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Protokół Nr 34/21
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 22 lutego 2021 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Gospodarki,
Zasobu i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego w godzinach od 1615 do 1755

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku Paweł Grzybowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin
Kasprzak i Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku
Magdalena Żurawska.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
4. Autostradowa Obwodnica Warszawy - sprawozdanie z e-konsultacji.
5. Przyjęcie protokołów z minionych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 2
Radny Dariusz Kołodziejczyk zasygnalizował, iż nie otrzymał zawiadomienia

o posiedzeniu Komisji wraz z porządkiem obrad i materiałami.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki

zapytał, czy inni radni również nie otrzymali powyższych informacji.
Nikt z pozostałych członków Komisji nie zgłosił podobnego problemu.
Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk poruszył temat „chmury” tj. nowego

narzędzia za pośrednictwem, którego są przekazywane materiały na posiedzenia komisji oraz
sesje Rady. Zaproponował, aby całkowicie zrezygnować z tej funkcji i pozostać przy
dostarczaniu materiałów wyłącznie drogą elektroniczną.

Radna Bogumiła Więckowska oraz radny Mirosław Pszonka poparli powyższą
wypowiedź.

Przewodniczący Komisji zobowiązał się przekazać zgłoszone tematy do
Przewodniczącej Rady Powiatu Otwockiego, radnej Grażyny Kilbach.

Następnie wyżej przedstawiony porządek obrad został przyjęty 9 głosami „za”, przy
1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 3
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski omówił, jak wyglądał

w ostatnim czasie proces odśnieżania dróg powiatowych. Prace odbywały się w trybie
dwuzmianowym a pracownicy na każdej zmianie mieli zapewniony dostęp do czterech
pojazdów służących do zimowego utrzymania i odśnieżania dróg oraz sprzętu do odśnieżania
ciągów pieszych i pieszo- rowerowych. W czasie intensywnych opadów śniegu maszyny były
w użyciu przez całą dobę. W okresie od grudnia do dnia dzisiejszego wykorzystano ponad 2
tys. ton soli drogowej.
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Przewodniczący Komisji zapytał, w jakim stopniu został wykorzystany budżet na
zimowe utrzymanie dróg.

Dyrektor powiadomił, iż środki przeznaczone na powyższy cel zostały zrealizowane
w całości. W bazie ZDP pozostał jeszcze zapas 400 ton soli drogowej.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o zakup nowego pojazdu do bazy wyposażenia
sprzętowego. Następnie poruszył temat powstających w wyniku roztopów rozlewisk na
drogach (np. na ulicy Żeromskiego w Otwocku) i wystosował prośbę o ich wypompowanie.
Poprosił również o zwrócenie uwagi na problem odśnieżenia terenów znajdujących się
w sąsiedztwie tunelu pod linią kolejową w ciągu ulic Żeromskiego- Filipowicza w Otwocku,
gdyż bryły śniegu zsuwają się na przejeżdżające samochody.

Dyrektor ZDP odniósł się do powyższych kwestii i pozytywnie się do nich
ustosunkował.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o wielofunkcyjność pojazdów przeznaczonych
do zimowego utrzymania dróg oraz o sposoby odśnieżania bez użycia ingerującej w
środowisko soli drogowej.

Dyrektor ZDP udzielił odpowiedzi.
Następnie głos w dyskusji zabrali: radny Dariusz Grajda, Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej- radny Piotr Kudlicki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – radny Roman
Srebnicki, radny Dariusz Kołodziejczyk, Dyrektor ZDP oraz Starosta Otwocki Krzysztof
Szczegielniak.

Ad. 4
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak udzielił informacji w kwestii planowanej

drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zaznaczając, iż Rada
Powiatu Otwockiego podjęła stanowisko w tej sprawie rok temu.

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada powiadomił o rozmowach mieszkańców gminy
Wiązowna wraz z jej włodarzem oraz przedstawicielami samorządów. Mieszkańcy są
przeciwni planom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakładających
propozycję przebiegu trasy przez kilka wsi gminy oraz chronione tereny Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. W związku z tym powstało stowarzyszenie „Nie tędy droga!”
zrzeszające przeciwników projektu lokalizacji budowy autostrad.

W debacie wzięli udział: radna Jolanta Koczorowska, radny Piotr Kudlicki, radny
Dariusz Kołodziejczyk oraz Starosta.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, kto będzie przedstawiał sprawozdanie z e –
konsultacji, które zostały wymienione w dzisiejszym porządku obrad.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak wytłumaczył, iż
uczestniczył w odbytym spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez GDDKiA, na
którym ustalono, iż „wariant czerwony” korytarza autostrady A50 będącej częścią planowanej
Autostradowej Obwodnicy Warszawy, jest najkorzystniejszy ekonomicznie i będzie on
najprawdopodobniej realizowany.

Radny Piotr Kudlicki uzupełnił, iż nazywanie „konsultacjami” spotkania, o którym
powyżej mowa, jest błędne, ponieważ konsultacje w tej kwestii już się zakończyły.

Powyższą wypowiedź poparła radna Jolanta Koczorowska oraz Starosta.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zaproponował, aby Zarząd Dróg Powiatowych

sporządził na najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu, zapytanie skierowane do GDDKiA
odnoszące się do zorganizowanego przezeń spotkania, w celu określenia ich oficjalnego
stanowiska w sprawie wyboru priorytetowego wariantu przebiegu planowanej trasy. Jeśli
korytarz dla przyszłej Autostradowej Obwodnicy Warszawy będzie przewidywał
niekorzystny dla Powiatu Otwockiego, „czerwony wariant” Rada Powiatu utworzy nowe
stanowisko w powyższej sprawie.
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Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej propozycji.

Ad. 5
Protokół Nr 32/21 z posiedzenia Komisji w dniu 18.01.2021 r. został przyjęty 9

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Protokół Nr 33/21 z posiedzenia Komisji w dniu 25.01.2021 r. został przyjęty 8
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”(1 osoba nie zagłosowała).

Ad. 6
Starosta oraz Wicestarosta na prośbę Przewodniczącego Komisji pokrótce

przedstawili, jak realizowane są wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu
i Środowiska w dniu 25 stycznia.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku
Magdalena Żurawska przedstawiła treść projektu pisma, które ma zostać skierowane do
Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przeprowadzenia kontroli procesu inwestycyjnego
przebudowanego odcinka drogi ekspresowej S17 z naciskiem na kwestie pojawiających się
uciążliwości hałasowych.

Głos w tej sprawie zabrali: radna Jolanta Koczorowska, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej radny Piotr Kudlicki, Przewodniczący Komisji oraz Wicestarosta.

W dalszym ciągu Dyrektor przedstawiła szczegółowo realizację pozostałych
wniosków, dotyczących Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (w załączeniu - Wyciąg
Nr 1192 z projektu protokołu Nr 147/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu
10 lutego 2021r oraz Wyciąg Nr 1183 z projektu protokołu Nr 145/21 z posiedzenia Zarządu
Powiatu Otwockiego w dniu 4 lutego 2021 r.)

W dyskusji związanej z powyższymi wnioskami wzięli udział radna Jolanta
Koczorowska, radny Dariusz Kołodziejczyk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji wspomniał, iż w Żanęcinie (gmina Wiązowna) nad Świdrem
w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na terenie ośrodku wypoczynkowego
„Rudka”, planowane jest wybudowanie osiedla mieszkaniowego, co jest powodem protestów
mieszkańców. Zapytał, czy mieszkańcy zgłaszali już do Starostwa swoje uwagi i czy zostały
podjęte w związku z tym jakieś działania.

Starosta odpowiedział, że nie wpłynęła do żadnego wydziału Starostwa dokumentacja
dotycząca budowy.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku
Magdalena Żurawska poinformowała, iż wpłynęła skarga mieszkańców gminy Wiązowna
dotycząca nielegalnej wycinki drzew w ww. miejscu. Sprawa wycinki została rozwiązana.

Radna Jolanta Koczorowska uszczegółowiła powyższą wypowiedź.
Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił, aby Dyrektor przygotowała na posiedzenie

Zarządu Powiatu informacje związane z rozwiązaniem sprawy nielegalnej wycinki drzew, o
której wspominała.

Dyrektor pozytywnie ustosunkowała się do prośby.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radny Roman Srebnicki wystosował

prośbę do Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie inspekcji wzdłuż dróg
powiatowych z powodu obecności suchych drzew stwarzających zagrożenie dla pieszych i
kierowców.

Dyrektor ZDP pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby.

Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu – Wyciąg Nr 1189 z projektu protokołu
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Nr 147/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 10 lutego 2021 r. wraz z
Planem Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata 2021-
2031.)

Do Komisji wpłynęła poniższa korespondencja:
− pismo z dnia 10.11.2020 r.  w sprawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (znak

sprawy: SRP.0004.52.2020)
− pismo z dnia 04.12.2020 r. Wójta Gminy Celestynów w sprawie odpowiedzi na pismo

S.OS.V.0023.134.2020 (znak sprawy: SRP.0004.7.2019)
− pismo z dnia 04.12.2020 r. Wójta Gminy Celestynów w sprawie wpisu do rejestru

zabytków nieruchomych (znak sprawy: SRP.0004.7.2019)
− pismo z dnia 28.12.2020 r. TBJ Bartosz Jobda Fitness Club Imperium w sprawie

lokalizacji przystanku przy ul. Kołłątaja w Otwocku (znak sprawy:
SRP.0005.44.2020.);

− Apel Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.12.2021 r. (znak sprawy:
SRP.0005.46.2020);

− pismo z dnia 12.02.2021 r. Wójta Gminy Celestynów w sprawie Porozumienia Nr
S.OS.III.0310.1.2019 (znak sprawy: SRP.0004.7.2019);

− pismo z dnia 15.01.2021 r. Wójta Gminy Celestynów w sprawie nierozwiązanej kwestii
nieudostępnienia działki drogowej w gminie Celestynów (znak sprawy:
SRP.0004.7.2019);

− pismo z dnia 15.01.2021 r. Wójta Gminy Celestynów w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej Nr 2718W na od. ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w
Celestynowie (znak sprawy: SRP.0004.7.2019);

− pismo z dnia 24.01.2021 r. dotyczące trwałego ogrodzenia działki budowlanej w
Sobiekursku (znak sprawy: SRP.0004.57.2020);

− pismo z dnia 15.02.2021 r. w sprawie projektu Umowy Partnerstwa (znak sprawy:
SRP.0005.2.2021)

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Paweł Ajdacki


