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Protokół Nr 49/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 15 lutego 2022 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 1840. 

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

oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji, Wicestarosta Otwocki 

Paweł Zawada – Członek Komisji, Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki, Dyrektor Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku Agnieszka Bąk, Inspektor 

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika Kowalczyk 

i Przedstawicielka Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” Irena Kwolczak El - Korbi. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie obrad Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków OPWiK – analiza przebiegu procesu uzyskiwania 

pozwoleń - wystąpienie przedstawicielek Stowarzyszenia "Zielony Kasztel". 

4. Zaopiniowanie projektu statutu związku powiatowo-gminnego „Otwockie przewozy 

gminno-powiatowe” 

5. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska nr 46/21. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki, ze 

względów organizacyjnych zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na zamianie 

punktów 3 i 4. Punkt 3 staje się wówczas punktem 4, a punkt 4 punktem 3. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu statutu związku powiatowo-gminnego „Otwockie przewozy 

gminno-powiatowe” 

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków OPWiK – analiza przebiegu procesu uzyskiwania 

pozwoleń - wystąpienie przedstawicielek Stowarzyszenia "Zielony Kasztel". 

5. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska nr 46/21. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad. 3 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada oraz Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki omówili 

projekt statutu związku powiatowo-gminnego pn. „Otwockie Przewozy Gminno-

Powiatowe”(projekt wraz z wyciągiem nr 1641 z projektu protokołu Nr 217/22 z posiedzenia 



 

2 
 

Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 3 lutego 2022 r. w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego w projekcie porozumienia nie uwzględniono 

Gminy Celestynów i Gminy Kołbiel? 

Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Monika Kowalczyk odpowiedziała, że Gmina Celestynów poinformowała pismem, że obecnie 

nie jest zainteresowana przystąpieniem do związku, gdyż samodzielnie realizuje potrzeby 

komunikacyjne. Stanowisko Gminy Kołbiel w tej sprawie jest podobne. Inspektor dodała, że 

informacja o utworzeniu związku powiatowo - gminnego została wysłana ponownie do tych 

gmin, które jeszcze do niego nie przystąpiły.  

Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, że jest zdziwiona tym, że Gmina Kołbiel 

nie przystąpiła do porozumienia. Dodała, że wielokrotnie radni powiatowi reprezentujący 

Gminę Kołbiel interweniowali w tej sprawie argumentując to tym, że dorośli i młodzież nie 

mają jak dojeżdżać do Otwocka.  

Wicestarosta poinformował, że prowadził rozmowy z Wójtem Gminy Kołbiel starając 

się przekonać go do tego, aby Gmina przystąpiła do związku powiatowo - gminnego. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że porozumienie komunikacyjne jest w obecnych 

warunkach niezbędne, zwłaszcza po upadku otwockiego PKS-u. Przewodniczący Komisji 

dodał, że również jest zdziwiony tym, że Kołbiel nie przystąpiła do związku. 

Radny Roman Srebnicki powiedział, że dawniej była bardzo dobrze rozwinięta 

komunikacja pomiędzy Mińskiem Mazowieckim, Kołbielą i Celestynowem. Radny 

zasugerował utworzenie międzygminnych połączeń. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że powyższy temat będzie mógł być omówiony 

przez związek. 

Radny Dariusz Grajda zapytał czy wnioskodawca posiada wstępny biznesplan 

funkcjonowania takiego związku lub analizę ekonomiczną kosztów, przychodów i wielkości 

partycypacji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  

Wicestarosta poinformował, że analiza została wykonana i przedłożona włodarzom 

gmin.  

Radny Dariusz Grajda poprosił o przedstawienie ww. analizy. 

Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawiła analizę ekonomiczną 

podając przybliżony roczny koszt realizacji połączeń. 

Radny Dariusz Grajda uznał, że powyższa analiza nie jest analizą ekonomiczną.  

Wicestarosta podał szczegółowe dane na przykładzie linii komunikacyjnej 

Osieck  - Otwock.  

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że jest zwolenniczką związku powiatowo-

gminnego, ale zastrzegła, że może pojawić się wiele problemów związanych z tym, że nie 

wszystkie gminy chcą w tym uczestniczyć.  

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że przewozy komunikacyjne na terenie powiatu są już 

realizowane, a wejście w formułę związku powiatowo - gminnego daje gwarancję partycypacji 

w kosztach przewozów przez silne podmioty, jakimi są gminy. Radny dodał, że przedsięwzięcie 

się zaczyna i dopiero będzie analizowane, czy formuła związku jest lepsza niż formuła 

samodzielnej realizacji połączeń przez gminę. Należy też pamiętać, że np. Gmina Celestynów 

ma specyficzne uwarunkowania własne, co może być przyczyną brakiem zainteresowania 

przystąpieniem do związku. Radny podkreślił, że na poprzednim posiedzeniu Komisji były 

przedstawiane bardzo szczegółowe dane dotyczące aspektów ekonomicznych i przykro się 

słucha informacji o tym, że nie przygotowano żadnej analizy. Radny zaapelował do 

Przewodniczącego Komisji, aby radni trzymali się tematu dyskusji, czyli statutu związku 

powiatowo-gminnego, ponieważ aspekty ekonomiczne były przedmiotem dyskusji innego 

spotkania.  

Starosta podzielił zdanie radnego Piotra Kudlickiego i powiedział, że jeśli związek 
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będzie przynosił korzyści, co jest bardzo prawdopodobne, to z czasem wszystkie gminy 

przyłączą się do inicjatywy. Starosta podkreślił, że wysokie dofinansowanie od Wojewody 

Mazowieckiego pozwoliło po wielu latach uruchomić linie komunikacyjne w zeszłym, a także 

w tym roku. Starosta powiedział, że teraz warto dać szansę na rozwijanie się związku 

powiatowo- gminnego, by spełniał nadzieje, jakie są w nim pokładane.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że próba powołania takiego związku to milowy 

krok w Powiecie Otwockim. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

statutu związku powiatowo - gminnego pn. „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt statutu 

związku powiatowo - gminnego pn. „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w 

obecności 12 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba (nie zagłosowała 1 osoba). 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Komisji 

omawiana była sprawa legalizacji otwockiej oczyszczalni ścieków, należącej do Otwockiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i analizowano przebieg procesu uzyskiwania 

pozwoleń. Przewodniczący Komisji poprosił przedstawicieli Stowarzyszenia „Zielony 

Kasztel” o przedstawienie sprawy ze swojej strony oraz o podanie, czego przedstawiciele 

oczekują od Rady Powiatu w tej kwestii. 

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” Irena Kwolczak El - Korbi 

podziękowała za zaproszenie. Poinformowała, że z ważnych przyczyn nie mogła pojawić się 

na poprzednim posiedzeniu Komisji. Następnie omówiła szczegółowo, na czym polega 

problem na podstawie prezentowanych materiałów (pismo z dnia 15.02.22 r. oraz pismo z dnia 

01.03.22 r. Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” dot. analizy przebiegu procesu uzyskiwania 

pozwoleń wraz z prezentacjami i mapami –  w załączeniu).  

Przewodniczący Komisji poprosił, aby przedstawić, czego Stowarzyszenie „Zielony 

Kasztel” oczekuje od Rady Powiatu w tej kwestii. 

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” powiedziała, że decyzje Wojewody 

Mazowieckiego są decyzjami nie na temat, wręcz bezprawnymi i zapytała radnych, jako 

przedstawicieli mieszkańców Powiatu, co w tej sytuacji można zrobić? 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że radni nie mają kompetencji, aby podważyć 

decyzje Wojewody. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że zaprezentowany przekaz wydaje się być spójny 

i logiczny, ale radni muszą znać cel, czyli czego dokładnie Stowarzyszenie oczekuje po 

dzisiejszym spotkaniu.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że skoro decyzje są bezprawne, to pozostaje 

ewentualnie droga sądowa, ponieważ Rada Powiatu nie ma w tym zakresie kompetencji. 

Radna Jolanta Koczorowska dodała, że kompetencją Komisji jest opiniowanie 

i wnioskowanie. Radna powiedziała, że z informacji uzyskanych na poprzednim posiedzeniu 

wynika, że w toku administracyjnego postępowania mogą zapadać jeszcze decyzje i toczyć się 

sprawy sądowe, ale Komisja nie ma w tym żadnych kompetencji. 

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” powiedziała, że sprawa dotyczy 

zarówno mieszkańców Otwocka, wszystkich osób korzystających z usług OPWiK jak 

i środowiska Otwocka. Dodała, że warto mieć świadomość, że ograniczenie dużej ilości 

ścieków przekłada się na koszty, które ponoszą odbiorcy usług.  
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Radny Piotr Kudlicki poinformował, że według ustroju samorządu sprawa ta należy do 

wyłącznych kompetencji gminy. Dodał, że obecna trudno odwracalna sytuacja jest 

konsekwencją politycznego wyboru mieszkańców Gminy Otwock, którzy dobrowolnie 

zadecydowali o kierunku rozwoju infrastruktury Miasta Otwock.  

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” podkreśliła, że pozostaje jeszcze 

kwestia praworządności – proces nie odbył się zgodnie z prawem. Następnie omówiła 

prezentację do końca zaznaczając, że wszelkie podważenia decyzji są uargumentowane 

odpowiednimi dokumentami. 

Radna Bogumiła Więckowska uznała, że głos Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” jest 

głosem mieszkańców Powiatu, a w szczególności mieszkańców Otwocka. Żaden 

z mieszkańców na pewno nie życzyłby sobie oczyszczalni ścieków przemysłowych na swoim 

terenie. Radna dodała, że nie wiadomo, czy radni Miasta Otwocka są świadomi tego, co tam 

się dzieje. Powiedziała, że jej zdaniem Komisja może próbować zrobić coś w tej kwestii np. 

wnioskować lub podejmować rozmowy z radnymi Miasta Otwocka, którzy mają większe 

kompetencje w tej sprawie. 

Radny Robert Kosiński zaznaczył, że radni Miasta Otwocka doskonale wiedzą, co 

dzieje się na terenie oczyszczalni i kontrolują proces. Radny przypomniał, że w latach 2014 – 

2018 radni na czele z prezydentem protestowali przeciw wieloletnim planom inwestycji 

i remontów na tym obiekcie.  

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił, aby Stowarzyszenie „Zielony 

Kasztel” skierowało pismo do Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska z przedstawieniem 

wypunktowanych oczekiwań. Przewodniczący Komisji dodał, że Komisja pochyli się nad 

sprawami związanymi z jej kompetencjami. 

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” pozytywnie ustosunkowała się do 

powyższej prośby i poprosiła o przesłanie pisma przygotowanego przez Wydział Ochrony 

Środowiska. Zapewniła także, że prezentacja zostanie przesłana w celu dołączenia jej do 

protokołu.  

Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, że jest pełna podziwu dla pracy, jaką 

wykonała Pani Irena Kwolczak El - Korbi i podziękowała za tę pracę. Dodała, że bardzo się 

cieszy z tego, że są tacy ludzie, którzy chcą dbać o Powiat Otwocki. 

Radny Roman Srebnicki zasugerował, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić 

przedstawiciela OPWiK w celu przekazania informacji o tym, ile ścieków przemysłowych 

spoza Powiatu Otwockiego trafia do oczyszczalni i czy są robione badania w tym kierunku.  

Przewodniczący Komisji zapewnił, że Komisja będzie zajmować się jeszcze tym 

tematem. Następnie podziękował Pani Irenie Kwolczak - El Korbi za wystąpienie. 

 

Ad. 5 

Protokół Nr 46/21 z posiedzenia Komisji w dniu 13.12.2021 r. został przyjęty 

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

 

Ad. 6 

Radny Jacek Czarnowski poinformował, że obecnie odbywa się zorganizowane przez 

Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego webinarium dotyczące finansowania 

NGOSów i nie tylko. Radny zachęcił zainteresowanych do obejrzenia webinarium. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że odpowiedź, którą otrzymała na swój 

wniosek zgłoszony na poprzednim posiedzeniu dot. stanu przygotowania uproszczonych 

planów urządzenia lasów – UPUL, zwłaszcza na obszarze Emowa tj. między Świdrem, Mienią 

i trasą S17, nie realizuje go dokładnie. Radna ponownie złożyła wniosek o szczegółową 

informację w ww. kwestii.  
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Przewodniczący Komisji poinformował, że planuje na kolejnym posiedzeniu poruszyć 

ww. temat i zaprosić Nadleśniczego Nadleśnictwa w Celestynowie oraz Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zaproponował kolejny termin 

Komisji, tj. 28 lutego br. 

Wicestarosta poparł powyższą propozycję i powiedział, że dobrze by było, aby Dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska przed posiedzeniem poznała szczegółowo zakres pytań, aby 

mogła udzielić szczegółowych informacji. 

Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. 

Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby zająć się sprawą zniszczonej nawierzchni na 

odcinku od ulicy Majowej w kierunku centrum Otwocka. 

Wicestarosta powiedział, że po sezonie zimowym zostanie wykonany przegląd 

wszystkich dróg powiatowych. Dodał, że będzie rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie zgłoszonej przez radnego Jacka Czarnowskiego. 

Radny Roman Srebnicki zaznaczył, że na trasie S17 zostały już przeprowadzone 

badania poziomu hałasu, w związku z tym poprosił, aby na kolejnym posiedzeniu Dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła raport tych badań.  

Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby.  

 

Ad. 7 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

W załączeniu: 

− wyciąg Nr 1649 z projektu protokołu Nr 217/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego w dniu 3 lutego 2022 r. wraz z pismem z dnia 14.02.2022 r. Wydziału 

Ochrony Środowiska dot. wniosku Komisji nt. stanu przygotowania uproszczonych 

planów urządzenia lasów (UPUL); 

− wyciąg Nr 1656 z projektu protokołu Nr 218/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego w dniu 9 lutego 2022 r.; 

− plan wydatków majątkowych na 2022 rok (e-mail z dnia 30.11.2021 r.). 

  

Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja: 

− pismo z dnia 26.01.22 r. Wójta Gminy Celestynów dot. przekazania na rzecz Gminy 

Celestynów działek drogowych w Pogorzeli (SRP.0004.6.2022); 

− pismo z dnia 23.08.2021 r. Mieszkańców Gminy Osieck dot. sobotnich kursów 

transportu publicznego (SRP.0005.22.2021); 

− pismo z dnia 23.08.2021 r. Pana R.W dot. remontu dróg (SRP.0005.21.2021). 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

 

 

 

 


