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Protokół Nr 10/19 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 20 września 2019 r. 
 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Pawła Ajdackiego, w godzinach od 16
15

  

do 16
45

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Powiatu w Otwocku: Grażyna Olszewska  

i Grzegorz Michalczyk oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

  

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2019 r. został przyjęty  

jednomyślnie w obecności 4 członków Komisji.  

 

Ad. 3  

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 

 

1) Radna Grażyna Olszewska – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 20 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Budowa chodnika we wsi Całowanie. 

2. Dokończenie nakładki asfaltowej we wsi Sobiekursk i budowa parkingu przy 

szkole podstawowej. 

3. Dokończenie nakładki asfaltowej we wsi Glinki. 

4. Fragment chodnika w Glinkach (w porozumieniu z Burmistrzem). 

5. Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej  

i Przechodniej. 

6. Wymiana chodnika w ul. Żaboklickiego, Warszawska fragmenty uzgodnione  

z Burmistrzem.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

2) Radny Krzysztof Olszewski – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 17 

września 2019 r. (w załączeniu): 

1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – 

Czarnowiec. 

2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów – Stary Zambrzyków – 

Sobienie Kiełczewskie. 

3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczyn – Szymanowice, 

koszt 100000 zł. 
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Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

3) Radny Dariusz Grajda – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 15 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej nr 2719W ul. Laskowska  

w Celestynowie wraz z budową chodnika do Instytucji Wysokich Ciśnień  
w miejscowości Lasek.  

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2715W w miejscowości Dyzin wraz z budową 
chodnika od skrzyżowania z drogą nr 2716W. 

3. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2713W z Celestynowa 

do ronda w miejscowości Dąbrówka (skrzyżowanie drogi powiatowej 2713W  

i 2714W). 

4. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 2714W od ronda  

w miejscowości Dąbrówka do wjazdu do Centrum Edukacji Leśnej  

w Celestynowie. 

5. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 2715W do skrzyżowania  

z drogą powiatową 2714W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2716W. 

6. Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej 2744W w miejscowości Ponurzyca 

polegająca na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 1500 mb począwszy od 

Szkoły. 

7. Remont chodnika w miejscowości Celestynów przy drodze powiatowej 2717W od 

Jednostki Wojskowej polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. 

8. Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2721W  

w miejscowości Regut od skrzyżowania z drogą krajową nr 50. 

9. Dokończenie remontu sal dla chorych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o.  

10. Przygotowanie Powiatowego Programu Doświetlenia wszystkich przejść dla 

pieszych przez drogi powiatowe. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

4) Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił poniższe wnioski: 

1. Przeznaczenie 200 tys. zł na Powiatowy program wsparcia rozwoju sieci gazowej 

w całym Powiecie. 

2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Świderska i Kołłątaja w Otwocku.  

3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Batorego i Matejki w Otwocku. 

4. Renowacja nawierzchni drogi powiatowej od ul. Kołłątaja do ul. Mieszka I w 

Otwocku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

5) Radny Paweł Ajdacki – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 19 września 2019 

r. (w załączeniu): 

1. Doświetlenie (wyposażenie e dodatkowe źródło światła widoczne w dalszej 

odległości) przejść dla pieszych w ciągu ulic powiatowych na terenie Otwocka  
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ul. Kołłątaja – Staszica – Karczewska oraz ul. Narutowicza. 

2. Oznakowanie granic rezerwatu przyrody „Świder” i „Na Torfach” tablicami 

oznaczającymi rezerwat przyrody.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

6) Radny Grzegorz Michalczyk – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 20 

września 2019 r. (w załączeniu): 

1. Wykonać nawierzchnie ścieralne na drogach powiatowych w gminie Kołbiel 

(Kołbiel-Gadka Sufczyn). 

2. Kontynuacja drogi powiatowej Sępochów Borków Rudno. 

3. Nakładka na drodze powiatowej Sufczyn Radachówka. 

4. Nakładka na drodze powiatowej Nowe Kościeliska – Huta Garwolińska do granicy 

powiatu otwockiego. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

7) Radna Aneta Bartnicka – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 15 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Droga powiatowa w Gadce – Sufczyn – Radachówka - w Radachówce. 

2. Droga powiatowa w Kołbieli – Wola Sufczyńska – Sufczyn – trasa łącząca obie 

miejscowości – Sufczyn i Wolę Sufczyńską. 
3. Droga powiatowa w Sępochów – Borków – Rudno – kontynuacja w stronę Rudna. 

4. Droga powiatowa w Kąty – Antoninek.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

8) Radny Roman Srebnicki – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 16 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Modernizacja drogi powiatowej nr. 2713W w Dąbrówce na ul. Mazowieckiej od 

ul. Poprzecznej w stronę Celestynowa, prace związane z wybudowaniem 

kanalizacji deszczowej, która usprawni spływanie wód opadowych, ponieważ 
dochodzi do zalewania poszczególnych posesji. Ułożenie krawężnika  

i wyrównanie pobocza.  

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr. 2744W w Ponurzycy na 

odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku Karpiska, 

3. Budowa ronda w Gliniance Gmina Wiązowna, droga powiatowa nr 2710W,  

nr 2709W na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i ul. Napoleońskiej. 

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2715W i nr 2716W w miejscowości 

Dyzin oraz Jatne. 

5. Modernizacja drogi powiatowej nr 2721W z Reguta do Tabor. 

6. Remont chodnika w Celestynowie droga powiatowa nr 2717W. 

7. Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2721W do drogi krajowej 

nr 50 do miejscowości Regut. 
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8. Modernizacja drogi i budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2719W  

w Celestynowie do miejscowości Lasek.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 5 członków Komisji. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

− wyciąg Nr 465 z projektu protokołu Nr 53/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 11 września 2019 r. (w załączeniu).  

− pismo z dnia 4 września 2019 r. Nadleśnictwa Celestynów z prośbą o zwiększenie 

stawki w 2020 roku na 19,50 zł za 1 ha lasów nadzorowanych (znak sprawy: 

SRP.0004.35.2019). 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pism. 

 

Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała : 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki  

 


