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Protokół Nr 56/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

wraz z Komisją Budżetową 

w dniu 9 czerwca 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, przy pomocy Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 1615 do 1740. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada, Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 

Otwocku Agnieszka Bąk, Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Monika Kowalczyk, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Marcin Kasprzak, Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego 

w Otwocku Rafał Skwiot oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu Otwockiego: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 

grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.; 

(Komisja Budżetowa) 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2022 – 2035, z późn. zm.; (Komisja Budżetowa) 

3) w sprawie zmian w Uchwale Nr 319/XLVIII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących 

się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu 

Otwockiego; (Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska) 

4) w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie 

przewozy Gminno-Powiatowe"; (Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska) 

5) w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie 

przewozy Gminno-Powiatowe; (Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska) 

6) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, ustalenia warunków 

oraz zasad korzystania z nich. (Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska) 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

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 

3) Radny Dariusz Kołodziejczyk – Członek Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały. 
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   Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Paweł Ajdacki zgłosił 

techniczną uwagę dotyczącą projektu uchwały. Poprosił, aby projekty przechodziły korektę, 

zanim trafią do radnych. 

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

Zasobu i Środowiska poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały, w  obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

4) Wicestarosta oraz Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu omówili projekt 

uchwały. 

 

   Radna Grażyna Olszewska zapytała, które gminy przystąpiły do Związku Powiatowo-

Gminnego i czy ze wszystkimi gminami były prowadzone rozmowy w tej kwestii? 

   Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu powiedziała, że cztery gminy zadeklarowały 

chęć przystąpienia: Gmina Karczew, Gmina Osieck, Gmina Sobienie-Jeziory i Gmina 

Wiązowna. Pozostałe gminy odmówiły, ponieważ zabezpieczają potrzeby komunikacyjne 

w swoim zakresie.  

   Mecenas Łukasz Banaszek zgłosił uwagę techniczną dotyczącą podstawy prawnej projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie 

przewozy Gminno-Powiatowe”.  

   Radna Grażyna Olszewska poprosiła Mecenasa, aby do sesji przejrzeć uchwały tak, aby 

głosować już to, co brzmi prawidłowo.  

   Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska poparł powyższą wypowiedź. 

 

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

Gospodarki, Zasobu i Środowiska poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. 

projektu uchwały. 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały, w  obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

5) Wicestarosta oraz Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu omówili projekt 

uchwały. 

 

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

Zasobu i Środowiska poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały, w  obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

6) Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak omówił projekt 

uchwały. 
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   Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy ustalanie lokalizacji przystanków odbywa się 

wyłącznie na podstawie naszej wiedzy i woli czy jest to konsultowane z gminami 

i mieszkańcami? 

   Zastępca Dyrektora ZDP wyjaśnił, że w pierwszej kolejności gmina występuje o zgodę na 

daną lokalizację przystanku, natomiast biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego 

o ostatecznej lokalizacji zawsze decyduje zarządca drogi. 

 

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

Zasobu i Środowiska poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały, w  obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 4 

   Protokół Nr 54/22 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 

23.05.2022 r. został przyjęty w obecności 8 członków Komisji, przy n6 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”.  

 

Ad. 5 

   Radna Jolanta Koczorowska zapytała, jak wygląda obecnie sytuacja z przejmowaniem dróg 

po budowie trasy S17. Powiedziała, że ma wątpliwość w kwestii tego, jaki jest status drogi 

biegnącej od Kołbieli do Góraszki po wschodniej stronie trasy S17 – czy ta droga jest lub będzie 

drogą powiatową? 

   Zastępca Dyrektora ZDP odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo, jaki będzie finał tej 

sprawy, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podzieliła się 

dokumentacją związaną z dobudowanymi elementami. 

   Radny Roman Srebnicki zapytał czy w ostatnim czasie były robione inspekcje dróg 

powiatowych pod względem wysokości przejazdu, gdzie rosną drzewa i gałęzie, które zalegają 

nad jezdnią i uderzają w przejeżdżające ciężarówki?  

   Zastępca Dyrektora ZDP odpowiedział, że takie inspekcje się odbywały a pracownicy 

często są wysyłani do wykonania przycinki tych drzew.  

   Radny poprosił o interwencję w miejscowości Jatne. Poprosił również o postawienie tablicy 

informującej, że na odcinku ulicy Prostej od schroniska dla zwierząt w Celestynowie 

w kierunku Kołbieli przechodzą łosie. 

   Zastępca Dyrektora ZDP odpowiedział, że miejsce jest oznakowane, że przechodzą tam 

dzikie zwierzęta. Inżynierowie ruchu nie zgodzili się na postawienie tablic dotyczących typowo 

łosi, ponieważ nie jest to znak drogowy.  

 

Ad. 6  

  Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 


