Protokół Nr 5/19
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
ze wspólnego posiedzenia z Komisją Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 27 marca 2019 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa z Komisją
Gospodarki, Zasobu i Środowiska odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobu i Środowiska Romana
Srebnickiego, w godzinach od 1700 do 1745.
W posiedzeniu uczestniczyli Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Otwocku Agnieszka Fleiszfreser, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka
oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego
na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.” wraz z projektem uchwały.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 2
Pani Agnieszka Fleiszfreser poinformowała, że „Program Ochrony Środowiska dla
Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.” został poprawiony
zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez radnego Dariusza Kołodziejczyka. Następnie
przedstawiła wprowadzone poprawki do programu.
Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił literówkę „Edukcyjne”, która znajduje się
w spisie treści na str. 3 w rozdziale 3.11 oraz na stronie 93 w tytule rozdziału.
W wyniku powstałej dyskusji radni podjęli decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu
przedmiotowego projektu uchwały z perspektywą powrotu do prac polegających na
dopracowaniu programu.
Przewodniczący Komisji poddali głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia
,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą
do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 11 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 5 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Pisma, które wpłynęły do Komisji w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.”:
− pismo z dnia 22 lutego 2019 r. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Otwocku dot. wpływu powiatowego programu ochrony
środowiska na pozyskiwanie środków zewnętrznych (znak sprawy:
SRP.0004.1.2019),
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− pismo z dnia 04.03.2019 r. Prezesa Koła „Otwockie Sosny” dot. uwag do projektu
programu (znak sprawy SRP.0004.1.2019).
Ad. 3
1) Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił prośbę do Przewodniczącej Komisji Zdrowia,
Rodziny i Bezpieczeństwa, aby na najbliższym posiedzeniu Komisja zajęła się sprawą
dot. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
Radny Piotr Kudlicki – Przewodniczący Rady poinformował, że w powyższej kwestii
Komisja Gospodarki Zasobu i Środowiska podczas posiedzenia w dniu 18 marca 2019 r.
zgłosiła wniosek do Zarządu Powiatu o przedstawienie w terminie do końca kwietnia
koncepcji rozpisania nocnych dyżurów aptek, uwzględniając wszystkich przedsiębiorców
prowadzących działalność na terenie powiatu. W odpowiedzi Komisja otrzymała informację,
że dyżury są zapewnione. Dodał, że jako członek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
przesłał sprostowanie do Zarządu, że Komisji nie chodziło o to czy dyżury są zapewnione,
lecz o opracowanie nowego harmonogramu dyżurów.
2) Radni podjęli dyskusję w kwestii bezkolizyjnego przejazdu w Celestynowie przez tory
kolejowe linii nr 7 Warszawa – Dorohusk.
3) Starosta Otwocki poinformował, że w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przyjął
autopoprawki do projektów uchwał Nr 1 i 2 przekazanych Radzie Powiatu na
V sesję w dniu 28 marca br., zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej o wyłączenie
całego rozdz. 60014 (inwestycje drogowe).
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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