
Protokół Nr 26 /20 

z posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 08 października 2020 r. 

 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w auli w Liceum Ogólnokształcącym  

Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9, pod kierunkiem 

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

 do 17
10

.  

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

oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski, Zastępca Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Monika Pokrywczyńska, Pani Sylwia Wysocka z tygodnika „Linia Otwocka”. 

 

Ad. 2 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie planu inwestycji drogowych na rok 2021. 

4. Omówienie planu sprzedaży majątku powiatu otwockiego w roku 2021. 

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26 sierpnia b.r. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Komisji Paweł Ajdacki poinformował o piśmie Wicestarosty  

z dn. 29.09.2020 r., które zawiera wykaz rekomendowanych do realizacji zadań 
inwestycyjnych na drogach powiatowych od roku 2021 (w załączeniu).  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski omówił ww. wykaz. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy przewidziany jest termin końcowy ukończenia 

inwestycji zawartych w wykazie. 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że omawiany dokument należy traktować jako schemat 

działań ponieważ wszelkie inwestycje są uzależnione od budżetu, dlatego terminy realizacji 

wymienionych inwestycji nie są możliwe do określenia. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o ocenę „Planu rozwoju sieci drogowej Powiatu 

Otwockiego”, którego obowiązywanie kończy się w tym roku oraz czy na bazie takiej oceny 

jest przygotowywany nowy plan na kolejne lata? 

Dyrektor ZDP poinformował, że nie było w planach oceny realizacji planu, który 

obowiązuje do 2020 r., natomiast jest już wybrany wykonawca, który ma opracować nowy 

plan na najbliższe lata. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Zarząd Dróg Powiatowych sporządzając plan 

rekomendowanych do realizacji inwestycji drogowych w kolejnych latach, prowadzi 

konsultacje z Włodarzami Gmin, na których terenie znajdują się drogi powiatowe? 

Dyrektor ZDP zapewnił, że inwestycje drogowe zawsze są przedmiotem takich 

konsultacji. 

Przewodniczący Komisji zapytał z czego wynika tak duży koszt  budowy ronda  

na ul. Staszica w Otwocku? 

Dyrektor ZDP poinformował, że koszty zawarte w wykazie oparte są na kosztorysach 

inwestorskich, które przedstawia projektant i należy wziąć po uwagę, że mogą być zawyżone. 



Przewodniczący zapytał jaki zakres prac jest przewidziany w związku z tą inwestycją? 

Dyrektor ZDP poinformował, że jest to mi.in wymiana całej nawierzchni, przebudowa 

zatok autobusowych, wykonanie doświetleń przejść dla pieszych, budowa dwóch rond  

u zbiegu ulic Świderskiej i Kołłątaja w Otwocku, remont chodników w miejscach gdzie tego 

wymagają oraz wykonanie odwodnień. 
Radny Piotr Kudlicki zwrócił uwagę, że należałoby jako Komisja zweryfikować  

czy opracowywany Plan rozwoju sieci drogowej będzie kompletny i czy wszystkie potrzeby 

są w nim uwzględnione, tak aby Zarząd mógł rozłożyć środki w projektowanym budżecie 

adekwatnie do potrzeb i proporcjonalne do ich skali. 

Przewodniczący Komisji przychylił się do zdania radnego i poprosił Członków Komisji  

o dogłębną analizę omawianego wykazu rekomendowanych inwestycji, ewentualnie 

zgłoszenie inwestycji, które powinny znaleźć się w tym wykazie, a których w tej chwili brak, 

tak aby na najbliższym posiedzeniu komisji wypracować wspólne stanowisko i skierować  
je do Zarządu Powiatu Otwockiego. 

Przewodniczący poinformował o piśmie Wójta Gminy Celestynów z dn. 31.08.2020 r. 

(znak sprawy:……………………), z którym zapoznali się wszyscy członkowie Komisji  

i poprosił o informacje Dyrektora ZDP. 

Dyrektor ZDP odniósł się do ww. pisma i przypomniał ustalenia zapisane  

w Porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu Otwockiego a Wójtem Gminy 

Celestynów . 

Radny Piotr Kudlicki poruszył problem doświetleń przejść dla pieszych zaznaczając,  

że panel z diodami doświetlający przejścia montowany jest od strony kierowcy, który zbliża 

się do przejścia, co powoduje, że zostaje oślepiony i nie widzi pieszego.  

Zastępca Dyrektora ZDP Marcin Kasprzak poinformował, że doświetlenia przejść przez 

takie panele były realizowane przez gminy a nie ZDP. 

Radny stwierdził, że Powiat jako zarządca drogi powinien zareagować i zmienić sposób 

doświetlenia przejść. 
Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby ZDP przygotował pisemną informację  

ile na drogach powiatowych znajduje się nieodpowiednio oświetlonych przejść dla pieszych. 

Przewodniczący Komisji doprecyzował, aby taka informacja została sporządzona  

w przeciągu dwóch tygodni, aby Komisja mogła omówić ten problem na następnym 

posiedzeniu. 

 

Ad. 4 

 Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska omówiła 

wstępny „Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego 

przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku” (w załączeniu). Następnie odpowiadała  

na pytania radnych dotyczące szczegółów wymienionych działek. 

Radny Piotr Kudlicki poprosił o przesłanie map z zaznaczonymi działkami 

przeznaczonymi do sprzedaży.  

Przewodniczący Komisji zapytał, kiedy będzie przygotowana ostateczna wersja wykazu? 

Pani Monika Pokrywczyńska odpowiedziała, że wykaz powinien być gotowy  

w połowie listopada 2020 r. 

 

Ad. 5  

Protokół Nr 25/20 z posiedzenia Komisji w dniu 26.08.2020 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

 

 



Ad. 6 

 Przewodniczący Komisji poprosił radnych o przesłanie wniosków do projektu budżetu 

na rok 2021, tak aby na przyszłym posiedzeniu Komisja mogła omówić je i złożyć  
do Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 7 

 Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

− Pismo Starosty z dnia 08.10.2020 r. dot. katalogu chorób w związku  

z uciążliwościami odorowymi (w załączeniu). 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma 

 

Ad. 7 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
  

Protokółowała: 

 

Mariola Biedrzycka 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

 


