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Protokół Nr 4/19 

Komisji Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa  

ze wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 19 lutego 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 16
15

 do 17
30

.  

W posiedzeniu uczestniczyli Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Otwocku Magdalena Żurawska oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie „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. 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska przyjęła ww. porządek posiedzenia. 

Głosowanie: „za” – 5 osób (jednomyślnie). 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa przyjęła ww. porządek posiedzenia. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

  

Ad. 2 

 Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała, że „Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.” został 

sporządzony zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska oraz w oparciu o bazę danych 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyjaśniła, że ww. programie przedstawiono 

aktualny stan środowiska w powiecie. Program zawiera również wyznaczone cele i kierunki 

działań zmierzające do poprawy środowiska w zakresie:  

− gospodarki odpadami,  

− gospodarki wodnościekowej,  

− ochrony przed hałasem,  

− ochrony przed polami elektromagnetycznymi,  

− ochrony przyrody,  

− ochrony gleby,  

− ochrony środowiska.  

Pani Dyrektor dodała, że program przeszedł pozytywnie całą procedurę opiniowania przez 

Województwo Mazowieckie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Państwową 
Inspekcję Sanitarną. Na prośbę Wicestarosty Pani Dyrektor przedstawiła procedurę oraz etapy 

opracowywania i opiniowania powyższego programu.  

Wicestarosta poinformował, iż do Zarządu Powiatu wpłynęły uwagi radnego Pawła 

Ajdackiego w sprawie ww. projektu programu (znak sprawy SRP.0004.1.2019). 

Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała, że po przyjęciu 
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programu, Rada będzie mogła zawsze wprowadzić ewentualne zmiany. W związku z czym 

zaproponowała przyjęcie programu w obecnym brzmieniu.  

 Radna Grażyna Kilbach zauważyła, iż program jest sporządzony bardzo ogólnie i nie 

zawiera specyfiki problemów Powiatu Otwockiego.  

 Wicestarosta zaproponował, aby w związku z wymogami ustawowymi przyjąć projekt 

programu w obecnym brzmieniu i natychmiast rozpocząć jego aktualizację.   
 Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że na str. 4 programu firma, która sporządziła 

ten dokument powołuje się na studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania 

przestrzennego powiatu, które zgodnie z ustawą opracowywane jest dla gmin a nie powiatów. 

Zaznaczyła również, że program nie zawiera informacji, jaka firma go opracowała. Poparła 

również wypowiedz radnej Grażyny Kilbach, że program jest bardzo ogólny. Radna odniosła 

się również do pisma Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny” przekazanego 

przez radnego Pawła Ajdackiego. Ww. pismo zawiera uwagi do przedmiotowego programu 

(znak sprawy SRP.0004.1.2019). Radna poprosiła o sprawdzenie, jaki wpływ będzie miał 

powiatowy program ochrony środowiska na pozyskanie środków zewnętrznych.  

Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska zobowiązała się do przygotowania 

informacji w powyższej kwestii.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał: 

− czy aktualizacja programu odbywa się taką samą drogą, jak jego uchwalenie, 

− kiedy wygasł program, który do tej pory obowiązywał, 

− jakie zmiany poza zmianami stylistycznymi powodują konieczność 
uruchomienia procedury, 

− jakiemu organowi należy zgłosić informację o dokonanych zmianach  

w programie aby organ podjął decyzję o  konieczności wszczęcia procedury.  

 

Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska odpowiedziała, że: 

− aktualizacja programu musi przejść tą samą procedurę, co przygotowany 

projekt dokumentu, 

− poprzedni Program wygasł w 2015 roku, 

− wszelkie zmiany merytoryczne, które wpłyną na treść programu powodują 
konieczność uruchomienia procedury, 

− zmiany w programie powinny być opiniowane przez organ wyższego rzędu, 

w tym przypadku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 

Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk, przedstawił swoje uwagi do programu.  

  

W wyniku dyskusji komisje postanowiły nie opiniować „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.”  

w przedstawionym brzmieniu, ze względu na liczne uwagi zasygnalizowane podczas 

posiedzenia.  Dlatego też komisje postanowiły, że do 3 marca 2019 r. radni będą przesyłali 

swoje uwagi do ww. programu drogą e-mail bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Otwocku. Następnie po ewentualnym uwzględnieniu tych uwag 

przez Zarząd Komisje wydadzą końcową opinię przed najbliższą sesją rady. 

 

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację przez Komisję Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska i Komisję Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Pisma, które wpłynęły do komisji w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.”: 
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− e-mail z dnia 18.12.2019 r. pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Otwocku, w załączeniu umowa z firmą na opracowanie Programu 

Ochrony Środowiska (pismo w załączeniu do protokołu Nr 3/19 Komisji 

Gospodarki, Zasobu i Środowiska), 

− pismo z dnia 23.03.2019 r. Starosty informujące, że z chwilą zaopiniowania przez 

Zarząd Powiatu projektu uchwały wraz z zaktualizowanym załącznikiem zostanie 

przekazy radnym (znak sprawy SRP.0004.1.2019); 

− e-mail z dnia 07.02.2019 r. radnego Pawła Ajdackiego (znak sprawy 

SRP.0004.1.2019), 

− pismo z dnia 13.02.2019 r. Starosty stanowiące odpowiedź na pismo radnego 

Pawła Ajdackiego (pismo w załączeniu do protokołu Nr 3/19 Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska). 

 

Ad. 3 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy Starosta powołał już Komisję 
Bezpieczeństwa? Jeśli jeszcze tego nie zrobił to kiedy ją powoła?  

Starosta udzielił odpowiedział na powyższe pytanie radnego.  

 

Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała : 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Roman Srebnicki 
 


