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Uprzejm ie informuję, iż po przeanalizowaniu Państw a pism a z dnia 1 kw ietnia
2016 r. o podniesienie na najbliższej sesji Rady Powiatu w Otw ocku problematyki
realizacji przez Starostę zadań w ynikających z ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) w kontekście tzw. „Afery
V olksw agena'\ ww. pismo, ze względu na jego treść i wyrażone w nim konkretne
postulaty, stosownie do art. 2 ust. 3 i art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. poz. 1195), zakwalifikowałem jako petycję o zam ieszczenie w porządku obrad
ww. zagadnienia.
Ponadto przypominam, iż przedm iotow e pismo skierowałem do merytorycznej dla
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Gospodarczego, z prośbą o w łączenie w prace Komisji, o czym Stow arzyszenie zostało
poinformowane przy piśmie z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z treścią pisma i nie zgłosiła
żadnych uwag oraz wniosków.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ww. ustawy o petycjach, uprzejm ie informuję,
iż na dzień 23 czerwca 2016 r. zwołałem XV sesję Rady Powiatu w Otwocku, której
porządek obrad uw zględnia punkt związany z realizacją przedm iotowej petycji.
Ponadto informuję, iż XV sesja odbędzie się w Liceum O gólnokształcącym N r I
im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9, której rozpoczęcie
zaplanowałem na godzinę 16°°.
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