
Protokół Nr 13/19 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

w dniu 18 listopada 2019 r. 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górna 13 w godzinach 16
15 

– 19
10

 pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji Pawła Ajdackiego. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku Magdalena Żurawska, 

przedstawiciel Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Otwocku Danuta Zarówna, radny Rady Powiatu w Otwocku Marcin Olpiński, Pani Sylwia 

Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

Przewodniczący Komisji zaproponował poniższy porządek posiedzenia:  

 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołów Nr 10-12/19 z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

3. Współpraca Powiatu Otwockiego z WIOŚ - analiza możliwości. 

4. Analiza stanu występowania chorób układu oddechowego i alergii na terenie powiatu 

otwockiego - dane PCZ i SANEPID. 

5. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

6. Przestawienie korespondencji, jaka wpłynęła do Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.  

 

Ad. 2 

Protokoły Nr 10-12/19 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie  

w obecności 4 członków Komisji.  

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja podczas jednego z posiedzeń 
zgłaszała wniosek o zorganizowanie spotkania z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 

Środowiska celem ukierunkowania działań dot. podmiotów zajmujących się gromadzeniem  

i przetwarzaniem odpadów. W związku z tym zostały podjęte jakiekolwiek działania? 

 Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska odpowiedziała, 

że w kwestii współdziałania z WIOŚ to Wydział cały czas z nim współpracuje. We wrześniu 

miało miejsce spotkanie „robocze” z Naczelnikiem Wydziału Inspekcji z WIOŚ celem 

omówienia współpracy i wypracowania dobrych praktyk, które ułatwiłyby przekazywanie 

informacji dotyczących m.in. gospodarki odpadami.  

 Przewodniczący Komisji zauważył, że Komisji zależało na tym, aby w takim 

spotkaniu mogli uczestniczyć radni, ale również przedstawiciele gmin. 

 Pani Dyrektor wyjaśniła, że spotkanie miało na celu wypracowanie działań dot. 

przekazywania wzajemnie informacji, podejmowanych kontroli zarówno przez pracowników 

Starostwa oraz Wydział Inspekcji WIOŚ. Dodała, że od pewnego czasu działają również 
grupy interwencyjne, do których można zgłaszać wszystkie interwencje i dysponują szerszym 

wachlarzem możliwości. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa na podstawie zgłoszeń 
przeprowadza objazd po terenach, których dot. zgłoszenia oraz sporządza notatki gdzie te 



uciążliwości odorowe są najbardziej odczuwalne następnie notatki są przekazywane w formie 

raportu do WIOŚ z wnioskiem o podjęcie dodatkowych działań. 
 Przewodniczący Komisji zauważył, że przydatne byłoby gdyby Wydział Ochrony 

Środowiska opracował informacęa nt. zakresu działalności grupy interwencyjnej z WIOŚ 

łącznie z danymi i przekazał taką informację do radnych oraz włodarzy gmin. 

 Pani Dyrektor zaproponowała ze taka informacja zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Starostwa gdzie będzie ona ogólnie dostępna.  

 

Ad. 4 

Pani Danuta Zarówna Przedstawiciel Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku odpowiadając na pytana radnych dot. występowania 

chorób układu oddechowego i alergii na terenie powiatu otwockiego, które mogą być 
związane z uciążliwościami odorowymi emitowanymi przez podmioty gromadzące  

i przetwarzające odpady poinformowała, że stacja nie posiada takiej wiedzy z uwagi na brak 

określonego katalogu chorób z tym związanego. Przedstawiła również zakres działania Sekcji 

Epidemiologii w Oddziale Nadzoru: 

1) ocena zapadalności na choroby zakaźne, inwazyjne i niezakaźne oraz prowadzenie 

działalności profilaktycznej; 

2) dokonywanie okresowych ocen i analiz skutków zagrożeń zdrowotnych oraz sytuacji 

epidemicznej chorób zakaźnych i niezakaźnych uwarunkowanych czynnikami 

środowiska; 

3) ocena stopnia uodpornienia populacji; 

4) nadzór nad przestrzeganiem zasad sterylizacji i dezynfekcji; 

5) opracowywanie ognisk chorób zakaźnych; 

6) rejestracja, opracowywanie i analiza danych statystycznych, w szczególności 

1. dotyczących zachorowań na choroby zakaźne; 

7) nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych; 

8) przyjmowanie prób badań laboratoryjnych. 

 

Komisja w trakcie dyskusji przyjęła poniższe wnioski. 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wystosowanie korespondencji do Miasta Otwocka i do Gminy Wiązowna o informację 
w sprawie nadzoru i skontrolowanie czy są wykonywane w odpowiednio do 

zapotrzebowania zabiegi deratyzacyjne przez przedsiębiorców prowadzących 

działalność przetwarzania i gromadzeniu odpadów.  

Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację. 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wystąpienie do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z zapytaniem czy są w 

stanie określić katalog chorób, które mogą być związane z uciążliwościami odorowymi 

emitowanymi przez podmioty gromadzące i przetwarzające odpady.  

Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację. 

 

 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o przekazanie Komisji na najbliższe posiedzenie dokumentacji dot. przygotowania decyzji 

pozwalającej prowadzenie działalności przetwarzania i gromadzeniu odpadów na terenie 



powiatu otwockiego Firmie LEKARO.  

 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Otwockiego na 2020 rok. 

 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 

157.409.058 zł, a wydatki - 165.464.051 zł.  

Przychody na rok 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 13.309.605 zł a rozchody a kwocie 

5.254.612 zł. 

 Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów: 

− na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.000.000 zł, 

− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł. 

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 485.000 zł i rezerwę celową w kwocie 2.022.478 zł. 

 Przewodniczący Komisji poinformował, że dalsze procedowanie projektu uchwały 

budżetowej odbędzie się na następnym posiedzeniu Komisji.   

 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

• e-mail z dnia 30.10.2019 r. Sołtysa Kruszówca dot. stanu rowów melioracyjnych  

w miejscowości Kruszówiec (znak sprawy: SRP.0005.34.2019); 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma. 

  

• raport dot. uciążliwości odorowych emitowanych przez instalacje do 

zagospodarowania odpadów P.P.H.U. „LEKARO” Jolanta Zagórska Wola Ducka 

70A, 05-408 Glinianka oraz Amest Otwock Sp. z o.o. – składowisko odpadów  

w Otwocku-Świerku (znak sprawy SRP.0005.18.2019);  

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma. 

 

• pismo z dnia 22.10.2019 r. Burmistrza Karczewa o podjęcie uchwały przez Radę 
Powiatu Otwockiego w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania  

w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2730W we wsi Kępa Nadbrzeska  

w zakresie budowy chodnika (znak sprawy: SRP.0005.31.2019); 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma. 

 

• pisma z dnia 16.10.2019 r. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Otwocku dot. decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu stawki za 

nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Celestynów oraz Nadleśnictwa Mińsk 

(znak sprawy: SRP.0004.35.2019); 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma. 

 

• zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego – pismo z dnia 30.09.2019 r. 

Wojewody Mazowieckiego (dot. X/19 sesji Rady Powiatu); 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma. 

 

• rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.10.2019 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Nr 71/X/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

29 sierpnia 2019 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami 

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

porządku publicznego (dot. X/19 sesji Rady Powiatu); 

 



Przewodniczący Komisji zapytał, czego konkretnie dotyczyło uchybienie, przez które 

uchwała Rady Powiatu została uchylona? Poprosił również o informacje czy są prowadzone 

prace na ponowieniem tej uchwały.  

Wicestarosta odpowiedział, że w kwestii uchybień brakuje pomiarów natężenia 

dźwięków wskazujące na ich przekroczenie. Również nie jest uznawany fakt, iż jezioro 

znajduje się w obszarze parku, który wpisany jest w rejestr zabytków i nie jest to 

wystarczająca przesłanka do podjęcia takiej uchwały. Wicestarosta dodał, iż z racji na obecny 

okres jesienno-zimowy takowe pomiary zostaną przeprowadzone w okresie letnim.  

W trakcie dyskusji Wicestarosta poinformował, iż w wyniku wewnętrznego 

postępowania wyjaśniającego okazało się, iż uchwała nie została przygotowana przez 

Wydział Ochrony Środowiska, lecz przez Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych. 

 

• pismo z dnia 15.10.2019 r. o wyrównanie zjazdu z drogi powiatowej Nr 2710W przy 

ul. Łąkowej w Gliniance (znak sprawy SRP.0005.33.2019); 

 

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma. 

 

• pismo z dnia 15.10.2019 r. Fundacji Dobra Przestrzeń o przeprowadzenie w 2020 r. 

inwestycji z zakresu ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego pod nazwą 
Zagospodarowanie terenu przy Rondzie Nadwiślańskiego Urzecza (znak sprawy: 

SRP.0005.30.2019); 

 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu  

o przeanalizowanie wniosku Fundacji Dobra Przestrzeń pod kątem możliwości jego 

realizacji w tym miejscu w formie przestawionej przez Fundację.  
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 2 osoby. 

 

• korespondencja dot. problemu wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w Otwocku (znak sprawy: SRP.0004.39.2018). 

 

Przewodniczący Komisji zauważył, iż skierowanie powyższej korespondencji do 

Komisji Gospodarki Zasobu i Środowiska było niezasadne. 

W wyniku dyskusji radny Piotr Kudlicki poinformował, że w dniu dzisiejszym 

podczas dyżuru Przewodniczącego Rady Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca 

przy PUP w Otwocku zgłosiła wniosek o podjęcie działań przez Radę Powiatu, aby w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku zwiększyć fundusz wynagrodzeń. Dodał, że notatka 

z powyższego spotkania zostanie przekazana do Komisji Budżetowej oraz wszystkich 

radnych.  

 

Ad. 7 

 Radni nie zgłosili spraw bieżących.  

 

Ad. 8 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska  

Przewodniczył: 

 

Paweł Ajdacki 

      


