
PROTOKÓŁ NR 15/16 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
w dniu 28 czerwca 2016 r.  

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1600 do 1845. 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Bogdan Szymański Prezes Polskiego 
Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny”, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Przewodniczący powitał zebranych, następnie przedstawił proponowany porządek 
obrad. 
   
Porządek posiedzenia: 
1. Zapoznanie się z zadaniami i działaniami Polskiego Klubu Ekologicznego Koło 

„Otwockie Sosny”.  
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1 
 Pan Bogdan Szymański Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie 
Sosny” podziękował za zaproszenie i przedstawił informację o Kole „Otwockie Sosny” PKE. 
Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją ekologiczną powstałą w 1980 r.,                        
a zarejestrowaną w 1981 r. z siedzibą w Krakowie, której celem jest bardzo szeroko 
rozumiana troska o OCHRONĘ ŚRODOWISKA i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, w tym o 
kształtowanie ładu przestrzennego, odpowiedzialności za anomalie pogodowe, zdrowego 
otoczenia i warunków życia, umiarkowanego korzystania z zasobów, a także ochrona 
krajobrazu naturalnego oraz powszechna edukacja ekologiczna. 
 Działające od ponad 20 lat Koło „Otwockie Sosny” posiada status koła 
samodzielnego, podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu PKE, ma osobowość prawną, 
jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (w załączeniu). 
 Obok ogólnopolskich a nawet światowych przedsięwzięć, w które angażuje się cały 
Polski Klub Ekologiczny – Koło poświęca szczególną uwagę trosce o zrównoważony rozwój 
Mazowsza – szczególnie Ziemi Otwockiej.   
 Polski Klub Ekologiczny w tym Koło „Otwockie Sosny” działa na zasadach pro 
publico bono – nie czerpie korzyści finansowych ze swoich działań, nie prowadzi odpłatnej 
działalności statutowej, wszelkie działania Klubu mają na uwadze dobro ludzkie, a w tym 
ochronę środowiska naturalnego, do którego każdy człowiek ma niezbywalne prawo i jest 
ono dziedzictwem poprzednich pokoleń. PKE prowadzi swoją działalność z myślą o 
budzeniu                     w każdym poczucia odpowiedzialności za obecny stan i harmonijny 
rozwój świata. 

Koło „Otwockie Sosny” od lat współpracuje z władzami Otwocka. Jedną z form 
kooperacji jest lokalne „Święto sosny”, inicjatywa współorganizowana przez PKE, Urząd 
Miasta, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo Celestynów ma za 
zadanie uświadomić mieszkańcom Otwocka, że należy dbać o środowisko naturalne. 
Kultywowaną od lat tradycją Święta jest nadawanie drzewom rosnącym na terenie magistratu 
patrona. Dla przyrody i kształtowania się środowiska to chwila, dla człowieka to duża część 
życia. PKE przyczynia się codziennie do szerzenia wiedzy nt. wartości jaką jest naturalne 
środowisko, oraz przez swoje działania chroni naturalne środowisko.  
Szczególne zainteresowania Koła „Otwockie Sosny” budzi: 

1. Stan przyrody na terenie Powiatu, przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju                  
w planowaniu przestrzennym i decyzjach o warunkach zabudowy, zatwierdzaniu 
projektów i wydawaniu pozwoleń na budowę. 



 
2. Konsekwentne kształtowanie przestrzeni i prowadzenie odpowiedzialnej działalności 

w obszarach chronionych takich jak Mazowiecki Park Krajobrazowy, rezerwaty                       
i pomniki przyrody obszary Natura 2000. 

3. Ochrona zabytkowej zabudowy i krajobrazów zarówno miejskich jak i wiejskich, 
krajobrazów leśnych, ale i krajobrazów rolniczych oraz związanych z wodami.  

4. Toska o ochronę środowiska, ograniczanie, zagospodarowanie i optymalna utylizacja 
odpadów. 

5. Racjonalna gospodarka wodno-kanalizacyjna. 
6. Ograniczanie uciążliwości dla środowiska wszelkiej działalności ludzkiej – 

indywidualnej i zbiorowej.                                                                                       
 

Członkowie Komisji zadawali pytania dot. szeroko rozumianej ochrony środowiska 
oraz dyskutowali nad interesującymi ich zagadnieniami dot. m.in. oczyszczalni ścieków, 
składowisk odpadów, czy dzików grasujących na terenie Powiatu Otwockiego.  

Pan Bogdan Szymański poprosił członków Komisji o wsparcie działań PKE Koła 
„Otwockie Sosny”. 

  
Ad. 2 

1. W kontekście tzw. „Afery Volkswagena” na prośbę Pani Małgorzaty Wielopolskiej 
Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu o przedłożenie informacji, czy                          
w Powiecie Otwockim zarejestrowane są samochody Volkswagena z 
nieprawidłowymi gaźnikami, które generują nadmierną ilość spalin? 
Jakie interwencje zostały podjęte w sprawie właścicieli ww. pojazdów? 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

2. Komisja zapoznała się z wyciągiem Nr 283 z projektu protokołu Nr 82/16 z 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 1 czerwca 2016 r. dot. 
przygotowania materiałów dot. problemu odorowego na terenie Powiatu Otwockiego i 
wyznaczenie osoby do przedstawienia tematu na sesji poświęconej ww. tematowi (w 
załączeniu).  
 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji: 

• protokół Nr 12/16 z dnia 31 marca 2016 r. – został przyjęty jednogłośnie, 
• protokół Nr 13/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. – został przyjęty jednogłośnie, 
• protokół Nr 14/16 z dnia 19 maja 2016 r. – został przyjęty jednym głosie 

wstrzymującym. 
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 28.06.2016 r. PKE Koło „Otwockie Sosny”; 
3) Krajowy Rejestr Sądowy PKE Koło „Otwockie Sosny”; 
4) Wyciąg z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 283 w dn. 1.06.2016 r. 

 
 
     Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 
 
Jolanta Wyszomirska                         Kazimierz Ciorga 


