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Protokół Nr 4/17 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 18 września 2017 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy  

ul Komunardów 10, o godz. 16
15

 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej  

i Rozwoju Gospodarczego radnego Zdzisława Zycha oraz Wiceprzewodniczącego Komisji 

Piotra Mateusza Kudlickiego.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Kontraktu Firmy 

BUDIMEX S.A. Dariusz Demianiuk, Kierownik Kontraktu Firmy BUDIMEX S.A. Paweł 

Janicki, Projektant Firmy BUDIMEX S.A. Robert Kalinowski, Dyrektor Projektu PKP 

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wiesław Ogłoblin, Kierownik Kontraktu PKP POLSKIE 

LINIE KOLEJOWE S.A. Karol Mazurek, Dyrektor Kontraktu Firmy STRABAG Sp. z o.o. 

Witold Bella, Główny Projektant Budowy Drogi Ekspresowej S17 Firmy STRABAG Sp. z 

o.o. Robert Aksamit, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek 

Płaczek oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Na wstępie Wiceprzewodniczący Komisji w imieniu Przewodniczącego Komisji 

powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy porządek obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Informacja nt. rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów dwujezdniowej drogi 

ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska" do granicy województwa lubelskiego  

S 17 Warszawa – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” - obwodnica Kołbieli. 

3. Informacja nt. modernizacji linii kolejowej nr 7 na terenie powiatu otwockiego 

(Warszawa–Otwock–Garwolin–Dęblin–Lublin). 

4. Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2018. 

5. Sprawy różne.  

6. Zakończenie posiedzenia. 

Ww. porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 
 

Ad. 2 

W pierwszej kolejności informacje nt. rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów 

dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska" do granicy województwa 

lubelskiego S 17 Warszawa – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska”  

- obwodnica Kołbieli przedstawili przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o.: Dyrektor 

Kontraktu Firmy Witold Bella oraz Główny Projektant Budowy Drogi Ekspresowej S17 

Robert Aksamit. Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy BUDIMEX S.A: Dyrektor 

Kontraktu Dariusz Demianiuk, Kierownik Kontraktu Paweł Janicki oraz Projektant Robert 

Kalinowski. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 

 

Ad. 3 

Przedstawiciele PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Dyrektor Projektu Wiesław 

Ogłoblin oraz Kierownik Kontraktu Karol Mazurek, odpowiadając na pytania radnych 

przedstawili informacje nt. modernizacji linii kolejowej nr 7 na terenie powiatu otwockiego 

(Warszawa–Otwock–Garwolin–Dęblin–Lublin). 

Wydruk materiałów w załączeniu. 
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Ad. 4 

 Przewodniczący Komisji przypomniał, że zgodnie z § 4 pkt 2 uchwały                               

Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, komisja maja czas na złożenie 

wniosków do projektu uchwały budżetowej do 20 września.  

 

Następnie radni zgłaszali wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2018. 

 

1. Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski radnego Dariusza Sokoła – zgłoszone 

zgodnie z pismem z dnia 14.09.2017 r. (w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone zgodnie  

z pismem z dnia 14.09.2017 r. do projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 2 osoby. 

 

2. Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski radnego Krzysztofa Szczegielniaka 

zgłoszone zgodnie z e-mailem z dnia 18.09.2017 r. (w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone zgodnie  

z e-mailem z dnia 18.09.2017 r. do projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 11 osób. 

 

3. Radna Grażyna Olszewska – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia                             

18.09.2017 r. (w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone zgodnie  

z pismem z dnia 18.09.2017 r. do projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

4. Radny Jacek Czarnowski - wnioskuje o wykonanie azylu i doświetlenie przejścia dla 

pieszych na ul. Wawerskiej na wysokości nr. 8. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 11 osób. 

 

5. Radny Zdzisław Zych – Przewodniczący Komisji – wnioskuje o budowę mostku  

w miejscowości Warszawice. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 10 osób. 

 

6. Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski radnej Barbary Markowskiej i radnego 

Dariusza Grajdy zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 18.09.2017 r. (w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone zgodnie  

z pismem z dnia 18.09.2017 r. do projektu budżetu Powiatu na rok 2018.  
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Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

7. Radny Artur Brodowski – wniosek o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego 

i Reymonta. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

8. Radny Piotr Mateusz Kudlicki – wniosek o wykonanie remontu nawierzchni na 

ul. Kraszewskiego przechodzącej w ul. Majową, na długości od ronda przy 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku do skrzyżowania  

z ul. Kołłątaja. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

9. Radny Jarosław Wiązowski: 

− wniosek o wykonanie remontu nawierzchni na ul. Majowej od miejscowości 

Mlądz do przejazdu kolejowego, 

− wniosek o wykonanie remontu nawierzchni na ul. Świderskiej. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

10. Radny Grzegorz Michalczyk: 

• Gmina Kołbiel: 

− wniosek o kontynuację inwestycji Kołbiel - Wola Sufczyńska,  

− wniosek o kontynuację inwestycji Kołbiel – Sufczyn, 

− wniosek o kontynuację inwestycji Gadka – Sufczyn,  

− wniosek o kontynuację inwestycji Glinianka – Grębiszew w Dobrzyńcu,  

− wniosek o kontynuację inwestycji Człekówka – Kąty, 

− wniosek o kontynuację inwestycji Antoninek (od S17) – Kąty, 

− wniosek o wykonanie chodników w Gadce i w Sufczynie, 

− wniosek o kontynuację inwestycji w Sępochowie wraz z budową mostów na rzece 

Świder, 

− utrzymanie w stanie umożliwiającym przejazd samochodem drogę Sępochów – 

Borków – Rudno, 

• Gmina Osieck: 

− wniosek o kontynuację inwestycji Osieck – Nowe Kościeliska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 10 osób. 

 

11. Radny Mateusz Rojek: 

− wniosek o modernizację ul. 3 Maja w Józefowie w raz z poboczem, 
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− wniosek o poprawę nawierzchni chodników przy ul. 3 Maja na odcinku szkoły 

Sternik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

12. Radny Jarosław Wiązowski – wniosek o wykonanie chodnika na ul. Wawrzynieckiej 

przy Kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca o dł. 200 – 300 m.b.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 10 osób. 

 

13. Radny Zdzisław Zych: 

− wniosek o dokończenie remontu drogi w miejscowości Kościeliska Nowe wraz  

z połączeniem z droga powiatową Powiatu Garwolińskiego, 

− wniosek o wykonanie nawierzchni w Rudniku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 3 osoby. 

 

14. Radny Krzysztof Szczegielniak – wniosek o wykonanie parkingu przed budynkiem 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018.  

Głosowanie: „za” – 10 osób. 

 

Przewodniczący Komisji zauważył, iż Komisja o godz. 18
25

 utraciła quorum 

wymagane do prowadzenia dalszych obrad. W wyniku czego posiedzenie Komisji zostało 

zakończone. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych 

 


