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Protokół Nr 32/14 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 24 marca 2014 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1800.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek.  

 
Porządek posiedzenia:  

1. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku nt. przygotowania do 
realizacji inwestycji drogowych, pod kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2014.  

2. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku nt. stanu dróg po zimie. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

   
Ad. 1 
  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek 
Płaczek przedstawił informację nt. przygotowania do realizacji inwestycji drogowych, pod 
kątem przyjętego budżetu Powiatu na rok 2014. Nadmienił, iż zgodnie z zapisami przyjętymi 
do uchwały Nr 262/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia19 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 wydatki inwestycyjne będą wykonywane po 
zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Następnie omówił poszczególne zadania, 
mianowicie: 

1) przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W                              
w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg 
powiatowych Nr 2713W i Nr 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów), 
1.100.000 zł – złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Wojewody 
Mazowieckiego na kwotę 550 tys. zł, udział Gminy Celestynów w inwestycji wynosi 
275 tys. zł – wniosek nie otrzymał dofinansowania z uwagi na ograniczenie środków                     
z budżetu państwa; 17 marca ZDP otrzymał informację o zwiększeniu środków 
finansowych programu, w związku z powyższym po przyjęciu uchwały zmieniającej 
program przez Radę Ministrów możliwe będzie uzupełnienie listy rankingowej oraz 
otrzymanie dofinansowania; 

2) przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W                                   
w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze 
Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli,                         
gm. Celestynów), 350 tys. zł – złożono wniosek o dofinansowanie zadania do 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na kwotę 175 tys. zł – decyzja                                    
o dofinansowaniu zostanie ogłoszona prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja br.; 

3) przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W – ul. Graniczna w Józefowie, 270 tys. zł – 
inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez 
Powiat Otwocki; 

4) przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja w Józefowie, 70 tys. zł – 
inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez 
Powiat Otwocki. 

5) przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku (projekt i budowa 
zatoki autobusowej), 60 tys. zł – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 
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projektowo-kosztorysowej budowy w/w zatoki na kwotę 7.380 zł z terminem realizacji 
do dnia 8 kwietnia br.; 

6) opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg 
powiatowych Nr 2756W ul. Świderskiej i Nr 2765W ul. Kołłątaja i Staszica w Otwocku 
wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kołłątaja dróg gminnych: ul. Świderskiej                                 
i ul. Rzemieślniczej w Otwocku, 10 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po 
uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki. 

7) przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej 
(od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku, 5.490.000 zł – 
złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Wojewody Mazowieckiego na kwotę          
2.745.000 zł – wniosek nie otrzymał dofinansowania z uwagi na ograniczenie środków                                   
z budżetu państwa; 17 marca ZDP otrzymał informację o zwiększeniu środków 
finansowych programu, w związku z powyższym po przyjęciu uchwały zmieniającej 
program przez Radę Ministrów będzie możliwe uzupełnienie listy rankingowej oraz 
ewentualne otrzymanie dofinansowania; 

8) rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy 
odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz                 
z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, Powiat 
Otwocki, 300 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze 
sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 

9) przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów – Brzezinka – Łukówiec – 
Całowanie w Brzezince, 90 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu 
dochodów ze sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 

10) przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W – ul. Mickiewicza w Karczewie, 120 tys. zł – 
inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez 
Powiat Otwocki; 

11) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji                    
świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W – ul. Świderskiej                                            
i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi – ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego                     
w Karczewie, 130 tys. zł – ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zakończyło się podpisaniem umowy; 
termin wykonania dokumentacji do 30.06.2014 r.; 

12) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka – Sufczyn – Radachówka, 150 tys. zł – 
inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez 
Powiat Otwocki; 

13) przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel – Sufczyn, 150 tys. zł – inwestycja 
będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 

14) opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sępochów – 
Borków – Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno                         
i Borków, gm. Kołbiel, Powiat Otwock, 40 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po 
uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 

15) przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W – Osieck – Natolin – Kościeliska, 215 tys. zł – 
inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez 
Powiat Otwocki; 

16) remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275                                
w m. Natolin, 85 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze 
sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 

17) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece 
Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck – Natolin – Kościeliska                         
w m. Natolin, gm. Osieck, 40 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu 
dochodów ze sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 
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18) przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczyn – Szymanowice                           
w Szymanowicach, 340 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów 
ze sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 

19) przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Glinianka – Dobrzyniec w Lipowie, 
200 tys. zł – złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie na kwotę 50 tys. zł – decyzja                                  
o dofinansowania oraz podpisanie umowy nastąpi prawdopodobnie w miesiącach 
wakacyjnych, pomiędzy czerwcem a sierpniem br.; 

20) remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt – Michałówek – Duchnów, 350 tys. zł – 
inwestycja zakłada udział środków własnych i środków pochodzących z Gminy 
Wiązowna, na dzień dzisiejszy nie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą                       
a Powiatem na realizację zadania; 

21) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na cieku 
bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna – Kąck w miejscowości 
Wiązowna, gm. Wiązowna, 40 tys. zł – inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu 
dochodów ze sprzedaży mienia przez Powiat Otwocki; 

22) remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna, 5 tys. zł – 
inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia przez 
Powiat Otwocki. 

 
Zastępca Dyrektora ZDP poinformował o podpisanych porozumieniach między Powiatem                   
a gminami, w przedmiocie niżej wymienionych zadań. 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W – wykonanie nakładki asfaltobetonowej na 
odc. Żanęcin – Dziechciniec (800 mb) oraz w m. Glinianka (225 mb) – pomoc 
rzeczowa gm. Wiązowna – 320 tys. zł. 

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Karczewskiej, Hożej i Andriollego do 
Powstańców Warszawy w Otwocku – przeznaczenie przez gm. Otwock 1 mln zł. 

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej w Otwocku na odcinku                                                
od ul. Mlądzkiej do ul. Wołodyjowskiego – przeznaczenie przez gm. Otwock                             
180 tys. zł 

4. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Staszica i Karczewskiej w Otwocku od 
ronda Sybiraków do ronda Raczkowskiego oraz przebudowa chodników, budowa 
zatoki autobusowej oraz budowa wjazdu w ul. Staszica i ciągu pieszo-jezdnego – 
przeznaczenie przez gm. Otwock 500 tys. zł 

 
Przedstawił również planowane porozumienia, które będą przedmiotem dyskusji                               
w najbliższym czasie.  

1. Budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Gliniance (pomoc rzeczowa) – inwestycja 
została zgłoszona do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, po uzyskaniu                 
z gm. Wiązowna decyzji na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z chodnikiem 
będzie możliwe przystąpienie do robót drogowych; gm. Wiązowna przeznacza na 
budowę chodnika   50 tys. zł. 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka – Rzakta (ul. Wrzosowa) –                   
gm. Wiązowna przeznacza na przebudowę drogi 80 tys. zł. 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W w Woli Duckiej – gm. Wiązowna 
przeznacza na przebudowę drogi 100 tys. zł. 

4. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W we wsi Kruszówiec (pomoc rzeczowa) – 
gm. Wiązowna przeznacza na modernizację drogi 20 tys. zł. 

5. Budowa drogi powiatowej Nr 2701W Majdan – Izabela – ul. Góry Warszawskie                        
w Duchnowie (pomoc rzeczowa) – gm. Wiązowna przeznacza na budowę drogi                   
200 tys. zł. 

6. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W ul. Widoczna w Majdanie –                        
gm.  Wiązowna przeznacza na przebudowę drogi 100 tys. zł. 
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7. Wykonanie miejsc postojowych i wymiana nawierzchni chodników na ul. Wawerskiej 
w Otwocku – zadanie realizowane przez m. Otwock. 

8. Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W – ul. Rynek w Kołbieli – pomoc 
rzeczowa gm. Kołbiel w postaci zakupu materiałów budowlanych. 

9. Budowa chodnika w m. Człekówka przy szkole podstawowej – pomoc rzeczowa gm. 
Kołbiel w postaci zakupu materiałów budowlanych. 

 
Wniosek: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wnioskuje o przekazanie 
harmonogramu prac na drogach powiatowych w 2014 roku. 
 
Wniosek przyjęty przez aklamację.  
 
  Radny Andrzej Szaciłło podkreślił wagę budowy zatoczki autobusowej w ul. Kołłątaja 
w Otwocku. Zapytał również o budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej w Otwocku 
na odcinku od ul. Mlądzkiej do ul. Wołodyjowskiego. 
  Starosta nawiązała do pisma Burmistrza Józefowa z prośbą o uzupełnienie powstałych 
ubytków nawierzchni na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy.  
  Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę na potrzebę remontu ronda na 
skrzyżowaniu ulic Karczewskiej, Hożej i Przewoskiej w Otwocku.   
  Radna Danuta Leśniewska poinformowała, że sygnalizacja świetlna dla pieszych na 
skrzyżowaniu ulic Batorego i Karczewskiej w Otwocku nie działa tak jak powinna. 
Wmontowane są takie same szybki tj. z ludzikiem, który stoi w miejscu. W momencie zmiany 
koloru świateł z czerwonych na zielone, ludzik nie zmienia swojej postawy, tylko dalej stoi,                              
dla niektórych osób może stanowić to duży problem. Poprosiła ZDP o zajęcie się tematem. 
  Pan Płaczek przyjął zgłoszenie radnej. 
   
Ad. 2 
  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek 
Płaczek przedstawił informację nt. stanu dróg po okresie zimowym 2013/2014, koncentrując 
się na następujących zakresach: 

1) nawierzchnia asfaltowa – powstałe w nawierzchni ubytki uzupełniane są na bieżąco 
w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa przejezdności przejazdów, ilość wykonanych 
remontów na drogach powiatowych wykonanych do dnia 21.03.2014 r. wynosi                       
1320 m2; przewidywana ilość remontów asfaltem lanym w roku 2014 – 10 tys. m2; 

2) nawierzchnia gruntowa – wszystkie drogi gruntowe były co najmniej raz równane; 
3) utrzymanie czystości ulic – na wszystkich drogach na terenie Otwocka, Józefowa, 

Karczewa i Celestynowa prowadzone są prace polegające na czyszczeniu jezdni                          
i chodników z piachu zalegającego po „Akcji Zimowej” oraz zbieraniu śmieci 
zalegających w pasie drogowym;  

4) przegląd mostów i przepustów – naprawiony został przepust na drodze Glinianka – 
Poręby; bieżącego utrzymania wymagają również pozostałe przepusty (80 sztuk) oraz 
obiekty mostowe (27 sztuk); 

5) chodniki – stan po okresie zimowym wszystkich chodników z płyt betonowych 
wykonanych przed powstaniem Powiatu jest zły i wymaga remontów; chodniki                      
z kostki brukowej są niebezpieczne dla przechodniów z powodu wykruszenia kostki 
spowodowanych działaniem soli, która używana była do zwalczania śliskości na 
chodnikach; chodniki z kostki brukowej wykonane w ostatnich latach na terenie 
powiatu otwockiego są w stanie dobrym i wymagającym jedynie oczyszczenia                    
z piasku zalegającego po „Akcji Zima”. 

  
 Radny Jacek Czarnowski poprosił o wyczyszczenie przepustu przy Klubie Mlądz. Dodał, 
że bezpośredni zjazd z ul. Mostowej do Klubu wymaga doziarnienia. 
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  Pan Płaczek odpowiedział, że doziarnienie będzie możliwe po zakupieniu materiałów. 
 
Ad. 3 

1. Radny Andrzej Szaciłło polecił uwadze „Notes Otwocki” Wydawnictwa Austeria.  
 
Wniosek: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu rekomenduje i przekazuje 
właściwemu członkowi Zarządowi Powiatu w/w gadżet reklamowy, który może stanowić 
materiał promocyjny Powiatu Otwockiego.  
 
Wniosek przyjęty przez aklamację.  
 

2. Radna Danuta Leśniewska zapytała o kwestię poruszoną na ubiegłym posiedzeniu 
Komisji dot. planowanej budowy spalarni odpadów w Otwocku.  

 
Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 665 z projektu protokołu Nr 175/13                      

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 25.02.2014 r. stanowiący odpowiedź na 
wniosek Komisji w w/w sprawie.  
 

3. Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 20.02.2014 r. Sołtysa Sołectwa Ponurzyca 
Gminy Celestynów dot. wyasygnowania środków pieniężnych na naprawę drogi 
powiatowej Ponurzyca-Karpiska.  

 
Wniosek: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu przekazuje przedmiotowe pismo 
Zarządowi Powiatu celem ustosunkowania się.  
 
Wniosek przyjęty przez aklamację.  
 

4. Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, iż Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
przekazanie drewna pochodzącego z wycinki Szkole Podstawowej Nr 8 w Otwocku 
celem wykonania rzeźby. Poprosił ZDP o przekazanie informacji w w/w kwestii.  

 
Ad. 4 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad. 5 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 

W załączeniu do niniejszego protokołu: 
1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 665 z projektu protokołu Nr 175/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu                         

w Otwocku w dniu 25.02.2014 r. dot. wniosku Komisji z dnia 19.02.14 r.; 
3) pismo z dnia 20.02.2014 r. Sołtysa Sołectwa Ponurzyca Gminy Celestynów dot. 

wyasygnowania środków pieniężnych na naprawę drogi powiatowej Ponurzyca-
Karpiska. 

 
 

           Protokółowała:                                                                           Przewodniczył: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                       Dariusz Grajda 


