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Protokół Nr 46/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 
w dniu 13 grudnia 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 1720 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada 
–  Członkowie Komisji, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Józef Michałowski, 
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Agnieszka Bąk, Inspektor Wydziału 
Komunikacji i Transportu Monika Kowalczyk. 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie zebrania. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. transportu zbiorowego na sesję Rady Powiatu. 
4. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie zebrania. 

 
Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 
przywitał obecnych i  zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag. 
 

Ad. 2 
Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada oraz Inspektor Wydziału Komunikacji 

i Transportu Monika Kowalczyk omówili projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. 

Przewodniczący Komisji zapytał, jakie ewentualnie brane są pod uwagę inne źródła 
finansowania funkcjonowania ww. linii komunikacyjnych. 

Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że Pan Wicestarosta 
prowadzi rozmowy z gminami, które są zainteresowane powstaniem takich linii. 

Wicestarosta uzupełnił, że gminy są zainteresowane ewentualnym współfinansowaniem 
publicznego transportu zbiorowego. Obecnie jednak Powiat Otwocki ma zapewnienie od 
Wojewody o dofinansowaniu linii komunikacyjnych w kwocie 3 zł. do 1 wozokilometra. 

Przewodniczący Komisji zapytał, ile osób statystycznie skorzystało z linii 
autobusowych? 

Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawiła dane na podstawie 
sprzedanych biletów jednorazowych i miesięcznych.  

Radny Mirosław Pszonka zapytał czy prowadzone były rozmowy z Wojewodą 
w  kontekście finansowania linii komunikacyjnych w roku 2023. 

Wicestarosta odpowiedział, że nie były prowadzone takie rozmowy, natomiast z ustawy 
wynika, że nowe linie będą funkcjonowały dwa lata. W międzyczasie zostanie utworzony 
związek powiatowo – gminny, który będzie starał się o dofinansowanie do obecnych linii 
w  zupełnie innych stawkach a pozostałą część dofinansują zainteresowane gminy.  
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Radny Dariusz Grajda poprosił o przedstawienie informacji nt. kosztów uruchomienia 
i  dofinansowania każdej linii komunikacyjnej oraz wpływów z biletów. 

Wicestarosta przedstawił powyższe informacje zaznaczając, że znajdują się one 
w  projekcie uchwały.  

Radny Dariusz Grajda powiedział, że w związku z powyższymi informacjami pytania 
radnego Mirosława Pszonki są jak najbardziej zasadne.   

Przewodniczący Komisji zapytał o przewidywany termin utworzenia związku 
powiatowo – gminnego. 

 Wicestarosta odparł, że związek powiatowo – gminny do czerwca przyszłego roku 
powinien zostać już utworzony. 

Przewodniczący Komisji zapytał o podział kosztów współfinansowania linii 
komunikacyjnych. 

Wicestarosta poinformował, że członkowie związku powiatowo – gminnego będą 
podejmowali decyzje związane z podziałem kosztów w drodze uchwały. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że postrzega to przedsięwzięcie jako zespół szans, 
a  nie zagrożeń. Bardzo dobrze, że linie komunikacyjne zaczęły funkcjonować, obłożenie 
mogło wzbudzać zwątpienie, ale rok 2021 nie jest rokiem reprezentatywnym dla rentowności 
obłożenia i faktycznego wykorzystania połączeń przez pasażerów. Dopiero czas bez ograniczeń 
wynikających z pandemii pokaże, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na ten transport. 
Radny dodał, że formuła związku powiatowo – gminnego zakłada przedpłacanie i zaciąganie 
zobowiązań finansowych przed zapotrzebowaniem na środki, co jest ekonomicznie 
uzasadnione. 

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

poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 
 

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

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji Gospodarki, Zasobu 

i  Środowiska na rok 2022. Podczas zgłaszania uwag do planu wywiązała się dyskusja związana 
z korespondencją dotyczącą postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej nr 171/12 
z dnia 4 czerwca 2012 r. celem legalizacji oczyszczalni ścieków – biogazowni w Otwocku 
przesłana przez Stowarzyszenie Zielony Kasztel (korespondencja w załączeniu).  

Przewodniczący Komisji poinformował, że jedno z posiedzeń Komisji Gospodarki, 
Zasobu i Środowiska zostanie poświęcone ww. sprawie. 

Radna Bogumiła Więckowska poprosiła o zaproszenie na to posiedzenie przedstawicieli 
Stowarzyszenia Zielony Kasztel. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby w posiedzeniu uczestniczyli 
również przedstawiciele Miasta Otwocka.  

Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższych próśb. 
Radny Dariusz Graja zgłosił uwagę dotyczącą zamieszczania odpowiedzi na zapytania 

i interpelacje radnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 
Starosta zobowiązał się do rozwiązania problemu. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska na rok 2022 wraz ze zgłoszonymi przez radnych uwagami. 
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Plan pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska na rok 2022, który stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu, został przyjęty pozytywnie.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 

Ad. 5 
            Przewodniczący Komisji poprosił Pana Starostę oraz Dyrektora Wydziału Architektury 
i  Budownictwa Pana Józefa Michałowskiego o przedstawienie tematu poruszonego 
w  poprzednim punkcie – postępowania w sprawie procesu zmiany decyzji środowiskowej nr 
171/12 z dnia 4  czerwca 2012 r. celem legalizacji oczyszczalni ścieków – biogazowni 
w  Otwocku. 
           Starosta poinformował, że w zaistniałym procesie ze strony Starostwa Powiatowego nie 
występują żadne nieprawidłowości.  
           Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Józef Michałowski powiedział, że jego 
zdaniem decyzja środowiskowa wydana w 2012 roku była dla pierwszego etapu przebudowy 
oczyszczalni ścieków wystarczająca. Stowarzyszenie Zielony Kasztel zaskarżało do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Mazowieckiego i innych 
organizacji czy agend rządowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że pojawiły się 
nieprawidłowości proceduralne dotyczące wydania jednej decyzji środowiskowej po stronie 
Prezydenta Miasta Otwocka.  Dyrektor dodał, że decyzje wydane przez Starostę Otwockiego 
były ostateczne w  administracyjnym toku instancji. Wydano cztery pozwolenia na budowę 
dotyczące inwestycji w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i  Kanalizacji. Na przełomie 
lat 2017 - 2019 wszystkie zamierzenia inwestycyjne zostały zakończone, oddane do 
użytkowania i rozliczone. Dyrektor poinformował, że Wojewoda Mazowiecki 8 października 
br. wydał decyzję, którą umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
Starosty Otwockiego w zadaniu pierwszym z 30 grudnia 2015 r. Zadanie drugie zostało 
zakończone już w 2016 r., kiedy to Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił 
wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty 
Otwockiego.  Zadanie trzecie ma swoją kontynuację z uwagi na to, że w wyniku postępowań 
Wojewoda Mazowiecki przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
odpowiedź na skargę skierowaną przez Stowarzyszenie Zielony Kasztel na postanowienie 
Wojewody Mazowieckiego, który utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Starosty 
Otwockiego. Postanowienie Starosty zawieszało z urzędu wznowione postępowanie w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbudowę 
oczyszczalni. W związku z zadaniem czwartym 16 stycznia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki 
wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Otwockiego z 16 
czerwca 2015 r. Dyrektor podsumowując powiedział, że na podstawie kpa skutki prawne, które 
zaistniały w związku z tą sprawą, raczej będą przemawiały za tym, aby organy sprawę 
umorzyły. Istotny w tej kwestii jest także interes społeczny.  
        Starosta poparł powyższą wypowiedź zaznaczając, że do sprawy ustosunkować się 
powinni przedstawiciele Stowarzyszenia Zielony Kasztel. Następnie Starosta poprosił, aby 
wystosować wniosek do Miasta Otwocka o przesłanie ich stanowiska w tej sprawie. 
        Przewodniczący Komisji poprosił, aby wyżej przedstawione informacje Dyrektor 
Wydziału Architektury i Budownictwa przygotował dla członków Komisji na piśmie. 
        Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa pozytywnie ustosunkował się do 
powyższej prośby. 
  
       Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie protokołów z ubiegłych 
posiedzeń Komisji. 
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 Protokół Nr 40/21 z posiedzenia Komisji w dniu 30.08.2021 r. został przyjęty 
pozytywnie w obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za”. 

 
Protokół Nr 43/21 z posiedzenia Komisji w dniu 25.10.2021 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za”. 
 

Ad. 6 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Paweł Ajdacki  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


