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Protokół Nr 7/19 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 13 maja 2019 r. 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji, radnego Piotra Kudlickiego, w godzinach  

od 16
15

 do 17
20

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku Magdalena Żurawska, 

radni Rady Powiatu w Otwocku: Grażyna Olszewska, Grzegorz Michalczyk oraz członkowie 

Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Rozpatrzenie sprawy NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa 

Nr 3408 działająca przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku dot. problemu 

wynagrodzeń pracowników tej jednostki.  

3. Wniosek z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wprowadzenie zakazu używania jednostek 

pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki),  

z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych 

Okręgu.  

4. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

5. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Komisji.  

6. Sprawy bieżące.  

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że Przewodnicząca NSZZ Solidarność 
Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3408 działająca przy Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Otwocku z przyczyn zdrowotnych nie będzie mogła uczestniczyć w posiedzeniu 

Komisji. Dodał, że Pani Przewodnicząca zwróciła się również z prośbą o usunięcie kwestii 

wynagrodzeń pracowników PUP z porządku posiedzenia i przełożenie jej na najbliższe, 

posiedzenie Komisji. Wyjaśnił, że powyższa prośba została zaakceptowana przez 

Przewodniczącego Komisji Pana Romana Srebnickiego.  

W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad i przyjęciu ww. zmiany przez 

aklamację, Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił zmieniony porządek obrad w brzmieniu 

jak poniżej. 

 

Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Wniosek z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wprowadzenie zakazu używania jednostek 

pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki),  

z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych 

Okręgu.  

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

4. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Komisji.  

5. Sprawy bieżące.  

6. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 2 

 Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska na podstawie pisma z dnia 10 maja br. 

(w załączeniu) przedstawiła informacje nt. wniosku z dnia 2 kwietnia br. o wprowadzenie 

zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola 

(Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb 

ichtiologicznych Okręgu (znak sprawy: SRP.1510.2.2019)   

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że Komisja otrzymała również wniosek 

od Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w którym to informuje, że rozpatrzy powyższą sprawę 
po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska (w załączeniu).  

W wyniku dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji zgłosił poniższy wniosek. 

 

Wniosek:  

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie opiniuje wniosek z dnia  

2 kwietnia br. o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami 

spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb 

porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu. Komisja przekazuje opinię 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dla załatwienia tego wniosku i z rekomendacją, aby 

Rada Powiatu podjęła uchwałę o zakazie zgodnie z wnioskiem. 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 3 

• Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji w dniu 18 marca 2019 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.  

 

• Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji w dniu 27 marca 2019 r. został przyjęty  

w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” - 6 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 
• Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji w dniu 2 kwietnia 2019 r. został przyjęty  

jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.  

 

Ad. 4 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do 

Komisji: 

− pismo z dnia 22 marca 2019 r. Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Otwocku w sprawie rozwiązania problemu 

lokalowego (znak sprawy: SRP.0004.20.2019); 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska kieruje do Zarządu Powiatu prośbę  
o zasięgniecie informacji w powyższej kwestii. 

 

 Radny Mirosław Pszonka zapytał czy Zarząd Powiatu podjął decyzję w kwestii 

rekompensaty dla nauczycieli za okres strajku?  

 Wicestarosta odpowiedział, że ostatnio na Zarządzie był ten temat poruszany przede 

wszystkim pod kątem możliwości prawnych czy w ogóle takie istnieją. Dodał, że Skarbnik 

Powiatu zobowiązał się wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z prośbą 
o informację, jakie jest stanowisko organu.  

 Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał 

stanowisko Starosty dot. pisma z dnia 11 kwietnia 2019 r. nauczycieli i pracowników 
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Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku. Pan Starosta zgodnie  

z właściwością udzielił odpowiedzi we własnym zakresie, jako że pracownicy postulowali  

o wypłatę wynagrodzenia za czas strajku. Dodał, że z uwagi na to, że pismo było skierowane 

do Rady Powiatu, na sesji zostanie zaproponowane stanowisko w tej sprawie.  

  Radna Grażyna Olszewska zapytała, co stanie się ze środkami, które nie zostaną 
wypłacone nauczycielom i zostaną na paragrafach placówek? 

 Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie podejmował jeszcze w tym zakresie 

decyzji. Poinformował, że środowisko nauczycielskie zaproponowało, aby środki, które 

pozostały rozdysponować na nagrody dla nauczycieli. 

 

− e-mail z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prezydenta Miasta Otwocka przekazujący  

w załączeniu wstępną koncepcję budowy hali sportowej i basenu na terenie zieleni 

miejskiej w Otwocku (znak sprawy: SRP.0005.10.2019); 

 

Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu oczekuje odpowiedzi od Prezydenta 

Miasta Otwocka w sprawie wspólnego rozwiązania tej sprawy poprzez wydzielenie części 

działki przy jednej z placówek oświatowych. Z chwilą otrzymania odpowiedzi Zarząd 

przestawi Radzie koncepcję współfinansowania tego obiektu w kolejnych latach. Natomiast  

w kwestii budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przyjęto proces 

projektowania hali z adaptacją w zakresie zagospodarowania terenu tak jak w projekcie  

Józefowa, w granicach 90 tys. zł. Hala będzie miała wymiar 39 m x 20 m z uwagi na sąsiedni 

budynek należący do Starostwa w związku z czym nie będzie ona pełnowymiarowym 

obiektem sportowym.  

Wiceprzewodniczący zapytał czy nie warto wystąpić do Ministra o odstępstwo? 

Wicestarosta odpowiedział, że takie wystąpienie wydłuży cały proces.  

Radny Mirosław Pszonka zauważył, że hala w roku bieżącym niepowstanie  

w związku z czym warto byłoby jednak wystąpić o to odstępstwo. 

W związku z powyższym radni podjęli poniższą decyzję przyjętą przez aklamację.  
 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnosi do Zarządu Powiatu o wystąpienie  

o odstępstwo. 

 

− pismo z dnia 9 maja 2019 r. Wicestarosty Otwockiego w sprawie raportu 

dotyczącego uciążliwości odorowych (znak sprawy: SRP.0005.18.2019); 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że raport sporządziło Starostwo na podstawie notatek Gminy 

Otwock i Gminy Wiązowna. Na ich podstawie określone są miejsca i okresy występowania 

odorów oraz potencjalne źródło. Dodał, że na finalnym etapie znajduje się powołanie grup 

interwencyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, które będą dostępne 

przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, więc w razie takich zgłoszeń ze strony mieszkańców 

będzie można reagować przy współpracy w WIOŚ w tym zakresie. 

Radny Dariusz Grajda zaproponował, aby Starosto wystąpiło również o informacje do 

Gminy Celestynów, ponieważ uciążliwość odorowa dotyka również miejscowości: Glina, 

Stara Wieś, Pogorzel i Dyzin.  

 Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska zobowiązała się wystąpić do Gminy 

Celestynów o informacje w kwestii uciążliwości odorowych.  

 

− pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie dot. informacji o ogłoszeniu konkursu przez 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 

inwestycji selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów (znak sprawy: 

SRP.0005.17.2019); 

 

Komisja zapoznała się z treścią pisma.   

  

− wyciąg Nr 186 z projektu protokołu Nr 23/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 20 marca 2019 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Nr 5 

Komisji dot. harmonogramu konkursów oraz nocnych dyżurów aptek  

(w załączeniu).  

 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.   

 

Ad. 5 

 Radny Stanisław Kruszewski zasygnalizował problem dotyczący gmin z terenu 

powiatu otwockiego w kwestii trzykrotnego wzrostu cen za odbiór śmieci. 

 Wiceprzewodniczący Komisji w powyższej kwestii zaproponował, aby Powiat 

zorganizował konferencję wszystkich gmin powiatu z udziałem organizacji ekologicznych, 

podczas której zostanie określony program, wygłoszone referaty wraz z wnioskami  

w wyniku, których podjęte zostaną próby wdrażania rozwiązań, jeżeli takie zostaną 
opracowane. 

W związku z powyższym radni przyjęli poniższy wniosek przez aklamację.  
 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnosi do Zarządu Powiatu o przedstawienie 

stanowiska w kwestii możliwości zorganizowania konferencji w temacie trzykrotnego 

wzrostu cen za odbiór śmieci z udziałem wszystkich gmin z terenu powiatu oraz  

organizacji ekologicznych, podczas której zostanie określony program, wygłoszone 

referaty wraz z wnioskami w wyniku, których podjęte zostaną próby wdrażania 

rozwiązań, jeżeli takie zostaną opracowane.  

 

Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała : 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki  

 


