Protokół Nr 42/21
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 20 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom
oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego
Roberta Kosińskiego w godzinach od 1615 do 17 43.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł
Grzybowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak.
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie i omówienie harmonogramu inwestycji drogowych zaplanowanych na rok
2021.
4. Dyskusja i wnioski do Programu Rozwoju Dróg Powiatowych na terenie Powiatu
Otwockiego na lata 2021 – 2031.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu Nr 40/21 z posiedzenia Komisji w dniu 16.03.2021 r.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął Wyciąg Nr 1249
z protokołu Nr 154/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24.03.2021 r. wraz
z harmonogramem zadań i inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych (kopia w załączeniu).
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski streścił główne założenia
ww. harmonogramu.
Radna Aneta Bartnicka zapytała, dlaczego w planie nie zostały ujęte inwestycje,
których wykonanie zostało zaplanowane na ten rok z pozyskaniem środków z rezerwy
inwestycyjnej.
Dyrektor powiadomił, iż harmonogram przygotowywany był odpowiednio wcześniej i
wymaga jeszcze wprowadzenia powyższych zmian.
Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że zmiany powinny już być wprowadzone na
dzisiejsze posiedzenie komisji celem zapoznania się radnych z pełnym wykazem zadań i
inwestycji.
Radna Jolanta Koczorowska zawnioskowała, aby Dyrektor ZDP przygotował na
kolejne posiedzenie komisji, które odbędzie się za tydzień, zaktualizowany harmonogram a za
miesiąc przedstawił jego realizację.
Radny Dariusz Grajda dodał, że w planie brakuje podstawowych informacji
dotyczących planowanego terminu ogłoszenia przetargu, podpisania umowy i zakończenia
inwestycji.
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zauważył, że harmonogram winien
zawierać ogólny przedział czasowy a nie szczegółowe terminy, ponieważ mogą one ulec
przesunięciu. Starosta zaznaczył, iż w dokumencie brakuje kilku pozycji, ale są jeszcze
pozostałe, do których radni mogą już dziś składać swoje zastrzeżenia i uwagi.
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W dalszej części dyskusji radni Dariusz Grajda oraz Aneta Bartnicka zgłaszali swoje
uwagi i zastrzeżenia do harmonogramu.
Przewodniczący Komisji podsumowując dyskusję poinformował, że uzupełniony
harmonogram pojawi się na posiedzeniu kolejnej komisji. Poprosił również Dyrektora ZDP o
przesłanie pisemnej informacji przedstawiającej, jak zrealizowały się dotychczas założenia
planu.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie wniosków i uwag do Programu
Rozwoju Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2031.
Radna Aneta Bartnicka złożyła wniosek o dopisanie do harmonogramu działań
inwestycyjnych na drogach powiatowych w latach 2021 - 2031 kontynuacji budowy
chodników przy drodze powiatowej Gadka – Sufczyn – Radachówka w gminie Kołbiel.
Radna Jolanta Koczorowska przedstawiła swoje wnioski:
1. Uzupełnienie dokumentu, podobnie jak było to wykonane w poprzednim
opracowaniu, o wykaz postępu w zakresie realizowanych zadań na drogach
powiatowych dotyczących chodników (musi być porównywalny z tym, co istnieje
obecnie). Wykaz powinien być sporządzony w formie tabeli ukazującej porównanie,
ile i w jakich miejscach chodników przybyło w ciągu 5 lat. Jest to istotne ze względu
na wskazanie możliwości inwestowania w chodniki w związku z poprawą
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Należy również zwrócić uwagę na to, że
budowa drogi a jej rozbudowa lub uzupełnianie o inne elementy to dwie różne rzeczy.
2. Uzupełnienie programu inwestycyjnego o wykonanie chodnika na wąskiej drodze
powiatowej w miejscowości Kąck (gmina Wiązowna).
3. Korekta tabelki Nr 2 w kwestii zlikwidowania zapisu o granicy województwa oraz
dokładnego przeanalizowania i poprawienia kolejności odcinków dróg zgodnie z ich
numeracją.
Radna Bogumiła Więckowska zawnioskowała o zweryfikowanie długości dróg
podanych w dokumencie w metrach np. ulicy Sikorskiego w Józefowie oraz o dopisanie do
zadań inwestycyjnych wykonania remontu najbardziej zniszczonych odcinków ulicy 3 Maja
w Józefowie. Radna zgłosiła, aby w dokumencie pojawiła się diagnoza istniejącego stanu
dróg. W Józefowie jest pięć głównych dróg powiatowych. Tylko na niewielkich odcinkach
drogi są prawidłowo wykonane i mają podbudowę. Generalnie asfalt był wylewany na bruk z
polnego kamienia. W efekcie, co kilka lat te drogi wymagają remontu.
W dalszej części radni przedstawiali swoje zastrzeżenia oraz zadawali pytania
dotyczące dokumentu, na które na bieżąco odpowiadali Starosta, Dyrektor oraz Zastępca
Dyrektora ZDP.
Przewodniczący Komisji zadeklarował, że powyższe wnioski (łącznie z wnioskami
zgłoszonymi na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska oraz tymi, które
zostały wysłane drogą elektroniczną) zostaną przekazane za pośrednictwem Starosty i
Zarządu Dróg Powiatowych, wykonawcy dokumentu. Następnie w poprawionej formie trafi
on ponownie do radych.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji poprosił, aby podczas prac nad ubytkami w jezdni, firmy
starały się robić to kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich zniszczeń.
Dyrektor ZDP zaznaczył, że firmy zewnętrzne mają ograniczoną ilość zleceń do
wykonania.
Radna Grażyna Olszewska zwróciła uwagę na dużą ilość zniszczeń i degradacji
nawierzchni jezdni na odcinku ulicy Karczewskiej w Otwocku.
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Dyrektor ZDP odparł, że zdaje sobie sprawę z tego, że stan powyższej drogi w tym
miejscu jest nieciekawy. Zapewnił, że podejmie działania mające na celu zlikwidowanie
niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu.
Radny Dariusz Grajda podziękował Staroście i ZDP za przełożenie kostki w bramie
kościoła w Celestynowie. Zapytał, kiedy zostaną dopuszczone do ruchu jezdnie równoległe
do torów kolejowych nad tunelem ulicy Filipowicza w Otwocku. Następnie poinformował o
złożonej wspólnie z radną Jolantą Koczorowską interpelacji w sprawie zasypania rowów
odprowadzających wodę opadową z pasa drogowego drogi powiatowej w Celestynowie,
biegnącej wzdłuż ul. Obrońców Pokoju, co nastąpiło podczas modernizacji linii kolejowej nr
7 Warszawa – Lublin.
Dyrektor ZDP oznajmił, że nie zna jeszcze konkretnego terminu dopuszczenia
powyższych jezdni do ruchu.
Radna Jolanta Koczorowska zasugerowała, aby zadbać o drogę przebiegającą głównie
przez Żanęcin, ponieważ jest ona w bardzo złym stanie. Zapytała, czy oprócz ścieżek
rowerowych, będą tam wykonywane również inne prace.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że aktualnie nie ma środków w budżecie na
kompleksowe działania umożliwiające naprawę drogi. Będą mogły być wykonane jedynie
miejscowe utrwalenia nawierzchni jezdni.
Ad. 6
Radna Aneta Bartnicka zwróciła uwagę na formę niektórych zapisów wypowiedzi
radnych w protokołach.
Protokół Nr 40/21 z posiedzenia Komisji w dniu 16.03.2021 r. został przyjęty wraz z
uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia
13.04.2021 r – w załączeniu), 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (1 osoba
nie zagłosowała).
Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu: Wyciąg Nr 1256 z projektu protokołu
Nr 155/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 31.03.2021 r.).
Do Komisji wpłynęła poniższa korespondencja:
− wyciąg Nr 1252 z protokołu Nr 154/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w
dniu 24.03.2021 r. (oryginał znajduje się pod protokołem Nr 37/21 Komisji
Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 12.04.2021 r.);
− uwagi radnej Jolanty Koczorowskiej do Planu Rozwoju Sieci Drogowej z dnia
13.04.2021 r. (znak sprawy: SRP.0004.10.2021 r.)
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