
Protokół Nr 30 /20
z posiedzenia

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 30 listopada 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 18.00. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki
Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada, Skarbnik Powiatu Wiesław
Miłkowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pan Marcin Kasprzak.

Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2021.
4. Plan pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska na rok 2021.
5. Przyjęcie protokołów z odbytych posiedzeń Komisji Gospodarki, Zasobu i

Środowiska.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad.2

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę do porządku obrad polegającą na
usunięciu pkt 4 i 5.

Następnie poddał głosowaniu ww. zaproponowaną zmianę.

Zmiana zaproponowana przez Przewodniczącego Komisji, polegająca na
usunięciu z porządku posiedzenia pkt 4 i 5 została przyjęta jednogłośnie przez
głosowanie.

Głosowanie: „za” – 6 osób.

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2021.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad.3

Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, iż w projekcie budżetu Powiatu Otwockiego
na rok 2021 zawarte są pewne nieścisłości dotyczące struktur wydatków. Poprosiła o
wyjaśnienia w tej kwestii. Radna poprosiła również o objaśnienia, dlaczego – w stosunku do
poprzedniego roku - w projekcie budżetu subwencja oświatowa jest mniejsza. Zadała kilka
pytań związanych z tym wątkiem. Radna poruszyła również kwestię wzrostu dodatkowego
wynagrodzenia w wielu jednostkach.
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Skarbnik Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski wraz ze Starostą Powiatu
Otwockiego Krzysztofem Szczegielniakiem odpowiedzieli na powyższe pytania i wyjaśnili
poruszone kwestie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach wyraziła zdanie na temat subwencji
oświatowych.

Radny Mirosław Pszonka zadał kilka pytań związanych z projektem budżetu m.in. w
jakim celu zwiększona jest rezerwa ogólna, na jakim etapie są przedsięwzięcia - budowa
tunelu w Celestynowie i przebudowa ulic Staszica i Kołłątaja oraz przebudowa na rondo
skrzyżowania tych ulic z ul. Świderską; czym spowodowane jest zwiększenie wynagrodzeń w
jednostce Zarządu Dróg Powiatowych oraz dlaczego w niektórych jednostkach jest bardzo
duży wzrost kosztów energii a w innych jednostkach z kolei występują duże oszczędności.

Starosta wraz z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcinem
Kasprzakiem udzielili odpowiedzi na pytania związane z powyższymi inwestycjami.

Skarbnik wyjaśnił kwestię związaną z rezerwą ogólną i celową.
Następnie wywiązała się krótka dyskusja w tym temacie, w której uczestniczyli

Skarbnik, Starosta oraz radny Mirosław Pszonka.
W dalszym ciągu Skarbnik podjął wątek zwiększenia wynagrodzeń w ZDP. Zastępca

Dyrektora ZDP uszczegółowił, jak wygląda sprawa z etatami w tejże jednostce.
Następnie Skarbnik odpowiedział na ostatnie pytanie radnego Mirosława Pszonki.
Radna Grażyna Olszewska zapytała, czy można składać wnioski do projektu budżetu

na 2021 rok.
Skarbnik zasugerował, iż wnioski można jeszcze składać.
W związku z powyższym radna Grażyna Olszewska zaproponowała wniosek,

polegający na przeznaczeniu środków niewykorzystanych na inwestycję w ╔ukówcu w
kwocie 500 tysięcy złotych na remonty dróg w Sobiekursku, Kępie Nadbrzeskiej i Glinkach a
także na działania związane z rozbudową ulicy Narutowicza w Karczewie i połączenie jej z
dzielnicą przemysłową w Karczewie (ulica zaczyna się w Otwocku). Dodała również
propozycję przeznaczenia tejże kwoty na kontynuację nawierzchni ul. Żaboklickiego w
Karczewie. Ponadto podziękowała Zastępcy Dyrektora ZDP Michałowi Kasprzakowi i
Dyrektorowi ZDP Pawłowi Grzybowskiemu za pomoc w ocenie stanu tych dróg.

Zastępca Dyrektora ZDP poparł propozycję dotyczącą remontu dróg w ww. wsiach.
Zaznaczył jednak, iż na dokumentację związaną z rozbudową ulicy Narutowicza może już nie
wystarczyć środków.

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że rozbudowa ulicy Narutowicza jest
przedsięwzięciem wymagającym dużego nakładu finansowego i do tej pory nie występowało
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodała, iż do takich projektów należy podejść
racjonalnie i należałoby też prześledzić, jakie są priorytety dla całego Powiatu. W tym
kontekście nadmieniła o zniszczonej drodze wymagającej remontu biegnącej od trasy S17 w
kierunku Kołbieli. Radna poprosiła, aby duże, strategiczne inwestycje pozostawić do
momentu stworzenia zarysu koncepcji.

Radny Mirosław Pszonka nawiązując do powyższej wypowiedzi oznajmił, iż
koncepcja dot. rozbudowy ul. Narutowicza już powstała. Zaproponował również dwa
wnioski:
- wniosek o zdjęcie z rezerwy celowej kwoty 500 tysięcy złotych i przeznaczenie jej na cele
inwestycyjne;
- wniosek o przeznaczenie środków niewykorzystanych na inwestycję w ╔ukówcu w kwocie
500 tysięcy złotych na remont dróg w Glinkach, Sobiekursku i Kępie Nadbrzeskiej, na
wykonanie dokumentacji technicznej budowy ronda mającego powstać na skrzyżowaniu ulicy
Wiślanej i drogi wojewódzkiej 801 w Karczewie oraz na dalsze działania związane z
rozbudową ulicy Narutowicza w Karczewie i połączenie jej z dzielnicą przemysłową.
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Skarbnik Powiatu odnosząc się do powyższych zaproponowanych wniosków
wspomniał o inwestycji w Celestynowie oraz zaapelował, aby nie zdejmować z rezerwy
celowej podanej kwoty argumentując to tym, że środki na inwestycje będą jeszcze wpływać.

W następnej kolejności głos zabrał Starosta popierając pomysł rozbudowy ulicy
Narutowicza jak i remontu dróg w Glinkach, Sobiekursku i Kępie Nadbrzeskiej. Wspomniał
również, iż gmina Karczew nie zabezpieczyła środków na inwestycję budowy ronda na
skrzyżowaniu ul. Wiślanej i drogi wojewódzkiej nr 801, jednakże, bazując na informacji
przekazanej przez dyrektora Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno w Mazowieckim
Zarządzie Dróg Wojewódzkich, poinformował, że narodziła się koncepcja przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 801 również na odcinku miasta Karczew. Starosta obiecał ustalić, czy w
tejże koncepcji zawarta jest również budowa ronda.

Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, iż należałoby mieć potwierdzenie od MZDW
- chociażby w formie listu intencyjnego - że budowa ronda jest zaplanowana w ramach
rozbudowy drogi wojewódzkiej.

Radny Dariusz Grajda i radny Jacek Czarnowski zadali kilka pytań związanych z
inwestycjami Powiatu Otwockiego.

Starosta wypowiedział się w tej kwestii.
Następnie Skarbnik poprosił o uszczegółowienie wniosków złożonych przez radną

Grażynę Olszewską i radnego Mirosława Pszonkę.
W dalszym ciągu wywiązała się dyskusja nt. odpowiedniego sformułowania

wniosków w kwestii przeznaczenia konkretnych kwot na przedsięwzięcia, w której wzięli
udział radna Jolanta Koczorowska, radna Grażyna Olszewska, radny Mirosław Pszonka,
Przewodniczący Komisji, Starosta oraz Zastępca Dyrektora ZDP.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu następujące
wnioski:

Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu o przeznaczenie
środków niewykorzystanych na inwestycję w ╔ukówcu w kwocie 500 tysięcy złotych na:

1) remonty dróg w Sobiekursku, Glinkach i Kępie Nadbrzeskiej – 200 tysięcy złotych;
2) dalsze działania związane z rozbudową ulicy Narutowicza w Karczewie i połączenie

jej z dzielnicą przemysłową – 200 tysięcy złotych;
3) dokumentację techniczną na budowę ronda w Karczewie na skrzyżowaniu ul.

Wiślanej i drogi wojewódzkiej 801
Głosowanie: „za” - 3 osoby, „przeciw”- 5 osób, „wstrzymały się” - 1 osoba

Wniosek nie uzyskał poparcia.

Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje o przeznaczenie środków
niewykorzystanych na inwestycję w ╔ukówcu w kwocie 500 tysięcy złotych na:

1) remont drogi w Sobiekursku - 150 tysięcy złotych;
2) remont drogi w Kępie Nadbrzeskiej - 150 tysięcy złotych;
3) remont drogi w Glinkach - 100 tysięcy złotych;
4) dalsze działania związane z rozbudową ulicy Narutowicza w Karczewie i

połączenie jej z dzielnicą przemysłową - 100 tysięcy złotych.
Głosowanie: „za”- 8 osób, „wstrzymały się” - 1 osoba.

Wniosek uzyskał poparcie.
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Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o uszczegółowienie kolejnego wniosku radnego
Mirosława Pszonki oraz zapytała, na co przeznaczona jest rezerwa celowa.

Skarbnik wraz ze Starostą udzielili odpowiedzi.
Następnie wywiązała się krótka dyskusja w tym temacie, w której wzięli udział radna

Jolanta Koczorowska, radny Jacek Czarnowski, radny Mirosław Pszonka oraz Skarbnik.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu następujący

wniosek:

Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje o zdjęcie z rezerwy celowej kwoty
500 tysięcy złotych i przeznaczenie jej na dalsze działania związane z rozbudową i
przedłużeniem ulicy Narutowicza w Karczewie i połączenie jej z dzielnicą przemysłową.

Głosowanie: „za” - 5 osób, „przeciw” - 4 osoby.
Wniosek uzyskał poparcie.

Radny Jacek Czarnowski zapytał o inwestycję przebudowy skrzyżowania przy szpitalu
powiatowym u zbiegu ulic Matejki, Batorego i Karczewskiej w Otwocku.

Starosta wraz z Zastępcą Dyrektora ZDP wyjaśnili powyższą kwestię.
Przewodniczący Komisji zadał kilka pytań związanych z kwestią projektu budżetu

Powiatu na 2021 rok.
Skarbnik wraz z Wicestarostą Powiatu Otwockiego Pawłem Zawadą udzielili

odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywną opinię w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z przyjętymi wnioskami.

Głosowanie: „za” - 6 osób, „wstrzymały się” - 3 osoby.

Projekt budżetu Powiatu na rok 2021 wraz z przyjętymi wnioskami,
został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 9 członków Komisji.

Ad.4

Radni nie zgłosili spraw bieżących.

Ad.5

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Paweł Ajdacki
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