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Protokół Nr 1/18 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska  

w dniu 17 grudnia 2018 r.  

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Romana Srebnickiego, w godzinach od 16
15

 do 19
30

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Otwocku Grażyna Olszewska, Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 

Otwocku Magdalena Żurawska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Monika Pokrywczyńska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 

Otwocku Tadeusz Marek Płaczek oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe: 

a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie porządku obrad. 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji. 

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. 

5. Przedstawienie i omówienie planu pracy komisji w roku 2019. 

6. Projekt budżetu Powiatu na rok 2019. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 i 2  

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z listą obecności w komisji bierze 

udział 4 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 osób, stanowi quorum 

pozwalające na otwarcie posiedzenia. Następnie poddał głosowaniu ww. porządek obrad, 

który został przyjęty jednomyślnie.  

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę radnego Piotra Kudlickiego na 

funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.  

 Radny Piotr Kudlicki wyraził zgodę na kandydowanie.  

 W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu kandydaturę 
radnego Piotra Kudlickiego.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby (jednomyślnie). 

 

Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska został radny 

Piotr Kudlicki.  

  

Ad. 4 

1) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała 

Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.; 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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2) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031,  

z późn. zm.; 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

3) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 3 w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2018; 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

4) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61 na rzecz PGE Dystrybucja S.A.; 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 4 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

5) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska omówiła projekt 

uchwały Nr 4 w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko; 

 

Radny Paweł Ajdacki zgłosił uwagi do omawianego programu, które stały się 
przedmiotem dyskusji w wyniku, której Komisja podjęła poniższą decyzję. 
 
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska rekomenduje wycofanie ww. projektu 

uchwały z porządku obrad najbliższej sesji celem skierowania go do dalszych prac.  

 

Głosowanie: „za” - 4, „wstrzymała się” - 1 osoba. 

   

 Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek odniósł się do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r. 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów dot. prośby o zwiększenie stawki w 2019 roku na  

17 zł za 1 ha lasów nadzorowanych (znak sprawy: SRP.0004.75.2018). Poprosił, aby Pani 

Magdalena Żurawska udzieliła informacji ile obecnie wynosi stawka z tego tytułu i z czego 

wynika jej zwiększenie.  

  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska udzieliła odpowiedzi 

na powyższe pytanie. 

 Radny Piotr Kudlicki w związku z powyższym pismem i informacjami 

przedstawionymi przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska skierował prośbę do 

Zarządu Powiatu o wskazanie podstawy realizacji tego zamówienia bez stosowania ustawy  

o zamówieniach publicznych. 

 

Ad. 5 

 Radny Paweł Ajdacki zaproponował, aby w pkt 13 przedstawionego planu pracy 

Komisji uwzględnić również problem uciążliwości odorowej. Zaznaczył, iż warto również,  
uwzględnić w planie pracy pozyskanie informacji nt. założeń dotyczących utrzymania oraz 
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planowanego rozwoju linii kolejowej nr 12 (Pilawa – Skierniewice).    

 Radny Piotr Kudlicki zaproponował, aby powyższą propozycję uwzględnić w pkt 15 

planu pracy dot. spotkań z przedstawicielami inwestycji realizowanych na terenie powiatu 

otwockiego.  

 

Plan pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w 2019 roku wraz  

z ww. propozycjami został przyjęty przez aklamację, w obecności 5 członków Komisji. 

 

Ad. 6 

 Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił procedurę uchwalania budżetu 

powiatu zgodnie z uchwałą Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu z dnia 14 września 2010 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 

Następnie przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowany przez Zarząd 

Powiatu V kadencji.  

 Komisja wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przystąpiła do 

omawiania inwestycji zaplanowanych na 2019 rok. Podczas dyskusji Komisja zgłosiła 

poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje do Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku o doprecyzowanie załącznika inwestycyjnego w zakresie 

długości i szerokości inwestycji drogowych. 

 

Wniosek przyjęty przez aklamację w obecności 4 członków Komisji. 

 

Ad. 7 

 Nie zgłoszono spraw różnych oraz wolnych wniosków.  

 

Ad. 8  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Roman Srebnicki 

 

                                                                                            


