PROTOKÓŁ Nr 26/17
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 10 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Firmy P.P.H.U. LEKARO w Woli
Duckiej 70A, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi,
w godzinach od 1200 do 1500.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Prezes P.P.H.U. LEKARO Jolanta
Zagórska oraz Dyrektor P.P.H.U. LEKARO Leszek Zagórski, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie realizacji zadań Firmy P.P.H.U. LEKARO oraz procesu technologicznego
(referuje przedstawiciel P.P.H.U. LEKARO).
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przyjęcie protokołu z ubiegłego
posiedzenia Komisji przyjąć w pkt 2.
Ww. propozycja została uwzględniona w nowym porządku obrad.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie realizacji zadań Firmy P.P.H.U. LEKARO oraz procesu technologicznego
(referuje przedstawiciel P.P.H.U. LEKARO).
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ww. porządek obrad został przyjęty przez aklamację
Ad. 2
Protokół Nr 25/17 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lipca został przyjęty w obecności
3 członków Komisji.
Głosowanie; „za” - 3 osoby.
Ad. 3
Dyrektor Leszek Zagórski poinformował, że firma P.P.H.U. LEKARO jest zakładem
świadczącym usługi z zakresu gospodarowania odpadami. Zajmuje się odbiorem i wywozem
odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych, budowlanych, wielogabarytowych
i organicznych – zielonych z wybranych dzielnic Warszawy oraz podwarszawskich gmin
i miast. Dostarczone odpady poddawane są procesowi sortowania, tj. oddzielenie
poszczególnych rodzajów odpadów ze zmieszanej masy waletowania. Ponadto zakład
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dysponuje 3 instalacjami do produkcji paliwa alternatywnego, linią do przetwarzania
odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz kompostownią odpadów
zielonych. Firma jest odpowiedzialna za odbiór odpadów w takich dzielnicach, jak Praga
Południe i Praga Północ oraz Rembertów, Wawer i Wesoła. Firma znajduje się również
odbiorem odpadów komunalnych i przemysłowych z wielu gmin w okolicach stolicy, między
innymi Józefów, Sulejówek Otwock czy Wiązowna. W zakresie wywozu nieczystości firma
obejmuje ponadto tereny gmin Michałowice, Marki, Konstancin-Jeziorna i Piaseczno.
Następnie Komisja została oprowadzona po terenie zakładu P.P.H.U. LEKARO.
Ad. 4
Komisja nie zgłosiła żadnych spraw różnych
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Kazimierz Ciorga
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