Protokół Nr 31/20
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 29 grudnia 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 1500 do 1600. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji,
zgodnie z załączoną listą obecności oraz: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak i
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektów:
1) Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna
polegającej na opracowaniu projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i
Izabeli oraz ul. Postępu w Izabeli.
2) Stanowiska w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko.
3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska na rok 2021.
4. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji
5. Sprawy różne
6. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad.
Ad.2
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 1.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt uchwały.
Opinia Komisji:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 10 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) Przewodniczący Komisji poinformował o poprawkach, które do projektu stanowiska
zgłosiła radna Jolanta Koczorowska.
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak oznajmił, że na dzisiejszych obradach Zarząd
do większości uwag radnej Jolanty Koczorowskiej ustosunkował się pozytywnie. Następnie
Starosta omówił projekt po naniesionych poprawkach.
Radna Jolanta Koczorowska nawiązując do pkt. 6 projektu stanowiska zaznaczyła, iż w
zasadzie cała gmina Wiązowna znajduje się w obszarze korytarza, w którym będą usytuowane
nowe inwestycje drogowe jednakże trzy wsie: Kopki, Malcanów i Dziechciniec są terenami
najbardziej doń zbliżonymi, dlatego wymienienie ich w stanowisku będzie najlepszym
rozwiązaniem.
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W związku z powyższym wywiązała się krótka dyskusja nad poprawnym
sformułowaniem fragmentu w pkt. 6 projektu stanowiska, w której wzięli udział radna Jolanta
Koczorowska, radny Dariusz Kołodziejczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna
Kilbach, Przewodniczący Komisji, Starosta, radny Roman Srebnicki oraz radny Jacek
Czarnowski.
W wyniku dyskusji fragment pkt. 6 projektu stanowiska otrzymał brzmienie: „ (..) a w
odniesieniu do etapu I konsultacji zapobiegnie ingerencji m.in. we wsie: Glinki (gm.
Karczew), Chrosna, Antoninek, Gadka, Kołbiel/Wola Sufczyńska, Władzin, Teresin (gm.
Kołbiel), Pogorzel (gm. Celestynów), miasto Otwock (zabudowa w szczególności przy ul.
Narutowicza oraz bliskie sąsiedztwo Narodowego Centrum Badań Jądrowych), Malcanów,
Dziechciniec i Kopki (gm. Wiązowna).”
Starosta zobowiązał się do wysłania radnym projektu stanowiska z poprawkami, które
omawiał wcześniej i tymi zgłoszonymi na dzisiejszej komisji jeszcze przed sesją.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Piotr Kudlicki wyraził opinię, iż
procedowanie w tak szybkim trybie nie jest dobre, ponieważ ciężko nadążyć i łatwo stracić
orientację na temat tekstu. Dodał, że zmiany naniesione przez Zarząd polegały jedynie tylko
na podbiciu znaczenia poszczególnych argumentów, ale nic nowego się tam nie pojawiło.
Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt uchwały wraz z
poprawkami.
Opinia Komisji:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 12 członków pozytywnie
zaopiniowała projekt stanowiska.
Głosowanie: „za”- 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Radna Jolanta Koczorowska zadała pytanie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,
czy otrzymał tekst z jej poprawkami od Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, iż otrzymał tekst.
Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że radny w związku z tym powinien wiedzieć,
jakie poprawki zostały naniesione w projekcie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wytłumaczył, że Zarząd Powiatu większość z
tych uwag przyjął, ale niektóre też odrzucił. Zaznaczył, iż chciałby się zapoznać ze
stanowiskiem, jako jednolitym, spójnym materiałem.
Starosta dodał, iż tekst zostanie jeszcze przed sesją wysłany radnym.
Ad.3
Przewodniczący Komisji poinformował o uwagach radnej Jolanty Koczorowskiej,
które zostały uwzględnione w planie pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska na
2021 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zasugerował, nawiązując do planu
pracy, aby przy realizacji programów postawić dokładne cele spotkań z przedstawicielami
organizacji „ekologicznych” działających na terenie Powiatu Otwockiego a także poprosić
partnerów o sporządzenie konkretnej tematyki przy poszczególnych punktach.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska podkreślił, że punkt ten
znalazł swoje miejsce w planie głównie z tego powodu, aby mieć społecznych partnerów w
działaniach np. w sprawie walki z uciążliwościami „odorowymi” czy innymi problemami
ekologicznymi.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, jaką formę będą miały te spotkania - czy będą
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one podzielone tematycznie czy może będzie to wspólne spotkanie ze wszystkimi
organizacjami.
Przewodniczący Komisji udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie.
W dalszym ciągu Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie.

Plan pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska na rok 2021, który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu, został przyjęty jednomyślnie w obecności 12
członków Komisji.
Ad.4
Protokoły Nr 29/20 i Nr 30/20 z ostatnich posiedzeń Komisji zostały przyjęte w
obecności 12 radnych przy 9 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”.
Ad.5
Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy planowana inwestycja remontu ciągu ulicy
Kołłątaja w Otwocku będzie realizowana i w jakim zakresie.
Przewodniczący Komisji powiedział, że na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie
się w styczniu, temat ten zostanie szczegółowo omówiony.
Następnie głos w tej sprawie zabrała radna Jolanta Koczorowska, radny Dariusz
Kołodziejczyk, radny Jacek Czarnowski oraz Starosta.
Ad.6
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:
Paulina Przybysz

Przewodniczył:
Paweł Ajdacki
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