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Protokół Nr 40/21 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 30 sierpnia 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
20

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

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki oraz Zastępca 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marcin Kasprzak.  

 

Ad. 1 i 2 
Porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji przedstawiał się 

następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad Komisji GZiŚ. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji GZiŚ. 

3. Konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.  

(z perspektywą do 2033 r.). 

4. Omówienie stanu inwestycji drogowych w powiecie otwockim w 2021 r. 

5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu  Otwockiego w sprawie wyboru 

delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich. 

6. Przyjęcie 39 protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska z dnia 

28 czerwca 2021 r. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Paweł Ajdacki otworzył 

posiedzenie Komisji, przywitał obecnych członków Komisji i zaproszonych gości. Następnie 

zaproponował zmianę do ww. porządku posiedzenia, aby pkt 5 stał się pkt. 3, a obecne pkt. 3  

i 4 zmieniły odpowiednio numerację na pkt. 4 i 5.   

Nie zgłoszono innych uwag do przedstawionego porządku obrad.  

Porządek obrad z powyższą zmianą przyjęto w wyniku głosowania: „za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco: 
1. Rozpoczęcie obrad Komisji GZiŚ. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji GZiŚ. 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu  Otwockiego w sprawie wyboru 

delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich. 

4. Konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.  

(z perspektywą do 2033 r.). 

5. Omówienie stanu inwestycji drogowych w powiecie otwockim w 2021 r. 

6. Przyjęcie 39 protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska z dnia 

28 czerwca 2021 r. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad. 3 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 1 dodając, że jest to uchwała 
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porządkująca. 

 Starosta Otwocki oraz Sekretarz Powiatu omówili ww. projekt uchwały. 

Zgodnie z § 15 Statutu Związku Powiatów Polskich przyjętym uchwałą nr XXV/5/19 

delegatem Powiatu Otwockiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich jest 

Starosta Otwocki lub osoba upoważniona przez Starostę Otwockiego. Rada Powiatu 

Otwockiego uchwałą Nr 13/II/18 na delegata wybrała radnego Grzegorza Michalczyka, 

należało ten stan uregulować stąd ww. projekt uchwały.  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji poddał 

pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 10 członków Komisji. 
Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 4 
 Przewodniczący Komisji zapytał czy Zarząd Powiatu przygotowuje wystąpienie  

w konsultacjach publicznych Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. 

 Starosta odpowiedział, że na ten moment jeszcze nie, natomiast Zarząd będzie się nad 

tym pochylać.  
 Przewodniczący Komisji stwierdził, że ważne jest, aby Powiat Otwocki zaakcentował 

swój udział w tych konsultacjach.   

 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że może byłoby warto zasygnalizować,  
że droga zaplanowana przez teren powiatu otwockiego, jako jedyny fragment, ma klasę 
autostrady. Dodała, że cała obwodnica Warszawy ma być „S-ką” i tylko to co jest na terenie 

powiatu otwockiego, i przebiega przez środek Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ma 

mieć charakter autostrady. Powiedziała, że można zasugerować wykonanie dłuższego odcinka 

drogi, ale o niższej klasie. Radna dodała, że takie rozwiązanie miałoby pozytywny wydźwięk 

dla naszego powiatu. Radna poprosiła o pomoc w analizie ww. Programu osoby, która się 
dobrze orientuje w tego typu dokumentach, ponieważ sam dokument jest bardzo trudny. 

Konsultacje dotyczą programu drogowego, który jest komponentem Polskiego Ładu. Ale 

żeby dotrzeć do tego miejsca, które interesuje radnych i mieszkańców powiatu i w którym 

będą mogli wyrazić swoją opinię, zgodną z tym co wcześniej podejmowała Rada Powiatu, 

należałoby skorzystać  
z pomocy fachowca.        

 Przewodniczący Komisji poprosił, aby Zarząd Powiatu przedstawił opinię, jaką 
wystosował w ramach konsultacji.  

 Starosta odpowiedział, że Zarząd pochyli się nad tematem. Następnie przedstawi 

Komisji opinię. Podczas Komisji członkowie będą mogli przegłosować stanowisko, jeśli 
uznają, że trzeba wesprzeć Zarząd w tej kwestii. Starosta powiedział, że w piątek – 27 

sierpnia br. w Serocku odbyło się spotkanie w sprawie obwodnicy przebiegającej przez teren 

powiatu otwockiego, niestety Starosta nie mógł w nim uczestniczyć z uwagi na dwa inne 

wydarzenia zaplanowane z wyprzedzeniem. Powiedział, że w ww. spotkaniu poświęconym 

przebiegowi planowanej Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy, zorganizowanym przez 

Posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego wzięli udział samorządowcy reprezentujący gminy i 

powiaty zlokalizowane na wschód od Warszawy, a także Marcin Horała Wiceminister w 

Ministerstwie Infrastruktury. Jest nadzieja, że być może Inwestor zmieni koncepcję na „50-

tkę” i takie zostało wystosowane stanowisko do Pana Ministra. Dodał, że należy pamiętać o 

obecnym stanie prawnym.   

 Przewodniczący Komisji powiedział, że opinia Zarządu w przedmiotowej kwestii 
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będzie bardzo istotna dla Komisji. W związku z czym Przewodniczący poprosił o jej 

przekazanie celem wyrażenia ewentualnego poparcia przez Komisję.    
Ad. 5 

1. Przewodniczący Komisji poinformował o zestawieniu inwestycji na rok 2021, które 

zostało przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, zgodnie z wytycznymi 

Komisji z ubiegłego posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał o poz. 37 „Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2713W w miejsc. Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów”. Dlaczego w wykazie 

inwestycja oznaczona jest kolorem brązowym?  

Pan Marcin Kasprzak – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 

powiedział, że ww. inwestycja jest w przygotowaniu. Dodał, że w miejscu, gdzie planowane 

jest wykonanie robót budowlanych, w części Gmina Celestynów będzie budować kanalizację 
sanitarną. Poza tym zadanie zostało zgłoszone do Polskiego Ładu. Jeśli Powiat otrzyma na nie 

dodatkowe środki to będzie ono wykonane kompleksowo, w całości, a jeśli nie – zostaną 
wybrane te miejsca, które nie kolidują z zakresem, który ma wykonać Gmina. Natomiast 

środki  

z RFIL na to zadanie są do wykorzystania do przyszłego roku.  

Przewodniczący Komisji zapytał o inwestycję rozbudowy ul. Narutowicza między 

Otwockiem a Karczewem. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jej realizacja jest zagrożona. 

Zapytał czy, w związku z zagrożeniem realizacji inwestycji, jest pomysł na co ewentualnie 

przeznaczyć „uwolnione” środki? 

Starosta odpowiedział, że Zarząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, jeśli chodzi  

o ww. inwestycję. Dodał, że zostały przeprowadzone różne analizy m.in. wycinki drzew  

i wykupu gruntu, zestawiono również koszty. Powiedział, że jeśli zapadnie decyzja, to 

Komisja zostanie poinformowana o tym fakcie, wraz z uzasadnieniem dla stanowiska 

Zarządu. Starosta powiedział, że realizacja tej inwestycji oznaczałaby bardzo duże koszty dla 

Powiatu (wykup gruntów), ale też duże straty ekologiczne. Nowo wybudowana droga 

łączyłaby drogę Nr 801  

z drogą gminną, w związku z czym, aby Powiat mógł się ubiegać o dodatkowe środki, 

musiałby przejąć drogę gminną.  Dlatego wszystkie te aspekty: prawne, finansowe, 

ekologiczne rozważa Zarząd. Co do przeznaczenia środków – obecnie są one w budżecie, 

potrzeb jest bardzo dużo, gminy upominają się o wspólne inwestycje, trwa doposażanie ZDP. 

W związku z czym jak Zarząd podejmie decyzję w sprawie odejścia od rozbudowy ul. 

Narutowicza, wskaże na co przeznaczyłby te środki.  

Przewodniczący Komisji poinformował o e-mailu z dnia 13.08.2021 r. w temacie 

remontu dróg i załączonym do niego wniosku do budżetu na 2021 rok, w którym 

wyszczególniono cztery zadania polegające na: remontach dróg powiatowych Glina – Wola 

Ducka oraz Glina – Pogorzel, wykonaniu chodników w drogach powiatowych ul. Lubelska  

w Glinie oraz miedzy Gliną a Pogorzelą (znak sprawy: SRP.0005.21.2021). Zapytał czy 

Zarząd będzie brał pod uwagę ww. wniosek przy dzieleniu środków, które będą przesunięte  

z niezrealizowanej inwestycji w ul. Narutowicza? 

Starosta odpowiedział, że Zarząd traktuje przesłany wniosek jako wniosek do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2022.  

Radny Roman Srebnicki dopytał o ww. przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej  

Nr 2713W w miejsc. Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów. 

Pan Marcin Kasprzak odpowiedział, że odcinkiem niekolizyjnym jest ul. Fabryczna  

w Starej Wsi. Do wybudowania jest również chodnik na odcinku od Dąbrówki do 

Celestynowa (po lewej stronie jadąc w kierunku Celestynowa). W związku z czym byłby on  

do zrealizowania, tak jak nawierzchnia na tym samym odcinku drogi – od ronda  
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do cmentarza w Celestynowie. Dodał, że jeśli Gmina Celestynów przyspieszy swoje działania 

w kwestii budowy kanalizacji, to zostanie wybudowany większy zakres dokumentacji. 

Powiedział, że obecnie Gmina musi uzyskać odstępstwo niezbędne do pozwolenia na 

budowę, ponieważ kanalizacja nie mieści się poza jezdnią, tylko w nią wchodzi. Jeśli chodzi o 

Polski Ład, to pierwotnie wniosek opiewał na 11 mln zł, natomiast zostało przyznane 5,5 mln 

zł.   

Przewodniczący Komisji zapytał o poz. 10 „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. Jak długi odcinek jest planowany do remontu.  

Pan Marcin Kasprzak odpowiedział, że do przebudowy i rozbudowy planowany jest 

odcinek od ZUS do ul. Narutowicza, a w zasadzie do tymczasowego ronda. Dodał, że 

planowana jest również budowa samego ronda, obecnie prowadzone są rozmowy. 

Tymczasowe rondo zostałoby na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Poniatowskiego.  

Przewodniczący Komisji zapytał czy w ramach przebudowy ul. Poniatowskiego na tak 

długim odcinku przewidywana jest budowa bezpieczniejszego przejścia dla pieszych przy 

skrzyżowaniu z ul. 3 maja? Jest to prosty odcinek ul. Poniatowskiego, kierowcy rozpędzają 
pojazdy, co stwarza duże zagrożenie dla pieszych.   

Pan Marcin Kasprzak odpowiedział, że na początku roku odbyło się spotkanie 

poświęcone ww. tematowi. W budżecie planowane jest wprowadzenie urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, które pomogą bezpiecznie pokonać to przejście dla 

pieszych.  

 

2. Przewodniczący Komisji poinformował o analizie ruchowej dla rozbudowy  

ul. Karczewskiej/Matejki/Batorego w Otwocku przekazanej przez Zarząd Powiatu 

celem wyrażenia przez Komisję pisemnego stanowiska. 

 

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w 

ww. sprawie. Natomiast skierował do Komisji niezależny audyt celem zapoznania. Wynika z 

niego, że lepszym rozwiązaniem jest skrzyżowanie ze światłami, biorąc pod uwagę 
przepustowość. Jednakże bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie ronda. 

Starosta powiedział,  

że różnica pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami jest niewielka, na korzyść instalacji świateł. 

Dodał, że budowa ronda będzie tańsza o ok. 700-800 tys. zł, od budowy skrzyżowania  

ze światłami.  

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o stanowisko władz Otwocka w tej kwestii.  

Starosta odpowiedział, że Prezydent Miasta Otwocka przychyla się do budowy ronda.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że warto byłoby pozyskać uzupełniającą 
informację, jeśli chodzi o różnicę w przepustowości między rondem a skrzyżowaniem. 

Poprosił o przesłanie uzupełnienia do Komisji. Poinformował, że Wicestarosta Paweł Zawada 

proponował ustawienie w tym miejscu tymczasowego ronda.  

Starosta poprosił Pana Marcina Kasprzaka o pozyskanie takiej informacji. Następnie 

odniósł się do propozycji tymczasowego ronda dla sprawdzenia przepustowości, może być 
ono kłopotliwe dla dużych pojazdów.  

 W wyniku dyskusji ustalono, że Komisja wróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad. 6 
Protokół Nr 39/21 z posiedzenia Komisji w dniu 28.06.2021 r. został przyjęty  

w obecności 10 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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Ad. 7 
1. Przewodniczący Komisji poinformował o pozostałej korespondencji, która wpłynęła  

do Komisji: 

1) rocznych sprawozdaniach za rok 2020 z podejmowanych działań zgodnie  

z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przekazanych przez: 

a) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Górze 

Kalwarii – pismo z dnia 22.06.2021 r., znak WA.6.2.0311.1.2021.AJ, 

b) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny  

w Warszawie – pismo z dnia 23.06.2021 r., znak WA.6.6.0311.1.2021.AP, 

RKW-2021-3102, 

c) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Mińsku 

Mazowieckim – pismo z dnia 25.06.2021 r., znak WA.6.4.0311.3.2021.MP; 

− (znak sprawy: SRP.0005.16.2021); 

2) uchwale Nr XXIX.263.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia  

24.06.2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów prawa  

w zakresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu mieszkańców w domach 

pomocy społecznej oraz możliwości egzekwowania tych opłat; 

− (znak sprawy: SRP.0005.46.2020); 

3) uchwale Nr XXIX.264.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia  

24.06.2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów w zakresie 

projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych; 

− (znak sprawy: SRP.0005.46.2020). 

 

2. Przewodniczący Komisji poinformował o terminie następnego posiedzenia Komisji 

16.09.2021 r. w temacie: 

1) wniosków do projektu budżetu Powiatu na rok 2022; 

2) koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: Karczewskiej, Matejki i Batorego  

w Otwocku.  

Przewodniczący poprosił, aby zgłaszane przez radnych/członków Komisji wnioski  

do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok były związane wyłącznie z zakresem 

działania Komisji. 

  

 Radna Jolanta Koczorowska zwróciła uwagę na samą procedurę uchwalania budżetu 

podnosząc, iż często zdarza się, że wnioski składane do projektu uchwały budżetowej 

kumulują się – wniosek o tej samej treści zgłasza np. sołectwo, a następnie radny.   

 

Ad. 8 
Na tym posiedzenie zakończono. 

  

W załączeniu: 

• wyciąg Nr 1379 z projektu protokołu Nr 171/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego w dniu 7 lipca 2021 r. 

• zestawienie inwestycji na rok 2021  

 

  

 

 
Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 
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