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Protokół Nr 39/21 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 28 czerwca 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 16
15 

do 17
00 

 
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł 

Grzybowski.  

 

Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie Obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 

3. Stan realizacji inwestycji drogowych ZDP. 

4. Przyjęcie protokołów obrad Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie Obrad. 

 

Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad i zapytał, czy są do niego propozycje zmian. 

Radni nie zgłosili uwag do ww. przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pawła 

Grzybowskiego o przedstawienie realizacji inwestycji drogowych w pierwszym półroczu 

2021 roku.  

Dyrektor ZDP zapytał, w jakiej formie przedstawić powyższe inwestycje. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zaproponował, aby scharakteryzować 
sprawy, które są zgodnie z harmonogramem zrealizowane i takie, które mają ewentualne 

opóźnienia.  

Dyrektor ZDP zaprezentował harmonogram zgodnie z powyżej zaproponowanym 

kluczem. Wspomniał m.in. o unieważnionych postępowaniach przetargowych dotyczących 

budowy chodnika na ulicy Widocznej na terenie gminy Wiązowna, etapie podpisywania 

umów związanych z tworzeniem struktury chodnikowej w Karczewie i Czarnówce, 

ukończeniu pierwszego koszenia w Kołbieli oraz sukcesywnym malowaniu oznakowania 

poziomego na drogach. Większość zadań wykonywanych jest zgodnie z planem, niektóre 

trzeba było pozamieniać kolejnością. 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy malowanie znaków poziomych na jezdniach nie 

może odbywać się wcześniej, tak, aby na czerwiec były już gotowe? 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że problemem uniemożliwiającym wcześniejsze 

rozpoczęcie tego typu prac jest temperatura zewnętrzna i warunki atmosferyczne. ZDP od 

tego roku wykonuje malowania w technologii chemoutwardzalnej.  

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby radni otrzymywali przed posiedzeniem 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska uzupełniony o szczegółowe informacje 

harmonogram przygotowany przez Dyrektora ZDP. Radnym łatwiej byłoby wówczas 

zadawać pytania. 
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Starosta powiedział, iż omówienie stanu zaawansowania robót jest potrzebne, 

natomiast uzupełnianie wykazu o bardzo szczegółowe informacje znacznie wydłuża czas 

pracy pracowników. Jeśli jednak radni chcą je otrzymywać, muszą złożyć wniosek na 

posiedzeniu Komisji.  

Radny Piotr Kudlicki wypowiedział się w tej kwestii zaznaczając, iż jego zdaniem nie 

ma potrzeby wysyłania bieżącej aktualizacji inwestycji drogowych. Przygotowany 

harmonogram jest wystarczający. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy istnieje ryzyko niewykonania któregoś 
przedsięwzięcia do końca roku? 

Dyrektor ZDP odparł, że jest jeszcze za wcześnie by udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi w tym temacie.  

Starosta wtrącił, iż w kwestii inwestycji poza drogowych istnieje ryzyko nie 

ukończenia rewitalizacji parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego do końca bieżącego roku.  

Radny Piotr Kudlicki zadał pytanie w powyższej sprawie - czy do umowy 

przewidziany jest wykaz realizacji poszczególnych etapów i zakresów? 

Starosta odpowiedział, że prawdopodobnie nie ma zakresu etapowania, tylko całość 
zadania, przewidziana na okres pięciu miesięcy. 

Radny Piotr Kudlicki zwrócił uwagę, aby w przyszłości tego typu umowy na roboty 

budowlane były opatrzone odpowiednim załącznikiem z harmonogramem realizacji w czasie.  

Starosta zadeklarował, że sprawdzi, czy taki załącznik jest i prześle radnym 

informację. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że po oddaniu do ruchu tunelu pod przejazdem 

kolejowym w ulicy Żeromskiego w Otwocku, w godzinach szczytu jest on nieprzejezdny. 

Czy ZDP będzie podejmował działania mające na celu usprawnienie ruchu w tym miejscu? 

Wspomniał również o newralgicznym korkującym się punkcie – ulicy Matejki na odcinku 

drogi Andriollego i Karczewskiej w Otwocku. 

Dyrektor ZDP oznajmił, że została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie 

nowej organizacji ruchu pod tunelem.  

Starosta uszczegółowił powyższą wypowiedź. W kwestii ulicy Matejki niewiele 

można zrobić, ponieważ korkuje się rondo przy parku. W pobliżu znajdują się cztery szkoły, 

co znacznie utrudnia ruch. 

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał o przedsięwzięcie przedłużenia ulicy 

Narutowicza w Otwocku i połączenia jej z dzielnicą przemysłową w Karczewie.  

Starosta poinformował, że środki na ww. inwestycję są w budżecie, ale w momencie, 

gdy powstał pomysł robienia obwodnicy, pojawiły się protesty mieszkańców tej części miasta 

Otwocka, przez którą miałaby ona przebiegać. Sprawa jest poważna i Zarząd Powiatu musi 

zarekomendować odpowiednie rozwiązanie, które zostanie następnie przedstawione radnym.  

Dyrektor ZDP poparł powyższą wypowiedź.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy prowadzone były szacunkowe badania dotyczące 

natężenia ruchu TIR -ów na planowanej drodze. 

Starosta odparł, że badania nie były robione, jednak ilość TIR – ów i samochodów 

ciężarowych jeżdżących obecnie ulicą Matejki do dzielnicy przemysłowej w Karczewie jest 

duża. W przypadku powstania obwodnicy ta ilość by się zwiększyła.   

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła wniosek, aby Zarząd Dróg Powiatowych 

przygotowywał przed posiedzeniami Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, w których 

porządku obrad będzie uwzględniony ten punkt, bieżącą informację o realizacji 

harmonogramu zadań, łącznie z wzmiankami dotyczącymi przetargów i firm.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. 
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Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby Zarząd 

Dróg Powiatowych przygotowywał sprawozdania przed posiedzeniami Komisji o 

realizacji harmonogramu zadań. 

 

 Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

Wniosek uzyskał poparcie Komisji. 

 

Ad. 4 
Protokół Nr 38/21 z posiedzenia Komisji w dniu 26.04.2021 r. został przyjęty 

jednomyślnie pozytywnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 5 
Radny Piotr Kudlicki poprosił o wyprostowanie drobnej nieścisłości – dzisiejszy 

wniosek Komisji powinien zostać przekazany do Zarządu Powiatu a nie do ZDP.  

Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższej wypowiedzi. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o efektywność prac wykonywanych na drodze 

o  dużym natężeniu ruchu przebiegającej przez Żanęcin. Droga jest bardzo zniszczona, 

w  związku z tym radna zasugerowała, aby zorganizować tam bardziej skuteczne działania. 

Dyrektor ZDP poinformował, że na ww. drodze prowadzone są roboty związane 

z  bieżącym utrzymaniem dróg. Przyznał, ze należy zrobić tam konkretną modernizację - ZDP 

będzie prowadził działania w tym kierunku. 

 

Ad. 6 
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu – wyciąg Nr 1306 z projektu protokołu 

Nr 160/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 7 maja 2021 r.) 

 

Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja: 

− wyciąg Nr 1340  z projektu protokołu Nr 165/21 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Otwockiego w dniu 2 czerwca 2021 r. (znak sprawy: 

SRP.0005.13.2021); 

− stanowisko nr 6/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej 

(OAW) – droga A50 (znak sprawy: SRP.0005.13.2021) 

  
 

 
Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 
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