PROTOKÓŁ NR 17/16
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 15 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi w godzinach 1600 do 1845.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, następnie zaproponował poniższy porządek
posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Kontynuacja tematu dot. Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z
silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag to ww. porządku posiedzenia.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji odniósł się do pisma z dnia 14.07.2016 r. (data wpływu do
kancelarii 25.07.2016 r.), l.dz. 1106/2016, o wprowadzenie zakazu używania jednostek
pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem
jednostek należących do użytkownika rybackiego oraz służb porządku publicznego. Zostało
ono przekazane przez Przewodniczącego Rady przy piśmie z dnia 27.07.2016 r. z prośbą
o wyrażenie opinii przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska dla potrzeb przyjęcia
przez Radę Powiatu ustaleń w sprawie ww. petycji.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu
o uzupełnienie dokumentacji w sprawie przedmiotowej petycji, mianowicie
o przekazanie np. oceny poziomu hałasu, informacji nt. zagospodarowania terenów
wokół jeziora. Po uzyskaniu stosownych materiałów Komisja wróci do omówienia ww.
kwestii celem wypracowania opinii dla potrzeb przyjęcia przez Radę Powiatu ustaleń
w przedmiotowej sprawie.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 3
1) Radna Małgorzata Wielopolska poprosiła obecnego na posiedzeniu członka
Zarządu Pana Krzysztofa Boczarskiego o przedstawienie informacji w sprawie
„odorów”.
Członek Zarządu – radny Krzysztof Boczarski odpowiedział, że nie jest w stanie
odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ww. sprawa nie jest omawiana na posiedzeniach
Zarządu.
W trakcie dyskusji Przewodniczący zaproponował, aby na najbliższe posiedzenie
Komisji zaprosić Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Panią Magdalenę Żurawską
celem udzielenia informacji ww. kwestii.
Radni zgodzili się z propozycją Przewodniczącego Komisji.
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Ad.4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Kazimierz Ciorga
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