PROTOKÓŁ Nr 21/17
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 12 stycznia 2017 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Kazimierza Ciorgi, w godzinach
od 1615 do 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy porządek
obrad.
Porządek obrad:
1. Petycja z dnia 14 lipca 2016 r. o wprowadzenie zakazu używania jednostek
pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki),
z wyłączeniem jednostek należących do użytkownika rybackiego tj. Okręgu
Mazowieckiego PZW oraz służb porządku publicznego.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji oraz Krzysztof Boczarski – członek Zarządu, zaproponowali
zakup fotopułapki. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe zweryfikowanie czy na
jeziorze Rokola faktycznie są wodowane jednostki pływające z silnikami spalinowymi.
Radna Małgorzata Wielopolska oświadczyła, że jest za wprowadzeniem całkowitego
zakazu pływania po jeziorze Rokola w wyjątkiem służb porządkowych.
Przewodniczący przypomniał, że w dokumentacji brakuje oceny poziomu hałasu,
którego przeprowadzenie w chwili obecnej nie jest możliwe.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska proponuje wprowadzenie całkowitego
zakazu pływania po jeziorze Rokola (Otwock Wielki), jednostkami pływającymi
z silnikami spalinowymi, z wyjątkiem służb porządkowych.
Głosowanie: „za” 4 osoby, „wstrzymała się” 1 osoba.
Ad. 2
Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
1) Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 412 z projektu protokołu Nr 113/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 30 listopada 2016 r., który wpłynął
do Komisji.
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.
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Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 5 stycznia 2017 r. Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Środowiska o przekazanie zgromadzonej dokumentacji w sprawie wprowadzenia
zakazu pływania jednostek pływających na Jeziorze Rokola;
3) e-mail z dnia 9 stycznia 2017 r. przekazujący w załączeniu dokumenty zgromadzone
w sprawie wprowadzenia zakazu pływania jednostek pływających na Jeziorze Rokola.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Kazimierz Ciorga
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