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Protokół Nr 6/11 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 13 maja 2011 r.  
 

 
Stacjonarne posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, 

pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 900 do 1000.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

− Sołtys wsi Ponurzyca Pan Mirosław Kalinowski, 
− Radny sołecki wsi Ponurzyca Pan Jan Chodkiewicz, 
− Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Jerzy Bojanowski, 
− Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Marek Płaczek. 

Następnie Komisja w godzinach 1000 – 1600 wizytowała drogi powiatowe. 
 
Porządek posiedzenia:  
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. C.d. rozpatrzenia skargi z dnia 22.12.2010 r. Sołtysa Ponurzycy na Zarząd Dróg 

Powiatowych dot. odśnieŜania drogi powiatowej Nr 2744W Człekówka-Ponurzyca-
Osieck.  

4. Posiedzenie wyjazdowe celem zapoznania się ze stanem dróg powiatowych na obszarze 
Powiatu Otwockiego. 

5. Sprawy róŜne.  
6. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1 
 
  Przewodniczący Komisji Dariusz Grajda przedstawił powyŜszy porządek obrad.  
 
Ad. 2 
 
  Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 3 
 

Przewodniczący Komisji odczytał skargę z dnia 22.12.2010 r. Sołtysa Ponurzycy na 
Zarząd Dróg Powiatowych dot. odśnieŜania drogi powiatowej Nr 2744W Człekówka-
Ponurzyca-Osieck. Następnie poinformował o raportach dziennych pracy sprzętu na                 
w/w drodze przekazanych przez ZDP.  

Sołtys wsi Ponurzyca poinformował, iŜ mieszkańcy mieli ogromny problem                        
z pokonaniem wskazanego w skardze odcinka drogi, ze względu na zalegający na niej śnieg. 
Zrobiły się dwie koleiny, poniewaŜ sprzęt, który interweniował na tej drodze jedynie ujeździł 
to co napadało, następnie przyszła odwilŜ i powstała pulpa. Sołtys powiedział, Ŝe o pomoc 
prosił Dyrektora ZDP. W odpowiedzi usłyszał, iŜ równiarka jest w naprawie, natomiast 
samochodu na tę drogę nie wyśle, poniewaŜ znajdują się na niej doły i moŜe dojść do urwania 
zawieszenia. 

Zastępca Dyrektora ZDP powiedział, Ŝe po rozmowie z Sołtysem została wysłana 
równiarka i niestety doszło do jej awarii na przedmiotowej drodze, co zostało odnotowane           
w raporcie dziennym z dnia 09.12.2010 r. Dopiero 25.01.2011 r. została ona odebrana                    
z naprawy. W międzyczasie jeździły po tej drodze inne sprzęty: ostrówek, JCB. Biorąc pod 
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uwagę powyŜszą skargę, nie spełniły one jednak oczekiwań mieszkańców. Następnie 
potwierdził wypowiedź Sołtysa. Dodał, Ŝe świadomie podjął decyzję o nie wysłaniu 
samochodu z pługiem 22 grudnia 2010 r., dlatego Ŝe na innych drogach pracowały pozostałe 
sprzęty i nie moŜna było sobie pozwolić na ewentualną awarię następnego wozu. Pan Marek 
Płaczek podał przykłady z drogi gruntowej, Ŝe raz została złamana rama i raz został złamany 
pług. Dodał, Ŝe skarga dotyczy głównie 22 grudnia 2010 r. Na drodze w tym okresie powstała 
20 cm pulpa (błoto pośniegowe), która nie została zgarnięta. Pan Marek Płaczek zwrócił 
uwagę, Ŝe jest to droga przez las. Poza w/w drogą do Ponurzycy prowadzi jeszcze droga 
asfaltowa (gminna), którą przejeŜdŜają autobusy.  

Sołtys wsi Ponurzyca powiedział, Ŝe jeŜdŜą tylko autobusy szkolne. Nie kaŜdy                     
z mieszkańców posiada samochód, którym mógłby dojechać do pracy. Dlatego mieszkańcy 
korzystają z drogi powiatowej, dzięki której mogą dostać się do stacji kolejowej. Dodał, Ŝe             
w tym roku na tej drodze było jedno złamanie nogi.  

Przewodniczący Komisji zapytał, czy istnieje moŜliwość, aby Zarząd Dróg 
Powiatowych podpisał z mieszkańcem Ponurzycy umowę zlecenie na odśnieŜanie tej drogi?   

Pan Marek Płaczek odpowiedział, iŜ ZDP dokonał w tym roku zakupu nowego      
sprzętu i taka umowa nie będzie potrzebna.   

Wicestarosta powiedział, iŜ jeŜeli są wątpliwości, czy kierowcy byli na danej drodze, 
to będą zbierane przez nich podpisy u sołtysów. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, iŜ problem naleŜy rozwiązać na przyszłość. 
Dlatego teŜ proponowane przez niego powyŜej rozwiązanie nie jest złym pomysłem.  

Sołtys wsi Ponurzyca zapytał o remont przedmiotowej drogi. 
Przewodniczący Komisji powiedział, iŜ wniosek z pewnością w tej kwestii będzie 

rozwaŜany, ale przy zaangaŜowaniu Gminy.  
Sołtys wsi Ponurzyca przypomniał, Ŝe miały być wykopane rowy i lekko utwardzone. 

Dodał, Ŝe pobocza są wysokie i po opadzie woda nie ma jak spłynąć. Samo wyrównanie drogi 
nic nie zmieni, po pierwszym deszczu znowu będą doły, dotyczy to drogi przez las.  

Pan Marek Płaczek powiedział, Ŝe utwardzenie i okopywanie było wykonane, na 
pewnym odcinku tej drogi.  

Przewodniczący Komisji zapewnił, Ŝe podczas objazdu w drugiej części posiedzenia 
członkowie Komisji równieŜ będą wizytowali przedmiotową drogę. 

W wyniku dyskusji członkowie Komisji przyjęli, przez aklamację, poniŜszy wniosek: 
 
Wniosek: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wnioskuje do Zarządu Powiatu             
o przeanalizowanie moŜliwości udzielenia Sołtysowi wsi Ponurzyca zlecenia na 
odśnieŜanie przedmiotowej drogi.  
 
Ad. 4 
 

Członkowie Komisji dokonali wizytacji dróg powiatowych połoŜonych na terenie 
Powiatu Otwockiego. Trasa odjazdu przedstawiała się następująco: wyjazd z Urzędu 
Starostwa na ulicę Narutowicza następnie trasą Nr 17 dojazd do Izabeli – Michałowice – 
Góry Warszawskie – Duchnów – Pęclin – Dziechciniec – Malcanów – Glinianka – Borków – 
Dobrzyniec, dojazd trasą Nr 50 do Kołbieli – Wola Sufczyńska – Sufczyn, dojazd do trasy           
Nr 17, na rondo w Kołbieli, przejazd Człekówka – Ponurzyca – Osieck, powrót na drogę 
krajową Nr 50, w kierunku Góra Kalwaria przez Celestynów, powrót do Otwocka, objazd              
ul. Majowej do ronda Mieszka I, następnie Kraszewskiego, Batorego, powrót do Starostwa.  
  Pomimo wiosennych powodzi droga Nr 2701W Majdan – Izabela – Michałówek – 
Duchnów jest naprawiona i utrzymana przez Zarząd Dróg Powiatowych w dobrym stanie 



 3

technicznym. 
  Zdaniem członków Komisji Rozwoju droga powiatowa Nr 2744W Człekówka – 
Ponurzyca – Osieck jest w bardzo dobrym stanie technicznym jak na drogę gruntową – co 
dowodzi, Ŝe Zarząd Dróg  Powiatowych wykonał na niej prace utrzymaniowe.  
 
Ad. 5 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
 

              Protokółowała:                                                                             Przewodniczył: 
 
        Honorata Tarnowska                                                                          Dariusz Grajda 


