
Protokół Nr 27/20 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 26 października 2020 r.  

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

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

Ajdackiego, w godzinach od 16
15

 do 17
20

.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak i Przewodnicząca 

Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach. 

 

Prządek posiedzenia: 

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości. 

2. Omówienie projektu inwestycji drogowych ZDP na rok 2021.  

3. Wnioski Radnych do Budżetu. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła potrzebę doprecyzowania sposobu zgłaszania 

wniosków do projektu budżetu, ponieważ inwestycje drogowe omawiane są prawie  

na każdym posiedzeniu wszystkich Komisji, a są w kompetencjach dwóch Komisji: Komisji 

Gospodarki, Zasobu i Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Podkreśliła, że najlepiej by było 

gdyby każda komisja merytoryczna omawiała inwestycje w zakresie swojego działania. 

Przewodniczący Komisji poparł wypowiedź radnej i poprosił Przewodniczącą Rady 

Grażynę Kilbach, aby skontaktowała się w tej sprawie z Przewodniczącymi wszystkich 

Komisji. 

 Przewodnicząca Rady zgodziła się, że należy uporządkować ww. kwestie  

i zapowiedziała chęć zorganizowania spotkania z Przewodniczącymi Komisji w celu 

opracowania wspólnego modelu sposobu zgłaszania wniosków. Zaprosiła też radną Jolantę 
Koczorowską na ww. spotkanie jako osobę doradczą. 
 Radna przyjęła zaproszenie. 

Przewodniczący Komisji powrócił do omawianego na poprzednim posiedzeniu 

Komisji „Rekomendowanego wykazu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 

realizowanych od roku 2021” (pismo Wicestarosty z dnia 29.09.2020 r.). Poinformował,  

że zgodnie z informacją przekazaną przez Starostę Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka 

wykaz został przekazany do konsultacji do Urzędów Gmin Powiatu Otwockiego,  

a na podstawie wnoszonych uwag będzie tworzony 5-letni „Plan rozwoju sieci drogowej” 

Powiatu Otwockiego. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak omówił  

ww. wykaz. 

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła wniosek aby Zarząd Powiatu Otwockiego  

w ciągu 3 tygodni przygotował raport z realizacji „Planu rozwoju sieci drogowej”  Powiatu 

Otwockiego za lata 2015 – 2020. 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne 

poniższy wniosek. 

 

Wniosek : 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu,  

aby Zarząd Powiatu Otwockiego w ciągu 3 tygodni przygotował raport z realizacji 

„Planu rozwoju sieci drogowej”  Powiatu Otwockiego za lata 2015 – 2020. 

Głosowanie: za – 6 osób (jednomyślnie). 



 

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła kolejny wniosek o przeprowadzenie analizy  

jaki jest status prawny opracowania „Planu rozwoju sieci drogowej” tzn. kto ten plan 

przyjmuje, kto go zatwierdza itp. 

Radny Piotr Kudlicki poprosił o dodanie do tego wniosku postulatu o włączenie  

w uzgodnionej z Radą Powiatu formie radnych do formułowania nowego planu. 

Radna Jolanta Koczorowska poparła powyższą wypowiedź. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu,  

o przeprowadzenie analizy jaki jest status prawny opracowania „Planu rozwoju sieci 

drogowej” oraz aby Zarząd przedstawił formułę uczestniczenia radnych w tworzeniu 

tego projektu. 

Głosowanie: za – 6 osób (jednomyślnie). 

 

Następnie Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak 

odpowiadał na pytania Przewodniczącego Komisji i radnej Jolanty Koczorowskiej. 

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła wniosek o przygotowanie przez Zarząd Powiatu 

założeń, harmonogramu i terminów prac nad „Planem rozwoju sieci drogowej” Powiatu 

Otwockiego na najbliższe 5 lat. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu,  

o przygotowanie przez Zarząd Powiatu założeń, harmonogramu i terminów prac nad 

„Planem rozwoju sieci drogowej” Powiatu Otwockiego na najbliższe 5 lat. 

 

Głosowanie: za – 6 osób (jednomyślnie). 

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie nowych wniosków do budżetu na rok 

2021, które nie były jeszcze zgłaszane na posiedzeniach innych komisji. 

 Nie zgłoszono nowych wniosków. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o komisję, która byłaby wiodąca w kwestii 

tworzenia Strategii rozwoju Powiatu Otwockiego na kolejne lata. Poinformowała, że pracą 
nad tworzeniem ww. dokumentu zajmuje się Biuro Kultury i Promocji, ale nie ma 

wyznaczonej komisji,  która mogłaby współtworzyć strategię rozwoju. Zaproponowała,  

aby Komisja wystąpiła z zapytaniem do Starosty jaka będzie procedura i założenia tworzenia 

Strategii rozwoju Powiatu Otwockiego. 

Przewodniczący Komisji zadeklarował, że zwróci się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o udzielenie odpowiedzi na ww. pytania oraz na kolejne posiedzenie Komisji zaprosi 

Kierownika Biura Kultury i Promocji Rafała Skwiota. 

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Komisji poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji: 

1) stanowisko nr 6.2020 Rady Gminy Wiązowna z dn. 29.09.2020 r. dot. uciążliwości 

odorowej funkcjonowania instalacji komunalnej przetwarzania odpadów w Woli 

Duckiej  

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma 

 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby Komisja przyjrzała się bliżej uciążliwości 

odorowej i poświęciła na ten problem oddzielne posiedzenie.  

Radny Piotr Kudlicki zgłosił, aby Przewodniczący Komisji wystąpił w imieniu 



Komisji do Zarządu Powiatu o przygotowanie kompendium informacji na ww. temat. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby przyjrzeć się również sprawie rozbudowy 

oczyszczalni ścieków. 

Radny Piotr Kudlicki poprosił, aby Przewodniczący Komisji wystąpił w imieniu 

Komisji o przedstawienie przez Zarząd kompendium sprawy poruszanej w korespondencji 

przez osoby reprezentujące Stowarzyszenie Zielony Kasztel. Komisja chciałaby omówić  
tę sprawę i sformułować swoje wnioski, stąd niezbędny jest dla komisji materiał zawierający: 

streszczony rys historyczny sprawy rozbudowy oczyszczalni (inicjacja, czynności inwestora, 

czynności organów, akty administracyjne), aktualny stan sprawy, przyczyny i przebieg, 

analizę dalszego rozwoju, wariantów, znane okoliczności, które mogą mieć wpływ na tok 

sprawy, prognozę zakończenia w czasie i co do meritum. 

 

2) pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 22.10.2020 r. dotyczące wskazania ilości 

i lokalizacji doświetlonych przejść dla pieszych na drogach powiatowych. 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma 

 

Ad. 5 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący komisji zakończył posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

 
Protokółowała: 

 

Mariola Biedrzycka 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 
 

 


