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Protokół Nr 57/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 27 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 w godzinach od 1615 do 1630. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku Pan Paweł Grzybowski.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy różne. 

5. 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 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski omówił projekt uchwały 

w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 

powiatową Nr 2715W – ul. Wawerską w Otwocku w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi.  

 Przewodniczący Komisji zapytał czy przekazanie zarządzania drogą będzie tylko na 

czas projektu czy droga ogólnie przekazana zostanie Miastu Otwock? 

 Dyrektor ZDP odpowiedział, że chodzi o możliwość projektowania drogi, które jest 

jedną z form przekazania zarządzania. 

 Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy na wykonawstwo będzie kolejne 

porozumienie? 

 Dyrektor ZDP odpowiedział, że zadanie będzie wykonywane przez Powiat Otwocki. 

 Przewodniczący Komisji zapytał, jaki jest przewidywany zakres prac na ulicy 

Wawerskiej? 

 Dyrektor ZPD poinformował, że powstanie rondo, zostanie wymieniona nawierzchnia 

jezdni, zostaną wybudowane ścieżki rowerowe i powstanie nowe oświetlenie.  

 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że ulica Wawerska jest ulicą powiatową. 

Skoro Powiat Otwocki nie ma zamiaru przekazać później realizacji tej inwestycji, to dlaczego 

przekazujemy inwestycję tylko na czas projektowania?   

 Dyrektor ZDP wyjaśnił, że zostało wskazane przez Wojewodę, aby obrać taką ścieżkę. 

Związane to jest z ustawowym przekazaniem możliwości zarządzania drogą w celu 

zrealizowania dokumentacji projektowej przez Gminę Otwock. 

 Przewodniczący Komisji powiedział, iż rozumie, że Miasto Otwock udziela pomocy 

finansowej Powiatowi Otwockiemu w formie opłacenia projektu inwestycji?  

 Dyrektor ZDP potwierdził – Miasto Otwock udziela Powiatowi pomocy rzeczowej. 
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 Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, iż nadal nie może zrozumieć, dlaczego na 

czas projektowania oddajemy część swoich kompetencji, a na czas wykonywania inwestycji 

nie oddajemy kompetencji. 

 Radny Roman Srebnicki powiedział, że rozumie, iż Miasto Otwock będzie miało swój 

udział w projektowaniu. 

 Dyrektor ZDP wytłumaczył, że Miasto Otwock opracowało już formalnie dokumentację 

za zgodą Powiatu Otwockiego. To jest kwestia, którą poruszył Wojewoda podczas wydawania 

decyzji ZRID – oczekuje on, żeby wydać decyzję, aby były podjęte stosowne uchwały. Dlatego 

wprowadzono uchwałę intencyjną.  

 

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 8 członków Komisji. 

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

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji:  

 Wyciąg Nr 1837 z projektu protokołu Nr 240/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego w dniu 20 czerwca 2022 r. – dotyczy zawiadomienia Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie 

magazynowania odpadów budowlanych na terenie działki nr. ew. 598 obr. Emów wraz 

z załączonymi pismami (w załączeniu). 

 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada w nawiązaniu do powyższego pisma 

poinformował, że sprawa zatoczyła koło i ponownie została skierowana do Gminy 

Wiązowna. Powiat Otwocki ze swojej strony zrobił wszystko, co mógł na tym etapie 

wykonać.  

 

Ad. 5  

 Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

 

 

 
 


