
Protokół Nr 21/20 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 27 maja 2020 r. 

 

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego radnego, Pawła 

Ajdackiego, w godzinach od 16
15

 do 17
45

.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, radna Rady Powiatu Otwockiego Grażyna 

Olszewska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł Grzybowski, Dyrektor 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika 

Pokrywczyńska. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.  

 

Ad. 3 

1) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przedstawił projekt uchwały  

Nr 1 zmieniający uchwałę nr 42/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych  

w Otwocku. 

 

Wyniku problemów technicznych Przewodniczący Komisji przeprowadził imienne 

głosowanie w kwestii zaopiniowania ww. projektu uchwały. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

2) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawia projekt uchwały 

Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dziewięciu lokali mieszkalnych  

w budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej, stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

 

Wyniku problemów technicznych Przewodniczący Komisji przeprowadził imienne 

głosowanie w kwestii zaopiniowania ww. projektu uchwały. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

3) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w restrukturyzacji 

z siedzibą w Otwocku dla zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku 



przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44. 

 

Wyniku problemów technicznych Przewodniczący Komisji przeprowadził imienne 

głosowanie w kwestii zaopiniowania ww. projektu uchwały. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

4) Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę  
Nr 247/XXXII/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 

Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania. 

 

Wyniku problemów technicznych Przewodniczący Komisji przeprowadził imienne 

głosowanie w kwestii zaopiniowania ww. projektu uchwały. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

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

 

5) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  
Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska. 

 

Wyniku problemów technicznych Przewodniczący Komisji przeprowadził imienne 

głosowanie w kwestii zaopiniowania ww. projektu uchwały. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

6) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  
Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Wyniku problemów technicznych Przewodniczący Komisji przeprowadził imienne 

głosowanie w kwestii zaopiniowania ww. projektu uchwały. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 4 

1) Przewodniczący Komisji odniósł się do tematu problemu suszy. W trakcie 

dyskusji zobowiązał się do przekazania członkom Komisji link do strony 

internetowej Wód Polskich, a w szczególności do realizowanego przez nie 

programu Stop Suszy. Wyjaśnił, że powyższa strona zawiera odnośniki do 

ważnych dokumentów, tj. projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy  

i prognozę oddziaływania na środowisko. Przewodniczący poprosił, aby radni  

zapoznali się z tymi dokumentami i w terminie do 10 czerwca br. przesłali swoje 

uwagi na jego adres e-mail. 



2) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo z dnia 

22.04.2020 r. Wójta Gminy Celestynów dot. zarządzania częścią drogi powiatowej 

Nr 2718Wna odcinku od ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców Pokoju  

(w załączeniu). 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma    

 

3) Przewodniczący Komisji zapytał czy została przeprowadzona analiza w kwestii 

inwestycji drogowych na terenie powiatu otwockiego, które zostaną wykonane  

w tym roku ze znacznym uszczupleniem budżetu Powiatu. 

 

Wicestarosta poinformował, że Przewodniczący Komisji Budżetowej na dzień  
2 czerwca br. wyznaczył posiedzenie Komisji poświęcone wyłącznie cięciom budżetowym na 

terenach poszczególnych gmin. Podczas tej Komisji prawdopodobnie zostanie ostatecznie 

określony kształt propozycji cięć budżetowych. 

 

Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska  

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

      


