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Protokół Nr 36/21
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 22 marca 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 1826

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku Marcin Kasprzak, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku
Monika Pokrywczyńska oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Otwocku Magdalena Żurawska.

Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska za 2020 r.
6. Komunikacja publiczna na terenie powiatu otwockiego - pismo Prezydenta Miasta

Otwocka w sprawie SKM.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, iż do Komisji wpłynął wniosek o udostępnienie

informacji publicznej z dnia 10.02.2021 r. (pismo z dnia 10.02.2021 w sprawie wniosku
o udzielenie informacji publicznej dot. uchwały Nr 122/XV/19 i opinia prawna z dnia
16.02.2021r.-znak sprawy: SRP.0005.5.2021).Wniosek dotyczy doprecyzowania Uchwały
Nr 122/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia
kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna.

W wyniku dyskusji Komisja podjęła poniższy wniosek.

Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska rekomenduje podjęcie uchwały o
przekazaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 lutego 2021 r.
Zarządowi Powiatu Otwockiego zgodnie z właściwością merytoryczną.

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 1 osoba (nie zagłosowała 1 osoba).
Wniosek uzyskał poparcie Komisji.

Zgodnie z prośbą Przewodniczącego Komisji radny Piotr Kudlicki sformułował
uzasadnienie dla projektu uchwały:
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„W uzasadnieniu należy zaproponować zapis o tym, że Zarząd proceduje tożsamy wniosek
tego samego Autora, w tej samej sprawie. Zarząd jest podmiotem odpowiedzialnym
merytorycznie za treść projektu uchwały, jako projektodawca, jak również za wykonanie
uchwały, stąd właściwość rzeczową Rada określa, jak na wstępie. Procedowanie tego samego
wniosku przez Radę i Zarząd równolegle oraz udzielanie odpowiedzi osobno przez te dwa
podmioty, należy uznać za nieprawidłowe. Udzielenie informacji nie jest aktem władczym,
stąd dla Autora, odpowiedź Zarządu a nie Rady, nie jest uszczupleniem Jego praw, stąd Rada
nie widzi kolizji w tym, że zapytanie dotyczy uchwały Rady a udzielającym informacji jest
Zarząd.”

Ad. 4

Przewodniczący Komisji wymienił projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu
Otwockiego do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki, Zasobu i Środowiska:

1) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu
nr 4 w budynku usytuowanym w Otwocku przy ul. Koszykowej 4;

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na
działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości
historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż można przystąpić do omawiania
i opiniowania.

1) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Otwocku Monika Pokrywczyńska przedstawiła projekt uchwały Nr 1.

Głos w sprawie ww. projektu uchwały zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarki,
Zasobu i Środowiska, radna Jolanta Koczorowska, radny Jacek Czarnowski, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Kudlicki oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt.

Opinia Komisji:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 11 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.

2) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku
Magdalena Żurawska omówiła projekt uchwały Nr 2.

W dyskusji dotyczącej powyżej przedstawionego projektu uchwały wzięli udział:
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i
Środowiska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Dariusz Grajda, radna Bogumiła
Więckowska, radna Jolanta Koczorowska, Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak oraz
radny Mirosław Pszonka.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt.
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Opinia Komisji:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 11 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.

Ad. 5
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska za rok 2020 zostało

przyjęte jednomyślnie w obecności 12 członków Komisji (w załączeniu).

Ad. 6
Przewodniczący Komisji poinformował o tym, że do Komisji wpłynęły pisma

Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11.02.2021 r. i 19.02.2021 r. w sprawie finansowania
kolejowego transportu publicznego na trasie Warszawa-Otwock w 2021 roku (znak
sprawy: SRP.0005.6.2021). Przewodniczący zapytał, czy były już prowadzone rozmowy
Zarządu Powiatu z Prezydentem Miasta Otwocka w powyższej sprawie.

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak powiedział, że Zarząd Powiatu już
dwukrotnie pochylał się nad tą kwestią, ale w celu opracowania ostatecznego stanowiska na
najbliższe posiedzenie Zarządu został zaproszony Prezydent Miasta Otwocka. W minionych
obradach Zarządu Powiatu uczestniczyli włodarze tych gmin, których budżety nie
przewidziały środków na finansowanie linii kolejowych (Kołbiel, Osieck i Karczew). W
wyniku mediacji udało się uzyskać zgodę na dofinansowanie od włodarzy dwóch gmin.
Starosta zaznaczył, iż kwestia przejęcia roli koordynatora przez Powiat Otwocki w zakresie
realizowanego porozumienia zawartego przez Szybką Kolej Miejską i Koleje Mazowieckie na
trasie Warszawa-Józefów-Otwock zostanie wyjaśniona podczas obrad Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy zastanawiano się nad powołaniem związku
komunalnego dotyczącego komunikacji publicznej na terenie Powiatu Otwockiego, aby
np. określić udział procentowy poszczególnych gmin w finansowaniu publicznego transportu
kolejowego.

Starosta odpowiedział, iż były wskazane kwoty dofinansowań dla poszczególnych
gmin jednakże organy powiatu nie mają mocy prawnej, aby nakazać gminom z ich
wywiązywania się. Wszystko może się odbywać jedynie w drodze rozmów i negocjacji.

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada zakomunikował, że w ubiegłym roku padła
propozycja, aby gminy przystąpiły do związku powiatowo- gminnego w celu
uporządkowanego określania partycypacji w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii
komunikacyjnych (w tym przypadku autobusowych). Żadna z gmin nie była zainteresowana
przystąpieniem do takowego związku. Rozmowy na temat linii kolejowych wówczas nie były
podejmowane.

Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że z Szybkiej Kolei Miejskiej SKM
korzystają mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Otwockiego w związku z tym każda z gmin
powinna mieć swój wkład w ich funkcjonowanie. Powinno opierać się to na solidarności
wynikającej z deklaracji współpracy.

Starosta odniósł się do powyższej wypowiedzi.
Głos w tej sprawie zabrał również radny Jacek Czarnowski oraz Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej wyrażając poparcie dla działań Zarządu Powiatu, które Starosta
przedstawił na dzisiejszym posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska skierował do Skarbnika
pytanie, czy prowadzona była analiza, jak wysoko mógłby się Powiat zaangażować
w finansowanie SKM lub szerzej – w rozwój komunikacji publicznej na terenie Powiatu
Otwockiego.
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Skarbnik udzielił informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej zaznaczając, iż
priorytetową rzeczą jest rozwiązanie problemów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w
restrukturyzacji w Otwocku.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o to, czy jest odpowiedź na pytanie Wicestarosty
skierowane do Urzędu Marszałkowskiego o Regionalny Plan Transportowy Województwa
Mazowieckiego.

Wicestarosta powiedział, iż pismo zostanie przesłane do Komisji Gospodarki, Zasobu
i Środowiska jeszcze w tym tygodniu.

Starosta na prośbę Przewodniczącego Komisji podsumował powyższą dyskusję i
zadeklarował, że po obradach Zarządu Powiatu, na których będzie obecny Prezydent Miasta
Otwocka przedstawi radnym na sesji stanowisko Zarządu w sprawie finansowania i
koordynowania kolejowego transportu publicznego.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji wspomniał o konieczności przegłosowania projektu

stanowiska Rady Powiatu Otwockiego w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla
realizacji polityki spójności 2021 – 2027 w Polsce, procedowanego podczas sesji Rady
Powiatu Otwockiego w dniu 3 marca 2021 r. Poinformował, że zgodnie z Wyciągiem Nr 24 z
projektu protokołu Nr 35/21 Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 16 marca
2021 r. radna Bogumiła Więckowska zawnioskowała o „przegłosowanie stanowiska
grupy radnych procedowanego na nadzwyczajnej sesji”. Wniosek został przez Komisję
przyjęty 6 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw”.

W wyniku dyskusji radny Piotr Kudlicki zaproponował, aby zapisać w protokole:
„Komisja doszła do wniosku, że poprzednie głosowanie nie budziło wątpliwości i przyjęła
takie stanowisko przez aklamację”.

Radna Bogumiła Więckowska powiedziała: „wnioskodawca potwierdza wolę”.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby powyższe opinie umieścić w protokole, gdyż

wyczerpują one stanowisko Komisji: „raz podjęta decyzja na poprzedniej Komisji jest przez
nas podtrzymywana i nie będziemy drugi raz głosować.”

Radny Jacek Czarnowski wystosował prośbę o udzielenie informacji związanych z
obecną sytuacją Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o w restrukturyzacji przy
ul. Batorego w Otwocku.

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada poinformował, że Członek Zarządu PCZ Michał
Mrówka złożył rezygnację z pełnienia funkcji – ustanie ona z dniem 31 marca br. Podczas
posiedzenia rady wierzycieli zaniepokojono się sytuacją rezygnacji Członka Zarządu
w momencie, gdy kredyt nie został jeszcze szpitalowi przyznany, dlatego też złożono prośbę
do rady nadzorczej o uzupełnienie składu o nowego Członka Zarządu PCZ. W drodze
uchwały podjętej przez radę nadzorczą nowym Członkiem Zarządu PCZ został Robert
Podgórzak - pracę rozpoczął w dniu 22 marca.

Radny Dariusz Grajda zwrócił się z prośbą o przybliżenie sylwetki nowego Członka
Zarządu PCZ (doświadczenie, kompetencje, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie) oraz
poinformowanie, w jaki sposób został wybrany (np. czy został wyłoniony w drodze
konkursu). Zapytał również, kto zgłaszał podaną osobę do Zarządu PCZ.

Wicestarosta wyjaśnił, iż powołanie i decyzja o formie powołania Członka Zarządu
PCZ należy do kompetencji rady nadzorczej. Kwestia kontraktu, czyli ustalenia warunków
płacy i okresu zatrudnienia jest jeszcze na etapie negocjacji. Wicestarosta dodał, iż
szczegółowych informacji związanych z przedstawieniem sylwetki ww. osoby może udzielić
na następnym posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji poprosił o zebranie i przedstawienie informacji, o które
prosił radny Dariusz Grajda na najbliższą sesję Rady Powiatu Otwockiego.
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Wicestarosta pozytywnie ustosunkował do powyższej prośby.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radny Roman Srebnicki poruszył wątek kontroli

poziomu hałasu wzdłuż drogi ekspresowej S17.
Wicestarosta oznajmił, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 15

tys. zł na zakup decybelometra służącego do badania poziomu hałasu.
Skarbnik uszczegółowił powyższą wypowiedź.
Radny Jacek Czarnowski zapytał, kto będzie dokonywał pomiarów na trasie szybkiego

ruchu S17 i na jakich zasadach.
Wicestarosta odpowiedział, że będzie zajmował się tym pracownik Wydziału Ochrony

Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku po przejściu odpowiedniego szkolenia.
Urządzenie będzie wykorzystane do pomiaru hałasu również w innych, problematycznych
miejscach.

Następnie Starosta na prośbę Przewodniczącego Komisji wyjaśnił, że prace nad
projektem „Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata
2021 – 2031” zostały zakończone. Radni mogą teraz zgłaszać doń swoje uwagi; zostaną one
przekazane do wykonawcy planu. Dotychczas wpłynęły zastrzeżenia radnej Jolanty
Koczorowskiej (znak sprawy: SRP.0004.10.2021).

Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła, aby w dokumencie pojawiła się diagnoza
istniejącego stanu dróg. W Józefowie jest pięć głównych dróg powiatowych; żadna z nich nie
ma podbudowy a na tzw. kocich łbach wylewane były „dywaniki”, które po kilku latach się
już niszczą i tworzą się tam dziury. Radna powiedziała, że plan bierze pod uwagę wykonanie
remontów tylko krótkich odcinków ulic Sikorskiego i Piłsudzkiego a tymczasem remontu
wymagają całe drogi. Plan powinien uwzględnić ich stan techniczny.

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji zobowiązał się, iż zwoła posiedzenie
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska między 12 a 19 kwietnia br., które zostanie w
całości poświęcone dyskusji i uwagom do ww. dokumentu. Przewodniczący Komisji zachęcił,
aby przed posiedzeniem komisji radni przesyłali swoje uwagi e-mailem

Radny Dariusz Grajda poprosił o przesłanie mu w dniu jutrzejszym drogą
elektroniczną statutu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o, umowy Spółki i aktualnych
dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem, a także regulaminu organizacyjnego.
Zwrócił się także do Wicestarosty z prośbą o udzielenie odpowiedzi na najbliższej sesji na
pytanie: „kto, w jakim trybie zaproponował, albo zgłosił tego nowego członka Zarządu do
PCZ?”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o sporządzenie podsumowania ilości
mostów, mostków, przepustów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego oraz
zadbanie o ich stan techniczny, ponieważ wiele z nich wymaga remontu.

Głos w tej sprawie zabrała radna Jolanta Koczorowska, Starosta, Zastępca Dyrektora
Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak oraz radny Jacek Czarnowski.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o pismo z dnia 23.02.2021 r. Przewodniczącego
Zarządu Powiatu w sprawie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50
(w załączeniu).

Starosta odpowiedział, że na powyższe pismo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad nie udzieliła jeszcze odpowiedzi.

Przewodniczący poinformował o pozostałej korespondencji, która wpłynęła do
Komisji:

− stanowisko nr 2/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23.02.21 r.
(znak sprawy: SRP.0005.35.2020)

− wyciąg Nr 1214 z projektu protokołu Nr 149/21 z posiedzenia Zarządu
Powiatu Otwockiego w dniu 24.02.2021 r. wraz z pismem Wójta Gminy
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Celestynów z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uciążliwości hałasowych wzdłuż
drogi ekspresowej S17 (znak sprawy SRP.0004.1.2021)

− wyciąg Nr 1200 z projektu protokołu Nr 148/21 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 17.02.2021 r. (znak sprawy: SRP.0002.XXXIII.2021)

− wyciąg Nr 1219 z projektu protokołu Nr 150/21 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 04.03.2021 r. (znak sprawy: SRP.0002.XXXIII.2021)

Ad. 8
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Paweł Ajdacki


