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Protokół Nr 51/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 28 marca 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 1830. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi 

listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 

3. Uproszczone Programy Urządzenia Lasów. 

4. Informacja na temat schronów OC dla ludności cywilnej. 

5. Herb powiatu - zajęcie stanowiska przez Komisję. 

6. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021 rok oraz przyjęcie protokołów z poprzednich 

posiedzeń Komisji 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

z uwagi na skierowanie do Komisji projektów uchwał celem wyrażenia opinii, zaproponował 

zmianę do porządku obrad polegającą na dodaniu do niego, jako pkt 3: „Omówienie 

i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu Otwockiego” 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zaproponował, aby usunąć z porządku obrad pkt 4: 

„Informacja na temat schronów OC dla ludności cywilnej”, ponieważ na posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zobowiązał się do 

pewnych działań i punkt mógłby być omówiony dopiero wtedy, gdy będą już pełne informacje 

w tym temacie. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

Otwockiego. 

4. Uproszczone Programy Urządzenia Lasów. 

5. Herb powiatu - zajęcie stanowiska przez Komisję. 

6. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021 rok oraz przyjęcie protokołów z poprzednich 

posiedzeń Komisji 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia Komisji. 
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Ad. 3  

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał do omówienia i zaopiniowania 

przez Komisję: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w formie dotacji celowej dla 

Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do 

wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”; 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na 

terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład 

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych; 

3) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

1) Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały.  

 

Radna Bogumiła Więckowska zapytała, dlaczego zadanie wybudowania pomostów do 

wodowania i cumowania kajaków nie zostało wykonane w zeszłym roku? Dodała, że jeśli nie 

zostanie ono wykonane w tym roku, to w kolejnych latach Powiat Otwocki będzie dokładał po 

30 – 40 tys. zł. 

Skarbnik odpowiedział, że Miasto Otwock miało wykonać inwestycję do końca roku, 

ale nie udało się to ze względu na to, że środki wpłynęły zbyt późno. Dodał, że zgodnie z umową 

pomosty mają być wykonane do 15 maja br.  

Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy na terenie innych gmin też będzie 

zastosowany taki montaż finansowy. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak odpowiedział, że na ten moment odbyły się 

rozmowy tylko z Miastem Otwock.  

 

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 12 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

2) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Pani Magdalena Żurawska przedstawiła 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 pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały, w  obecności 12 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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3) Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki przedstawił projekt uchwały.  

 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że nie mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym na 

Ukrainie tylko z wojną, napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W tytule projektu uchwały, 

skoro nawiązuje bezpośrednio do ustawy, nie powinno tego być, ale radny zawnioskował, aby 

w uzasadnieniu projektu uchwały wprowadzić taką zmianę. Dodał, że ma to ważne znaczenie 

symboliczne. Następnie radny zawnioskował o dodanie w projekcie uchwały zapisu o źródłach 

finansowania.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zawnioskował, aby zapis w § 1: „W ramach realizacji 

ustawowego uprawnienia do określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez 

powiat przewiduje się w miarę możliwości finansowych powiatu zapewnienie pomocy, która 

może polegać na” rozszerzyć o następujące sformułowanie: „która może polegać 

w szczególności na”. 

W wyniku dyskusji i za sugestią Skarbnika radny Piotr Kudlicki wycofał swój drugi 

wniosek.  

Sekretarz oraz Starosta w nawiązaniu do wniosku radnego Dariusza Kołodziejczyka 

zobowiązali się do weryfikacji powyższego wniosku, w związku z czym radny Dariusz 

Kołodziejczyk wycofał wniosek.  

 

Komisja podjęła poniższy wniosek: 

 

Wniosek: 

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

w uzasadnieniu projektu uchwały sformułowanie „konflikt zbrojny” zamienić na 

„agresję Federacji Rosyjskiej”.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

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

pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały wraz z wyżej przyjętym 

wnioskiem. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem, w  obecności 12 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 4 

Radna Jolanta Koczorowska poinformowała, że tuż za osiedlem Radiówek wycięto 

bardzo duże fragmenty lasów. Działalność na tym obszarze budzi spore wątpliwości, 

zwłaszcza, że las jest lasem ochronnym, w otulinie Parku Mazowieckiego. Radna powiedziała, 

że wnioskowała o szczegółową informację nt. stanu przygotowania uproszczonych planów 

urządzenia lasów - UPUL, zwłaszcza na obszarze Emowa tj. między Świdrem, Mienią i trasą 

S17. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Celestynów Artura Dawidziuka, na jakim etapie są uproszczone plany urządzenia lasów 

(UPUL) na tym obszarze.  

Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk poinformował, że uproszczone 

plany urządzenia lasów są wykonane w miejscowościach Gminy Wiązowna, poza samą 

Wiązowną, gdzie było najwięcej odwołań. W związku z dużą ilością odwołań proces 
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zatwierdzania UPULI wydłuża się. Nadleśniczy wyjaśnił, jak wygląda sytuacja w kwestii 

działki nr 598. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy istnieje procedura, dzięki której można 

sprawdzić, czy wycinka drzew na ww. działce odbyła się legalnie? 

Nadleśniczy odpowiedział, że jeśli wpłynie do Nadleśnictwa prośba bądź informacja na 

ten temat, Nadleśnictwo wtedy może to sprawdzić.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zawnioskował o wykonanie kontroli procesu wycinki 

drzew. Następnie poprosił o udzielenie informacji w kwestii nałożenia kar finansowych przez 

Nadleśnictwo w sytuacji nielegalnej wycinki drzew. 

Nadleśniczy udzielił informacji zaznaczając, że ustawa nie określa większych sankcji 

finansowych w przypadku nielegalizowania wycinki. 

Radna Jolanta Koczorowska zawnioskowała o sprawdzenie przez Nadleśnictwo 

Celestynów, czy wycinka drzew na działce nr 598 obr. 7 w Emowie w Gminie Wiązowna 

odbyła się na podstawie legalnego pozwolenia, a jeżeli nie, to o przeprowadzenie kontroli 

i podjęcie działań prewencyjnych.  

 

W wyniku dyskusji Komisja podjęła poniższy wniosek: 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu o wykonanie 

przez Nadleśnictwo Celestynów kontroli legalności pozyskania drzew na działce nr. 598 

obr. 7 Emów Gmina Wiązowna. 

Głosowanie: „za”- 12 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 5 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot wprowadził radnych w sprawy herbu 

Powiatu Otwockiego. Poinformował, że Zarząd Powiatu podjął się zadania uregulowania tej 

kwestii, ponieważ Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała herb, ale wskazała na 

elementy, które powinny zostać poprawione. Na wykonawcę nowego projektu graficznego 

herbu wybrano Pana Roberta Fidurę-Poryckiego.   

Pan Robert Fidura-Porycki poinformował, że przedstawiony projekt jest zgodny 

z zaleceniami Komisji Heraldycznej. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich, autorzy nie mogą 

wykorzystać wizerunku obecnego herbu Powiatu Otwockiego. W związku z tym należało 

wykonać projekt od nowa.  

Radna Jolanta Koczorowska wyraziła zdanie, że jest przeciwna tworzeniu nowego 

herbu Powiatu, ponieważ Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała obecny herb. 

Radny Jacek Czarnowski poparł powyższe stanowisko radnej - zgodnie 

z przedstawionymi dokumentami, nie ma żadnej konieczności zmiany herbu.  

Radny Dariusz Grajda również poparł powyższe wypowiedzi zaznaczając, że jest 

przeciwny takiemu rozwiązaniu. 

Starosta wyjaśnił, że sprawa pozostaje nierozwiązana od wielu lat i Zarząd Powiatu chce 

uregulować i naprawić te kwestie. Zaprosił radnych do merytorycznej dyskusji nad propozycją 

wizerunku herbu.   

Podczas dyskusji radni przedstawiali swoje uwagi do propozycji herbu, a także 

zaproponowali, aby nie zajmować się herbem, który jest już zatwierdzony uchwałą i ma opinię 

pozytywną, tylko uporządkować przede wszystkim sprawę sztandaru, insygniów, łańcuchów, 

pieczęci i laski. 

Starosta w podsumowaniu dyskusji poprosił o przedstawienie konkretnych 

ewentualnych propozycji zmian w herbie, uwagi zostaną przekazane do odpowiedniej komórki 

i następnie autorzy przygotują nowy projekt. Zaproponował, aby radni swoje uwagi 
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i propozycje zmian do projektu herbu bądź propozycję o pozostawieniu obecnego herbu 

przesłali e-mailem do biura rady lub do Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska. 

Przewodniczący Komisji zgodził się z powyższą propozycją i dodał, aby radni przesłali 

uwagi pisemne do piątku do biura rady lub bezpośrednio do niego, a następnie Przewodniczący 

zbiorczą listę uwag przekaże do Zarządu Powiatu. W związku z powyższym Komisja na 

dzisiejszym posiedzeniu nie wyrazi stanowiska w sprawie projektu herbu Powiatu Otwockiego.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska za rok 2021 zostało 

przyjęte w obecności 10 członków Komisji, przy 9 głosach „za” (1 osoba nie zagłosowała) - 

(dokument w załączeniu). 

 

 Protokół Nr 47/22 z posiedzenia Komisji w dniu 24.01.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 10 członków Komisji, przy 9 głosach „za” (1 osoba nie zagłosowała). 

 

             Protokół Nr 48/22 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych w dniu 

26.01.2022 r. został przyjęty pozytywnie w obecności 10 członków Komisji, przy 9 głosach 

„za” (1 osoba nie zagłosowała). 

 

 Protokół Nr 49/22 z posiedzenia Komisji w dniu 15.02.2022 r. został przyjęty 

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

 

Protokół Nr 50/22 z posiedzenia Komisji w dniu 21.02.2022 r. został przyjęty 

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

 

Ad. 7 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o projekt Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2022 

– 2030. 

Starosta poinformował, w związku z tym, iż projekt został przesłany radnym, że 

przewodniczący komisji wprowadzą procedowanie ww. projektu do porządków obrad swoich 

posiedzeń. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy jest już zatwierdzony Plan Rozwoju Sieci 

Dróg Powiatowych. 

Starosta zobowiązał się do sprawdzenia powyższej sprawy. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że projekt Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2022 – 

2030 został wysłany radnym bez projektu uchwały. 

Starosta poinformował, że Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2022 – 2030 zostanie 

przyjęta uchwałą, ale jej projekt został najpierw wysłany radnym w celu zgłoszenia swoich 

uwag i poddania go dyskusji.  

Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zapoznanie się z projektem Strategii, 

ponieważ na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska będzie 

poruszony ten temat.  

 

Ad. 8 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja: 
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 pismo z dnia 16.02.2022 r. Starosty Otwockiego w sprawie postępowania 

dot. bezpłatnego przekazania nieruchomości w Pogorzeli Warszawskiej 

(SRP.0004.6.2022) 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


