
Protokół Nr 19/20 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 26 lutego 2020 r. 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górna 13 rozpoczęło się o godzinie 16
15 

pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji Pawła Ajdackiego. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik 

Powiatu Wiesław Miłkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 

Marek Dąbrowski, radni Rady Powiatu w Otwocku: Stanisław Kruszewski i Paweł Zawada, 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna Magdalena 

Koczorowska-Szlassa, mieszkańcy powiatu otwockiego, Pani Sylwia Wysocka – Linia 

Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie zebrania i przywitanie zebranych. 

2. Omówienie stanu przygotowania do realizacji inwestycji drogowych, pod kątem 

przyjętego budżetu Powiatu na rok 2020 z omówieniem harmonogramu prac na 

drogach. 

3. Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy Otwocka  

i Karczewa. 

4. Budowa obwodnicy Warszawy A50. Omówienie zagrożeń wynikających z przyjętego 

przebiegu obwodnicy na terenie powiatu otwockiego.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji z uwagi na obecność mieszkańców powiat otwockiego 

zaproponował, aby pkt 4 „Budowa obwodnicy Warszawy A50. Omówienie zagrożeń 

wynikających z przyjętego przebiegu obwodnicy na terenie powiatu otwockiego.” omówić, 
jako pkt 2. 

Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta jednomyślnie w obecności  

7 członków Komisji. Porządek posiedzenia po zmianach również został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji. 

  

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco: 
1. Rozpoczęcie zebrania i przywitanie zebranych. 

2. Budowa obwodnicy Warszawy A50. Omówienie zagrożeń wynikających z przyjętego 

przebiegu obwodnicy na terenie powiatu otwockiego.  

3. Omówienie stanu przygotowania do realizacji inwestycji drogowych, pod kątem 

przyjętego budżetu Powiatu na rok 2020 z omówieniem harmonogramu prac na 

drogach. 

4. Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy Otwocka  

i Karczewa. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 



Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił projekt stanowiska w sprawie planowanego przebiegu 

Autostrady A50 przez teren powiatu otwockiego. 

W dyskusji nt. budowy i zagrożeń wynikających z przyjętego przebiegu obwodnicy 

Warszawy A50 na terenie powiatu otwockiego zabrali głos: Przewodniczący Komisji, radny 

Piotr Kudlicki, radny Mirosław Pszonka, radny Dariusz Grajda, mieszkańcy powiatu 

otwockiego, Przewodnicząca Komisji Planowania i Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna 

Magdalena Koczorowska-Szlassa, radny Roman Srebnicki.  

Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek, aby Zarząd Powiatu w dniu jutrzejszym 

wystosował pismo do wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta w sprawie poinformowania 

sołectw, rad dzielnicowych i mieszkaniowych na terenie powiatu, gdzie należy dokonać 
konsultacji oraz o terminie składania uwag i wniosków do projektu dokumentu  

pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" -  

w terminie do 10 marca 2020 r. oraz w załączeniu przesłać ww. projekt stanowiska.  

 Radny Piotr Kudlicki zauważył, że w dniu jutrzejszym ma miejsce sesja Rady 

Powiatu, podczas której projekt Stanowska zostanie podjęty. W związku z czym 

zaproponował poczekać z rozesłaniem informacji do momentu przyjęcia stanowiska przez 

Radę Powiatu. 

 Radny Dariusz Grajda zgodził się z powyższą propozycją.  
 Przewodniczący Komisji podał głosowaniu poprawiony wniosek radnego. 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu wystosowane 

w piątek pism do wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta w sprawie poinformowania 

sołectw, rad dzielnicowych i mieszkaniowych na terenie powiatu, gdzie należy dokonać 
konsultacji oraz o terminie składania uwag i wniosków do projektu dokumentu  

pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca 2020 r. W załączeniu należy przesłać 
również  Stanowisko Rady Powiatu w sprawie planowanego przebiegu Autostrady A50 

przez teren powiatu otwockiego.  

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba, 

 

 Radny Piotr Kudlicki zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany w § 2 polegającej na 

wprowadzeniu wyrazów „Zarząd Powiatu” w miejsce wyrazów „Przewodniczącego Rady 

Powiatu”. 

 

Głosowanie: „za” – 6 osób (jednomyślnie). 

Wniosek uzyskał poparcie Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, aby w uzasadnieniu negatywnej opinii,  

w pkt 7: „przedstawione warianty nie uwzględniają inwestycji już rozpoczętych na terenie 

powiatu otwockiego, tj. modernizacji linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – 

Dorohusk oraz budowy drogi ekspresowej S17 i Południowej Obwodnicy Warszawy,” dopisać 
następujące wyrazy: „rozpoczynającej się budowy obwodnicy drogi krajowej 50 w rejonie 

Kołbieli”.  

 

Głosowanie: „za” – 6 osób (jednomyślnie). 

Wniosek uzyskał poparcie Komisji. 

 



Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu stanowiska  

wraz z przyjętymi wnioskami.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt stanowiska wraz z przyjętymi 

wnioskami.  

 

Ad. 3 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marek Dąbrowski 

przedstawił harmonogram prac oraz przedstawił stan przygotowania do realizacji inwestycji 

drogowych, pod kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2020. 

(Materiał w załączeniu.) 

 

Członkowie Komisji zaproponowali zmianę w porządku posiedzenia, aby pkt 4 

„Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy Otwocka  

i Karczewa.” zrealizować jako pkt 6, przed pkt „Sprawy różne”. 

 Powyższa propozycja został przyjęta przez aklamację.  
 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco: 
1. Rozpoczęcie zebrania i przywitanie zebranych. 

2. Budowa obwodnicy Warszawy A50. Omówienie zagrożeń wynikających z przyjętego 

przebiegu obwodnicy na terenie powiatu otwockiego.  

3. Omówienie stanu przygotowania do realizacji inwestycji drogowych, pod kątem 

przyjętego budżetu Powiatu na rok 2020 z omówieniem harmonogramu prac na 

drogach. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

6. Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy Otwocka  

i Karczewa. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 4 

1) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących część działek o nr 

ew. 51/10 i 51/9 z obr. 48, będącą częścią prasa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego 

w Józefowie. 

Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu podczas dzisiejszego posiedzenia 

pozytywnie odniósł się do poprawek zgłoszonych przez Komisję Budżetową do niniejszego 

projektu uchwały dot. omyłki pisarskiej znajdującej się w tytule oraz w treści ww. projektu 

uchwały w wyrazie „prasa drogi”, który powinien brzmieć „pasa drogi”. Zarząd przyjął 
również autopoprawkę w kwestii wskazania w uzasadnieniu długości trwania umowy, czyli 

do lat 3. 

Radny Dariusz Grajda zgłosił wątpiłaś w kwestii czy Rada Powiatu jest właściwym 

organem do podejmowania takiej decyzji. 

Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały 

uwzględniając poprawki przedstawione przez Wicestarostę.  
 

Głosowanie: „za” – 4 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba, 



 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 5 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały uwzględniając poprawki przedstawione 

przez Wicestarostę.  
 

2) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała 

Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.; 

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił również autopoprawkę do 

przedmiotowego projektu uchwały.  

Radny Dariusz Grajda zauważył, że Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym 

zarekomendowała wniosek o wykreślenie zapisu dot. przeniesienia środków w kwocie 30.000 

zł do rozdz. 75295 § 6050  na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa strzelnicy  

w Powiecie Otwockim”. Następnie radny zgłosił tożsamy wniosek o wykreślenie tego 

zadania z projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek radnego.  

 

Głosowanie: „za” – 3 osób, „przeciw” – 2 osoby. 

Wniosek uzyskał poparcie Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały  

wraz z autopoprawką i z przyjętym wnioskiem.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 5 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projektu uchwały wraz z autopoprawką  
i z przyjętym wnioskiem.  

 

3) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 3 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033,  

z późn. zm.; 

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił również autopoprawkę do 

przedmiotowego projektu uchwały oraz zwrócił uwagę, że w objaśnieniu załącznika nr 1 ww. 

projektu uchwały ma miejsce błąd pisarski w kwestii zapisu pomniejszenia pozycji w latach  

2021-2023: „w tym: 2021 r. – o kwotę 903.541 zł, 2020 r. – o kwotę 903.541 zł, 2023 r. –  

o kwotę 903.540 zł.”. Wyjaśnił, że w powyższym zapisie chodzi o 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji poddał pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały 

wraz z autopoprawką i z poprawionym zapisem daty w objaśnieniu załącznika nr 1 ww. 

projektu uchwały.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 5 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką  
i z poprawionym zapisem daty w objaśnieniu załącznika nr 1 ww. projektu uchwały. 

 

Ad. 5 

Protokół Nr 14/19 z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2019 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji. 



Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Nr 15-18/19 zostaną przyjęte na 

następnym posiedzeniu. 

 

Ad. 6 

 Komisja o godz. 17.55 utraciła kworum wymagane do prowadzenia dalszych obrad. 

Trzech radnych pozostało, aby wysłuchać informacji Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku o stanie zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy 

Otwocka i Karczewa. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska  

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

      


