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Protokół Nr 59/22 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 26 września 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ulicy Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego w godzinach od 1615 do 1745. 

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

listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Propozycje wniosków do budżetu na 2023 rok. 

4. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami. 

5. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

 Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

zaproponował zmianę porządku polegającą na przesunięciu pkt.5: Zaopiniowanie uchwały 

Rady Powiatu, jako pkt. 3. 

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

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu. 

4. Propozycje wniosków do budżetu na 2023 rok. 

5. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 3 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski omówił projekt uchwały 

w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, Nr  – ul. Batorego w Otwocku, 2754W – ul. 

Reymonta w Otwocku, 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę dróg. 

 Radny Dariusz Grajda zgłosił wniosek o uzupełnienie w tytule, uzasadnieniu oraz § 1 

projektu uchwały numeru ulicy Batorego oraz wstawienie wyrazu „Nr” przed numerami ulic 

Reymonta oraz Żeromskiego, również w tytule, uzasadnieniu i § 1 projektu uchwały w celu 

ujednolicenia.  

 Radni zaakceptowali powyższy wniosek. 

 Dyrektor ZDP poinformował, że numer ulicy Batorego to 2760W. 
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 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. 

projektu uchwały wraz z powyższym wnioskiem. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z powyższym wnioskiem. 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2023  

 

Ad.4 Ad.5 

1) Radna Jolanta Koczorowska omówiła swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok (w załączeniu).  

Następnie radni zgłosili bieżące sprawy do Dyrektora ZDP: 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o zwrócenie uwagi na ogromny ruch 

samochodów ciężarowych przewożących piach na mostku w Kącku, który może 

spowodować zawalenie tego mostku ze względu na jego dużo niższą nośność. 

Następnie radna poprosiła o podjęcie stosownych działań w kwestii dróg powiatowych, 

które określa się jako „do granicy województwa”, co nie jest zgodne z rzeczywistością. 

Dyrektor ZDP odpowiedział, że ZDP przygotowuje się do podjęcia działań w kwestii 

zmiany ww. nazewnictwa.  

Radny Dariusz Grajda poprosił o mapę aktualnego modelu sieci dróg powiatowych. 

Dyrektor ZDP zobowiązał się do przesłania mapy wszystkim członkom Komisji. 

Radny Roman Srebnicki powiedział, że na ulicy Wojska Polskiego w Celestynowie 

przy stacji kolejowej stoi wysoka, wysuszona sosna. Poprosił o jej zabezpieczenie lub 

wycięcie.  

Radny Grajda poprosił o sprawdzenie czy na terenie, o którym mówił radny Roman 

Srebnicki, nie było kiedyś rowu odwadniającego, ponieważ woda nie stała na ulicach, 

natomiast obecnie po opadach deszczu powstają tam duże kałuże. Następnie radny 

zapytał, kto typował przejście w Pogorzeli do tak dobrego oświetlenia? Mieszkańcy na 

zebraniu sołeckim uznali, że oświetlenie tego przejścia, zamiast drugiego przy pomniku 

– częściej uczęszczanego, było głupotą. Radny zapytał czy nie można zamienić 

oświetlenia? 

Dyrektor ZDP pozytywnie ustosunkował się do powyższych próśb. Następnie Dyrektor 

ZDP odpowiedział, że ZDP nie mógł oświetlić przejścia przy pomniku w Pogorzeli, 

gdyż było oświetlone rok wcześniej. Oświetlenia nie można zamienić, ponieważ jedno 

z nich jest z wykonane w ramach programu z doświetleń.  

 

2) Radny Dariusz Grajda omówił swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 

rok (w załączeniu). 

3) Radny Mirosław Pszonka omówił swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 

2023 rok (w załączeniu). 

4) Radny Krzysztof Olszewski omówił swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 

2023 rok (w załączeniu). 

5) Radny Dariusz Kołodziejczyk omówił swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok (w załączeniu). 

6) Radny Paweł Zawada omówił swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 

rok (w załączeniu). 
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7) Radny Roman Srebnicki omówił swoje wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 

2023 rok (w załączeniu). 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. wnioski 

i w wyniku dyskusji ustaliła, że po wyrażeniu opinii wszystkie ww. wnioski zostają 

przekazane do Zarządu Powiatu. 

Powyższa opinia i wniosek zostały przyjęte poprzez aklamację. 

 

Ad. 6 

 Przewodniczący Komisji poinformował, że ze względu na to, że do protokołu muszą 

zostać naniesione uwagi, zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu. 

 Radni zaakceptowali powyższą propozycję. 

 

Ad. 7 

 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że od 26 stycznia do 21 lutego tego roku 

odbywały się konsultacje dotyczące Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego. 

Radna poprosiła, aby sprawdzić, czy z Powiatu Otwockiego wpłynęły jakieś uwagi do ww. 

Planu lub może uznano, że nie ma potrzeby zgłaszać uwag. Jaki jest los tego Planu, czy Plan 

został już zatwierdzony, czy radni ewentualnie mogliby dostać do niego jakiś link? Radna 

poprosiła, aby ww. wniosek został umieszony w protokole.  

 Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak pozytywnie ustosunkował się do powyższej 

prośby. 

 Następnie radna Jolanta Koczorowska poruszyła kwestię konsultacji Planu 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W dniu 3 października br. będzie możliwość wzięcia 

udziału w konsultacjach dotyczących ww. Planu. Radna zachęciła wszystkich do wzięcia 

udziału w konsultacjach. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zaznaczył, ze Powiat Otwocki również powinien wziąć 

udział w ww. konsultacjach. Ze względu na to, że linia autobusowa MiniBus przestała 

funkcjonować, Powiat Otwocki może postulować o to, żeby była jakaś linia autobusowa 

z Karczewa do Warszawy. Weekendowy dojazd do Warszawy jest także bardzo utrudniony. 

Obecnie mamy tylko do dyspozycji SKM i Koleje Mazowieckie a w razie awarii, nie ma innej 

alternatywy. Należy zadbać o to, aby trzy gminy: Karczew, Otwock i Józefów miały 

zapewniony transport do Warszawy. 

 Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada powiedział, że określenie potrzeb wszystkich 

mieszkańców Powiatu Otwockiego będzie ogromnym zadaniem dla związku powiatowo-

gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe" i dodał, że ma nadzieję, iż sieć 

komunikacyjna zostanie zaplanowana tak, aby linie pozwalały na swobodne przesiadki 

pasażerów. Następnie wypowiedział się w kwestii przyłączenia się Gminy Kołbiel do ww. 

związku. 

 Radny Roman Srebnicki powiedział, że zwrócili się do niego mieszkańcy Otwocka 

z ulicy Koszykowej w kwestii sosen na działce powiatowej, które znajdują się przy budynkach 

mieszkańców i zagrażają bezpieczeństwu. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie i dodał, 

że mieszkańcy wysłali pismo w tej kwestii i nie dostali na nie odpowiedzi. 

 Starosta pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i zobowiązał się do 

sprawdzenia i wyjaśnienia sytuacji z ww. pismem. 

 Radny Dariusz Grajda zapytał czy Zarząd Powiatu będzie przyjmował jakieś środki 

w budżecie Powiatu na wspólny bilet? 

 Starosta odpowiedział, że tak i będzie to tyle samo środków, co w zeszłym roku.  

 Radny Dariusz Grajda zapytał czy jeśli okaże się, ze nie będzie środków na dopłatę do 

linii autobusowych, to jest inna koncepcja? 
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 Starosta odpowiedział, że koncepcją jest mający powstać związek powiatowo-gminny. 

 Wicestarosta dodał, że obecnie są zagwarantowane środki na przyszły rok w kwocie 3 

zł do wozokilometra, ostatnią kwestią pozostaje pozytywne rozpatrzenie wniosku o utworzenie 

związku.  

 Radny Dariusz Grajda zapytał, jaka kwota będzie zarezerwowana na Szpital 

Powiatowy? 

 Starosta odpowiedział, że kwota jeszcze nie została ustalona. 

 

Ad. 8 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz  

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

 

   

 

   

 

 

 
 


