Protokół Nr 4/19
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 18 marca 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji, radnego Piotra Kudlickiego, w godzinach
od 1615 do 1750.
W posiedzeniu uczestniczyli Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik
Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Otwocku Monika Pokrywczyńska, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Otwocku Magdalena Żurawska, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek oraz członkowie Komisji, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2018.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
5. Omówienie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu kalendarza imprez promocyjnych
wraz z materiałami promującymi Powiat realizowanymi przez Samodzielne Biuro
Kultury i Promocji.
6. Informacja Zarządu Powiatu nt. nieruchomości Powiatu Otwockiego oraz wykazu
nieruchomości zbytych w roku 2018, przeznaczonych do sprzedaży oraz w trakcie
regulacji tytułu prawnego.
7. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Komisji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
• Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji w dniu 17 grudnia 2018 r. został przyjęty
4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 5 członków Komisji.
• Protokół Nr 2/19 Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska ze wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku w dniu 15 stycznia 2019 r.
został przyjęty 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 5 członków
Komisji.
• Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji w dniu 19 lutego 2019 r. został przyjęty
4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 3
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w roku 2018 zostało
przyjęte 5 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym, w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 4
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego
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za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
2) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku
Magdalena Żurawska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną
przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz
działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków
Krajobrazowych.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że projekt „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.” zostanie omówiony na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. Na posiedzeniu
zostaną również przedstawione poniższe pisma, które wpłynęły do Komisji i dotyczą
przedmiotowego projektu:
− 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)
− pismo z dnia 4 marca 2019 r. Prezesa Koła „Otwockie Sosny” dot. uwag do
projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 20192022 z perspektywą do roku 2026” (znak sprawy: SRP.0004.1.2019)
− wyciąg Nr 161 z projektu protokołu Nr 21/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 06 marca 2018 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Nr 4 ze
wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
dot. „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022
z perspektywą do 2026 r.”
Ad. 5
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował o pisemnej informacji dotyczącej
wydarzeń zaplanowanych do realizacji przez Powiat Otwocki za pośrednictwem Biura
Kultury i Promocji, przekazanej do wiadomości Komisji (pismo z dnia 15.03.2019 r.
w załączeniu).
Wniosek:
Komisja postuluje, aby Biuro Kultury i Promocji jak najszybciej w ciągu roku ogłosiło
harmonogram konkursów.
Przyjęty przez aklamację.
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Ad. 6
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Otwocku Monika Pokrywczyńska przedstawiła informacje dot. nieruchomości Powiatu
Otwockiego oraz nieruchomości zbytych w roku 2018, przeznaczonych do sprzedaży oraz
w trakcie regulacji tytułu prawnego.
Ad. 7
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do
Komisji:
− pismo z dnia 26 czerwca 2018 r. Organizacji Zakładowej nr 3408 NSZZ
Solidarność Region Mazowsze działająca przy Powiatowym Urzędzie Pracy
w Otwocku w sprawie zwiększenia zaplanowanego na rok 2018 wzrostu
wynagrodzeń z 2,5% od stycznia 20148 r. na 5% od lipca 2018r. oraz przyznania
dodatków dla pracowników nieobjętych dodatkiem z Funduszu Pracy, oraz notatka
z dyżuru Przewodniczącego Rady z przedstawicielami ww. organizacji NSZZ
Solidarność z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości zwiększenia
wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (znak sprawy:
SRP.0004.39.2018)
− pismo z dnia 12 grudnia 2018 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska dot. informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie opracowania
„Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r.” (znak
sprawy: SRP.0005.38.2018);
− wyciąg Nr 44 z projektu protokołu Nr 7/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 19 grudnia 2018 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Nr 2
Komisji dot. możliwości realizacji zamówienia zarządzana lasami bez stosowania
ustawy o zamówieniach publicznych (w załączeniu).
− wyciąg Nr 50 z projektu protokołu Nr 8/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 27 grudnia 2018 r. przekazujący w załączeniu opinię prawną
dot. możliwości realizacji zamówienia zarządzana lasami bez stosowania ustawy
o zamówieniach publicznych (w załączeniu).
− pismo z dnia 07 stycznia 2019 r. Staroty Otwockiego stanowiące odpowiedź na
pismo z dnia 10 grudnia 2018 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów dot.
prośby o zwiększenie stawki w 2019 roku za 1 ha lasów nadzorowanych (znak
sprawy: SRP.0004.75.2018)
− pismo z dnia 17 stycznia, 6 i 22 lutego 2019 r., Wójta Gminy Celestynów
w sprawie bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii Nr 7 WarszawaDorohusk w Celestynowie (znak sprawy: SRP.0004.7.2019)
− pismo z dnia 18 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Celestynów dot. przygotowania
Gminy do dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się
na terenie gminy (znak sprawy: SRP.0004.8.2019)
− pismo z dnia 21 stycznia 2019 r. Państwa B., S., i M. A. dot. prośby o wykupienie
lokalu (znak sprawy: SRP.0005.2.2019)
− pismo z dnia 4 lutego 2019 r. Wójta Gminy Sobienie-Jeziory dot. prośby
o zwiększenie środków w budżecie powiatu na realizację zadań polegających na
modernizacji dróg powiatowych (znak sprawy: SRP.0004.5.2019)
− pismo z dnia 12 lutego 2019 r. list otwarty do Radnych Powiatu Otwockiego
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
(znak sprawy: SRP.0005.1.2019)
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− wyciąg Nr 120 z projektu protokołu Nr 18/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 13 lutego 2019 r. stanowiący odpowiedz na pismo Sołtysa wsi
Sobiekursk z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ujęcia środków w budżecie na
2019 rok na dokończenie nakładki na drodze powiatowej (znak sprawy:
SRP.0005.37.2018).
− pismo z dnia 20 lutego 2019 r. dot. wniosku o kontynuację budowy chodnika
w miejscowości Czarnówka (znak sprawy: SRP.0004.16.2019)
Komisja zapoznała się z powyższymi pismami.
Ad. 8
1) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek
poinformował, że ZDP rozpoczął pozimowe sprzątanie dróg powiatowych od centrum
miasta Otwocka od ulic: Powstańców Warszawy i Wawerskiej. Dodał, że
w najbliższym czasie ZDP przystąpi do czyszczenia pozostałych dróg powiatowych
poza miastem Otwockiem.
2) Radny Stanisław Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu, zasygnalizował, że na
przystanku autobusowym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie (przy
stacji Michalin) powstała potężna kałuża. W związku z czym zaapelował, aby ZDP
dokonał przeglądu i naprawy zatok autobusowych.
3) Wiceprzewodniczący Komisji poruszył kwestię dot. rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu, który zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
zapewnia m.in. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm –
Warszawa” S. A.
W wyniku dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji zgłosił poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki Zasobu i Środowiska wnioskuje do Zarząd Powiatu, aby do końca
kwietnia br. przedstawił uzgodnioną z przedsiębiorcami koncepcję rozpisania dyżurów
nocnych aptek uwzględniając wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na
terenie powiatu.
Głosowanie: „za” – 5 osób (jednomyślnie).
Ad. 9
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

4

Protokółowała :

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Piotr Kudlicki

