 Radny Artur Brodowski poruszył temat ulic Żeromskiego i Samorządowej otwierając 
dyskusję w tej sprawie. 

Dyrektor ZDP zwrócił się z prośbą o dopisanie w pkt. dot. zakupu zamiatarki  
i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych, zakupu nowego samochodu ciężarowego,  
w planie wydatków majątkowych na rok 2016. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Grajda złożył wnioski do projektu uchwały 
budżetowej Powiatu na rok 2016 w sprawie: 

1) wykonania koncepcji budowy chodnika na odcinku Dąbrówka – Stara Wieś, 
2) wykonania koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne, 
3) wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo  

w Celestynowie  ul.  Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797. 
 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski w obecności 13 członków 
Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 3 osoby,  
nie głosowały – 3 osoby. 

 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przebudowa skrzyżowania na rondo jest konieczna  

ze względu duże utrudnienia w ruchu drogowym w godzinach popołudniowych. Ponadto 
dodał, że w przypadku dwóch pierwszych koncepcji dot. budowy chodnika, w ramach 
pomocy dla Powiatu Gmina Celestynów zarezerwowała w projekcie budżetu na 2016 rok  
po 5000 zł. 
 Radny Jarosław Wiązowski zapytał czy na posiedzeniu Zarządu był omawiany 
wniosek radnych z Otwocka i czy zapadły jakieś decyzje? 
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 Starosta odpowiedział, że Miasto Otwock przeznaczyło 70 tys. zł na budowę ronda,  
na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Reymonta, a następnie się z tej inwestycji wycofało, 
przeznaczając te środki na sygnalizację świetlną. Dodał, że Miasto Otwock zobowiązało się 
do wykonania dokumentacji i sygnalizacji oraz podpisano umowę z Zarządem Powiatu w tej 
kwestii. 

Radny Artur Brodowski powiedział, że sygnalizacja świetlna jest rozwiązaniem 
tymczasowym i szybko poprawiającym stan bezpieczeństwa, natomiast należałoby stworzyć 
projekt ww. skrzyżowania oraz jego okolic z perspektywą wieloletnią. 

 
Radny Artur Brodowski złożył wniosek o przygotowanie koncepcji przebudowy  
skrzyżowania ulic Żeromskiego i Reymonta na rondo.  

 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek w obecności 12 członków 
Komisji.  

Głosowanie: za – 10 osób, nie głosowały – 2 osoby. 
 

Radny Grzegorz Michalczyk wspomniał o kontynuacji budowy chodnika od szkoły 
podstawowej w Człekówce w kierunku Chrosny. 

Dyrektor ZDP powiedział, że chodnik zostanie dokończony. 
Radny Artur Brodowski poruszył temat modernizacji budynku przy ul. Ujejskiego 14 

oraz budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17. 
Skarbnik powiedział, że jeżeli środki nie zostaną wydane na zadania 

termomodernizacyjne, trzeba będzie je zwrócić. 
Starosta wyjaśnił, że budynek przy ul. Ujejskiego zostanie rozbudowany, ponieważ 

planowane jest przeniesienie dzieci z Domu Dziecka przy ul. Myśliwskiej. 
 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
projektu bud żetu Powiatu na rok 2016 w obecności 12 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 3 osoby, nie głosowała – 1 osoba. 
 

Ad. 4 
 Starosta poinformował, że wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, 
pomimo że sprzedaż mienia nie doszła do skutku. Podkreślił, że zadłużenie Powiatu maleje  
w stosunku do roku 2014 o ponad 4 mln zł. 
 
Ad. 5 
 Dyrektor ZDP zaprezentował przygotowanie Jednostki do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych . Wymienił posiadany i wykorzystywany w „Akcji zima” sprzęt: 
− 8 samochodów ciężarowych – pługo-piaskarek; 
− samochód ciężarowy ciężki z pługiem; 
− 3 ładowarki; 
−  równiarka; 
− ciągnik z pługiem wirnikowym (170 KM); 
− ciągnik ze szczotką do odśnieżania ścieżek rowerowych; 
− mini ciągnik do odśnieżania chodników oraz ścieżek rowerowych. 

Dodał, że wymieniony sprzęt jest w stałej gotowości, a także przedstawił marki 
poszczególnego sprzętu. Powiedział, że na sezon 2015/2016 zabezpieczono 300 ton soli 
czystej i piasku oraz 300 ton mieszanki, ponadto w bieżącym roku ogłoszone zostało 
postępowanie przetargowe na dostawę 500 ton soli. Wyjaśnił, że w okresie zimowym  
w pierwszej kolejności odśnieżane są dojazdy do przejazdów kolejowych, następnie drogi 
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powiatowe w miastach Otwock, Józefów oraz Karczew, a także miejscowości Żanęcin  
i Rzakta w gminie Wiązowna, w dalszej kolejności odśnieżane są drogi w pozostałych 
gminach. Powiedział, że na bieżąco monitorowana jest pogoda, dyżury w dni powszednie  
w godz. 700-1500 pełnią pracownicy kadry koordynującej „Akcję zima”, przyjmując 
zgłoszenia o utrudnieniu ruchu w związku z panującymi warunkami i rozporządzając 
sprzętem zgodnie z zapotrzebowaniem. Natomiast od godz. 1500 do 700 oraz w dni wolne  
od pracy dyżury pełnią wyznaczeni pracownicy ZDP. Nadmienił, że nad całością Akcji 
koordynację sprawuje Zastępca Dyrektora ZDP. 
 Wywiązała się dyskusja nt. odśnieżania dróg w powiecie. 
 Przewodniczący Komisji zapytał o pług wirnikowy oraz zwrócił się z prośbą o wykaz 
reklam umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Otwocka.  
Na prośbę Sołtysa miejscowości Gadka poprosił również o poprawę oznakowania mostu 
kolejowego między miejscowościami Gadka i Sufczyn.  
 Dyrektor odpowiedział, że pług wirnikowy przymocowany jest do ciągnika (170 KM) 
i jest to nowy sprzęt.  
 Radny Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę, iż mimo zapewnień na ul. Gozdowskiej 
nie ma namalowanych pasów. 
 Dyrektor odpowiedział, że jeżeli warunki pogodowe umożliwi ą namalowanie pasów, 
zostaną podjęte działania. 
 
Ad. 6  

W sprawach różnych Przewodniczący poinformował o piśmie z dnia 28.10.2015 r. 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, które wpłynęło do wiadomości Komisji, jako 
odpowiedź na pismo z dnia 23.09.2015 r. ws. modernizacji drogi wojewódzkiej nr 801 (znak 
SRP.0004.38.2015). Ponadto odczytał wiadomości e-mail z dnia 5.10.2015 r. (znak 
SRP.0004.44.2015). 

 
Przewodniczący Komisji złożył wniosek o przekazanie wiadomości e-mail z dnia 
5.10.2015 r. mieszkańców powiatu dot. składowiska SATER (znak SRP.0004.44.2015) 
do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska. 

 
Powyższy wniosek został przyjęty jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji. 
 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał co się obecnie dzieje na działce w Woli Duckiej, 
którą miała zagospodarować firma GM Records.  

 
Przewodniczący Komisji zaproponował skierowanie ww. zapytania do Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku w celu zajęcia się 
przedmiotową sprawą. Powyższy wniosek został przyjęty jednomyślnie w obecności 9 
członków Komisji.  
 
 Wywiązała się dyskusja ws. uciążliwości zapachowych na terenie powiatu. 

Radny Jarosław Wiązowski zapytał o zmianę Prezesa PCZ Sp. z o.o. 
Starosta potwierdził, że dotychczasowa Prezes PCZ Joanna Pawlak została odwołana 

przez Radę Nadzorczą. 
Radna Grażyna Olszewska zapytała jakie będą komplikacje finansowe w związku  

z tą sytuacją? 
Starosta odpowiedział, że nie będzie żadnych komplikacji. Dodał, że zatrudniono 

nową Prezes, z którą zawarto umowę na okres 2 miesięcy, a niebawem zostaną rozpisane 
konkursy na Prezesa PCZ Sp. z o.o. oraz Radę Nadzorczą Spółki. 



5 

 

 
 
Ad. 7  
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności;  
 
 
 
 
 Protokółowała: Przewodniczył: 
 

Angelika Krawczyk Dariusz Sokół 


