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PROTOKÓŁ NR 5/19 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 8 maja 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach od 16
15

 do 16
55

. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku Magdalena Żurawska. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Wniosek z dnia 02.04.2019 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.  

 

Ad. 2 
Protokół Nr 4/19 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z wnioskiem z dnia 2 kwietnia 2019 r. Okręgu 

Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie o wprowadzenie zakazu 

używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock 

Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych 

Okręgu. 

Informacje w zakresie ww. wniosku przedstawiła również Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska (w załączeniu pismo z dnia 08.05.2019 r.). Nadmieniła, że w 2016 roku 

wpłynął podobny wniosek o wprowadzenie zakazu. Dodała, że w wyniku podjętych działań 
został przeprowadzony pomiar poziomu emisji hałasu, który nie wykazał przekroczenia norm.  

 
Wniosek: 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła o rozpatrzeniu na następnym 
posiedzeniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2019 r. Okręgu Mazowieckiego Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Warszawie o wprowadzenie zakazu używania jednostek 
pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki),  
z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych 
Okręgu, po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska  
w przedmiotowej kwestii.  

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 4 
Komisja analizowała treść wniosku z dnia 29 kwietnia 2019 r. Pana B. S.  

o natychmiastowe podjęcie przez samorząd działań mających chronić dzieci przed bandami 

sutenerów i pedofilów oraz przed narkotykami. Komisja zarekomendowała Radzie Powiatu 
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podjęcie uchwały w sprawie przekazania ww. wniosku Prokuraturze Rejonowej w Otwocku.  

 

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania 
wniosku.  

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 
Ad. 5   

 
Na tym posiedzenie zakończono.  

 

    

                    

 

 

Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk ………………………  

Jacek Czarnowski -  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  ……………………… 

 

Protokółowała : 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


