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Protokół Nr 53/22 

z posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

na ulicy Komunardów 10, 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 Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 

3. Utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym. Podsumowanie wydatków oraz 

omówienie ich stanu po okresie zimowym - prezentacja. 

4. Inwestycje na drogach powiatowych - omówieniem stanu realizacji i harmonogramu 

prac na drogach. 

5. Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 – zebranie uwag i wyrażenie 

opinii Komisji na jej temat. 

6. Przyjęcie protokołów z minionych posiedzeń Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad Komisji. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

przywitał obecnych i zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 3 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski omówił, jak wyglądało 

utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym. Do zimowego utrzymania dróg 

wykorzystano pięć samochodów ciężarowych i jeden ciągnik z piaskarką, natomiast do 

utrzymania chodników i ciągów pieszych wykorzystano dwa mikro ciągniki i dwie zamiatarki 

chodnikowe. Do zwalczania śliskości na drogach zakupiono 770 ton soli luzem, 18 ton soli 

workowanej oraz 120 ton piasku. Następnie Dyrektor podsumował wydatki, m.in. na sól 

drogową luzem wydano ponad 260 tys. zł, na sól workowaną – 8 tys. zł, piasek do mieszanki – 

6 tys. zł, zlecenie utrzymania dróg na terenie gminy kołbiel łącznie z umową z SKM – ponad 9 

tys. zł.  

Przewodniczący Komisji zapytał czy zostały jeszcze środki zabezpieczone na zimowe 

utrzymanie dróg. Zapytał również o przyczynę wysokiego wzrostu cen soli drogowej.  

Dyrektor ZDP odpowiedział, że zostało niewiele środków. Dodał, że cena za tonę soli 

obecnie wynosi ponad 490 zł, natomiast w grudniu 2021 r. cena za tonę wynosiła 267 zł.  

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że jej zdaniem przyczyną wzrostu cen soli 

może być wzrost kosztów zatrudnienia i cen paliw.  

Radny Piotr Kudlicki zapytał czy Dyrektor porównywał czynniki zużycia soli sezon do 

sezonu.  

 Dyrektor ZDP poinformował, że takie porównania nie były wykonywane i zobowiązał 

się do wykonania takiej analizy na podstawie poprzednich lat. 
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Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę na to, że urządzenie do czyszczenia dróg 

pozostawia tumany kurzu oraz zostawia za sobą olbrzymi ślad niezebranego piachu. 

Dyrektor ZDP poinformował, że jeśli piasku zalega przy krawężniku bardzo dużo, 

i pomimo zraszania wodą kurz unosi się, to nie ma innej możliwości rozwiązania tego 

problemu. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy sprzęt, którym dysponuje ZDP jest wystarczający 

do przeprowadzania zimowych akcji. 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że w ubiegłym roku udało się zakupić nowe sprzęty m.in. 

samochód z nowym pługiem, piaskarkę i posypywarkę. Dzięki tym zakupom poprawiła się 

niezawodność sprzętu i efektywność pracy.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał, ile środków przeznaczono w budżecie na ten rok na 

zakup nowego sprzętu? 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że przeznaczono 350 tys. zł na zakupy inwestycyjne, 

w tym zakup sprzętu.  

 

Ad. 4 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych omówił stan inwestycji na drogach powiatowych 

i harmonogram prac na drogach (w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji powiedział, że w kwestii poprawy bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych w Kątach unieważniono postępowanie, ponieważ cena przewyższała 

kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Przewodniczący zapytał o różnicę 

tych kwot. 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że na zadanie zarezerwowano ok. 250 tys. zł, natomiast  

kwota zaproponowana przez oferenta wynosiła ok. 800 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji zapytał, na jakim etapie są projekty zgłoszone do 

dofinansowania.  

Dyrektor ZDP powiedział, że w kwestii inwestycji z RFIL, będziemy przystępowali do 

ogłoszenia postępowań w momencie podpisywania umowy na dofinansowanie. Dodał, że 

obecnie, ze względu na rosnące ceny materiałów, oferenci nie chcą podpisywać umów a nawet 

chcą z zawartych umów się wycofywać, ponieważ bardziej im się opłaca zapłacić karę. 

Radny Roman Srebnicki zapytał czy można zamówić materiały na zapas. 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że można, ale ciężko ocenić jak będzie wyglądała sytuacja 

na rynku za jakiś czas. 

Radny Piotr Kudlicki podkreślił, że jest to kwestia decyzji o globalnym znaczeniu – ze 

względu na obecną sytuację należy rzetelnie ocenić, czy decydować się na dłuższy przestój 

w robotach oczekując na niższe ceny, czy wykonać mniej za większe pieniądze. Dodał, że 

nawet jeśli działania zbrojne na Ukrainie zakończą się, to restrykcje na światowych rynkach 

zakupu od określonych dostawców z Rosji pozostaną przez dłuższy czas. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak powiedział, że na rynku rosyjskim 

odnotowano wytłumaczalny wzrost cen i być może jest szansa na ich zmniejszenie, natomiast 

wzrost cen soli nie ma nic wspólnego z wojną. Następnie Starosta podkreślił, że radny Piotr 

Kudlicki poruszył istotny temat – czekać z inwestycjami nie możemy, ponieważ środki są 

zabezpieczone a także wyznaczone są już terminy. Trzeba będzie jednak wystąpić 

z zapytaniem, czy będzie można zrobić np. połowę inwestycji, w przypadku, gdy kwota jej 

wykonania wzrośnie dwukrotnie. Starosta dodał, że to, że wykonawcy podnieśli ceny jest 

problemem dla wszystkich samorządów w Polsce i zapewnił, że inwestycje będą wykonywane 

na tyle, na ile nas stać.  

Radny Piotr Kudlicki zaznaczył, że opcji może być kilka – zwiększenie finansowania 

ze środków własnych, zmniejszenie zakresu w tych samych kwotach lub być może pojawi się 

zwiększenie finansowania ze strony rządu adekwatnie do wzrostu cen. 
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Radny Jacek Czarnowski poprosił o więcej informacji w kwestii odmownej decyzji 

ZRID w związku z budową placu i miejsc postojowych w tzw. „wielkiej dziurze” w Otwocku.  

Przewodniczący Komisji zadecydował, że odpowiedź na powyższe pytanie zostanie 

udzielona w punkcie sprawy różne. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał o przedłużenie terminu związanego z ofertą - co to za 

wykonawca, na jak długo przedłużono termin związany z ofertą, jaka była argumentacja i czy 

zostały podjęte w tej sprawie jakieś decyzje? 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że to ZDP wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu 

związanego z ofertą. Następnie Dyrektor opisał procedurę z tym związaną. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Komisji zapytał czy radni zgłaszają uwagi do projektu Strategii 

Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030. 

Radny Piotr Kudlicki poprosił o przybliżenie szczegółów procedowania i uchwalenia 

Strategii w najbliższym czasie. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego przedstawiono procedurę: uwagi zgłoszone na 

wspólnym posiedzeniu oraz te zgłaszane na późniejszych posiedzeniach powinny zostać 

przesłane e-mailem i Strategia zostanie uchwalona na sesji w maju. Dodała, że uwagi w miarę 

możliwości powinny być konkretne, nie ogólne.  

Radny Piotr Kudlicki zapytał, czy Strategia będzie potrzebna do ubiegania się o środki 

zewnętrzne. 

Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki odpowiedział, że tak - dokument będzie 

wykorzystywany między innymi do tego, aby ubiegać się o środki zewnętrzne, ale przy jej 

uchwalaniu będzie tworzony „model życia” tej Strategii. Założenie jest takie, aby tworząc 

budżet na kolejne lata przyglądać się tej Strategii i realizować jej założenia.  

Radna Jolanta Koczorowska zaznaczyła, że dobrze by było, aby w urzędzie znalazła się 

osoba odpowiedzialna za monitorowanie Strategii tak, aby opinia tej osoby była dołączana do 

projektu budżetu.  

Radny Piotr Kudlicki zasugerował napisanie krótkiej uchwały, gdzie będzie zapisane 

„biurokratyczne” podejście do procedowania zmian w Strategii rozpisane na poszczególne 

okresy, ponieważ brakuje tu kalendarza zdarzeń – uchwalenia i procedowania zmian. 

Sekretarz odpowiedział, że rozważane jest, aby jednym z punktów pracy nad budżetem 

był punkt dotyczący Strategii tj. zespół czy koordynator będzie rozważał, jakie działania można 

podjąć w ramach Strategii w przyszłorocznym budżecie i będzie wnioskował o to do Zarządu 

Powiatu.   

Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy Zarząd Powiatu przygotowując uchwałę 

o uchwaleniu Strategii weźmie pod uwagę powyższe propozycje.  

Radny Jacek Czarnowski poparł powyższe sugestie. 

Radny Piotr Kudlicki zapytał czy Strategia była skorelowana z Wieloletnią Prognozą 

Finansową.  

Sekretarz odpowiedział, że WPF skupia się głównie na drogach, natomiast Strategia na 

turystyce weekendowej. Po uchwaleniu Strategii, Rada Powiatu będzie zmieniać również WPF, 

choć nie będą to rewolucyjne zmiany.  

Radna Jolanta Koczorowska dodała, że wszystko to, co znajduje się w WPF nie jest 

sprzeczne ze Strategią. 

Radny Piotr Kudlicki zaznaczył, że nie ulega wątpliwości, że metodą ewolucyjną 

powinniśmy oba te dokumenty do siebie zbliżać, szczególnie w perspektywie długookresowej.  

Starosta powiedział, że jak najbardziej trzeba korelować budżet roczny ze Strategią, 

natomiast WPF, tak jak zaznaczyła radna Jolanta Koczorowska, nie jest sprzeczny ze Strategią 
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i tak jak podkreślił Pan Sekretarz, znajdują się w nim głównie inwestycje drogowe. Inwestycje 

związane z rozwojem turystyki są głównie przedsięwzięciami rocznymi, które będą musiały 

znaleźć się w budżecie. Następnie Starosta nawiązując do propozycji radnego Piotra 

Kudlickiego dotyczącej projektu uchwały poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu 

zadecyduje, czy informacje znajdą się w uchwale dotyczącej Strategii, uchwale budżetowej lub 

procedurze uchwalania budżetu i przekaże na posiedzeniu komisji radnym informację w tej 

sprawie.  

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot podkreślił, że Strategia będzie miała 

duże znaczenie dla Biura Kultury i Promocji i pozwoli podejmować decyzje dotyczące tego, 

jakie inicjatywy wspierać, jakie wydarzenia inicjować, jak je organizować i jakich zakupów 

dokonywać.  

 

Ad. 6 

Protokół Nr 52/22 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych w dniu 

11.04.2022 r. został przyjęty pozytywnie w obecności 11 członków Komisji, przy 9 głosach 

„za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 7  

Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Magdalenę Żurawską o informację nt. wycinki drzew na działce nr. 

598 obr. 7 Emów Gmina Wiązowna. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska poinformowała, że 

otrzymano dwa zgłoszenia w kwestii dewastacji i niszczenia terenu leśnego na ww. działce. 

Sprawa została skierowana do Komendy Policji, a następnie Policja kieruje wniosek do sądu o 

ukaranie.  

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że sprawa ta zaczęła się wiele lat temu, gdy 

człowiek, bez żadnych świadków, zasiedział hektar lasu na działce nr. 598 obr. 7 Emów Gmina 

Wiązowna, sąsiadujący z osiedlem Radiówek, a następnie przekwalifikował działkę z leśnej na 

rolną. Mieszkańcy osiedla występowali do instytucji o uchylenie tych decyzji, jednak 

bezskutecznie, drzewa zostały wycięte.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała, że na ww. działce składowane 

są odpady budowlane, jednak teren nie jest do tego przeznaczony. Kompetentną do rozwiązania 

tej sprawy jest gmina.  

Radny Piotr Kudlicki zgłosił wniosek, aby zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w sprawie podejrzenia nieprawidłowości polegających na 

nieprawidłowym składowaniu odpadów - w miejscu nieprzeznaczonym do tego, na terenie 

gminy Wiązowna, przez przedsiębiorcę, który zagospodarowuje teren wskazany wcześniej 

przez p. Jolantę Koczorowską w sprawie UPUL. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu o formalne 

zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie podejrzenia 

nieprawidłowości polegających na nieprawidłowym składowaniu odpadów - w miejscu 

nieprzeznaczonym do tego, na terenie gminy Wiązowna, przez przedsiębiorcę, który 

zagospodarowuje teren wskazany wcześniej przez p. Jolantę Koczorowską w sprawie 

UPUL. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba, „przeciw” – 0. 
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Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy przebudowa drogi z chodnikiem w Kącku 

będzie brana pod uwagę, zwłaszcza w najbardziej niebezpiecznym miejscu. 

Starosta opowiedział, że być może uda się pozyskać środki zewnętrzne na realizację 

ww. przedsięwzięcia. Następnie Starosta odpowiedział na pytanie radnego Jacka 

Czarnowskiego dotyczące budowy placu i miejsc postojowych w tzw. „wielkiej dziurze” 

w Otwocku. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o kwestie związane z herbem Powiatu Otwockiego.  

Kierownik Biura Kultury i Promocji poinformował, że aktualnie czekamy na opinię 

Komisji Heraldycznej związaną z decyzją podjętą w 2008 roku dotyczącą akceptacji herbu, 

który był wtedy opiniowany. W związku z tym, że opinia była pozytywna, ale w uzasadnieniu 

wskazano na poprawki do wykonania, wysłano do Komisji pytanie, czy herb jest w pełni 

poprawny i nie trzeba nanosić poprawek i czy na tej podstawie zostaną zaakceptowane kolejne 

materiały.  

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada zaprosił obecnych na uroczystość otwarcia po 

przebudowie kuchni i apteki w podziemiu Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka 

z o.o. w Otwocku.  

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła Dyrektora ZDP o wyjaśnienie w najbliższym 

czasie sprawy związanej ze słupkami na drogach powiatowych w Otwocku.  

 

Ad. 8 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

W załączeniu: 

 Wyciąg nr 1741 z projektu protokołu nr 226 /22 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego w dniu 06.04.22 r.  

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

 

 

 

 


