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Protokół Nr 54/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 23 maja 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 1700. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku Pani Magdalena Żurawska, Prezes 

Stowarzyszenia „Puszcza Mazowiecka” Pan Dobiesław Rzemieniewski, Pan Radny Janusz 

Goliński oraz Zastępca Dyrektora Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Marcin Kasprzak.   

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Gospodarka leśna (wycinki drzew) na terenie powiatu otwockiego ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta Otwocka. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad Komisji. 

5. Sprawy bieżące.     

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

zaproponował, aby dodać do porządku obrad, jako pkt 4: „Plan Rozwoju Sieci Dróg 

Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata 2022-2031”. 

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

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Gospodarka leśna (wycinki drzew) na terenie powiatu otwockiego ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta Otwocka. 

4. Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2022-2031.  

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad Komisji. 

6. Sprawy bieżące.     

 

Ad. 3 

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Komisji Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Celestynów Pana Artura Dawidziuka, przedstawiciela instytucji prowadzącej państwową 

gospodarkę leśną na terenie powiatu otwockiego, Komisja ustaliła, że zrealizuje punkt na 

kolejnym posiedzeniu.  

Przewodniczący Komisji zaproponował termin kolejnego posiedzenia, które w całości 

poświęcone zostanie tematyce gospodarki leśnej na terenie powiatu otwockiego, tj. 7 czerwca 

br.  

Radni zaakceptowali powyższy termin. 

Prezes Stowarzyszenia „Puszcza Mazowiecka” Dobiesław Rzemieniewski poprosił, aby 

zobowiązać Nadleśnictwo Celestynów do przedstawienia materiałów, które pomogłyby 

przygotować się do kolejnego posiedzenia.  
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Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, aby wystąpić oficjalnie na piśmie do 

Nadleśnictwa Celestynów o przygotowanie materiałów ze wskazaniem konkretnych 

informacji. 

Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższych próśb. 

 

Ad. 4 

Zastępca Dyrektora Dróg Powiatowych w Otwocku Marcin Kasprzak omówił plan 

Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2022-2031.Poinformował, że plan będzie jeszcze 

aktualizowany, ze względu na pojawiające się nowe programy i inwestycje.  

Radna Jolanta Koczorowska i radny Dariusz Grajda zgłosili językowe i merytoryczne 

uwagi do Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2022-2031 zaznaczając, że nie 

wszystkie wcześniejsze uwagi został uwzględnione.  

Zastępca Dyrektora Dróg Powiatowych na bieżąco odnosił się do wszystkich uwag. Na 

prośbę Przewodniczącego Komisji poinformował, że nowelizacja dokumentu może nastąpić na 

przełomie września/października. 

Radny Dariusz Grajda powiedział, że w planie najpierw należy wyznaczyć cele, a potem 

ubiegać się o środki na ich realizację. Zarząd Dróg Powiatowych jest pierwszym 

i najistotniejszym organem w kwestii rozbudowy sieci dróg, dlatego powinien wiedzieć 

o wszystkich planowanych inwestycjach. Radny wyraził zdziwienie, że dokument został 

przyjęty przez Zarząd Powiatu i zaproponował, aby jeszcze nad nim popracować. 

Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, żeby Zarząd Powiatu zarekomendował 

plan w takiej formie, jakiej jest obecnie lub zaproponował jego aktualizację, ponieważ 

dokument jest niedopracowany, napisany nieprawidłowo i zawiera niezaktualizowane daty. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Zarząd Powiatu przyjął już Plan Rozwoju 

Sieci Dróg Powiatowych na lata 2022-2031 na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br.  

 

Ad. 5 

Protokół Nr 53/22 z posiedzenia Komisji w dniu 25.04.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”. 

 

Protokół Nr 52/22 z posiedzenia Komisji w dniu 28.03.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”. 

 

Ad. 6 

Radni nie zgłosili spraw różnych.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

 

 

 

 

 
 


