Protokół Nr 20/20
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 29 kwietnia 2020 r.
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego radnego, Pawła
Ajdackiego, w godzinach od 1615 do 1820.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek,
Skarbnik Powiatu, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Otwocku Monika Pokrywczyńska, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Magdalena Żurawska, radna Rady Powiatu Otwockiego Jolanta Koczorowska.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przywitanie radnych i zaproszonych gości.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
4. Sytuacja Powiatu Otwockiego w związku ze spodziewanym niedoborem wody i suszą
- możliwości działania.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ww. porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie w obecności 6 członków
Komisji.
Ad. 3
1) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawia projekt uchwały
Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku
zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3,
ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44 na okres do 31 grudnia 2027 roku;
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 7 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 1 osoby.
2) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawia projekt uchwały
Nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych
w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow.
1,0823 ha obr. 118 oraz nr 9/1 o z obr. 118;
Komisja w wyniku dyskusji przyjęła poprawkę polegającą na wprowadzeniu w § 1 po
wyrazach „odpłatnej służebności przesyłu” przecinka i dopisaniu wyrazów „na czas
nieoznaczony”.
Głosowanie: „za” – 6 osób (jednomyślnie).
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Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką
polegającą na wprowadzeniu w § 1 po wyrazach „odpłatnej służebności przesyłu”
przecinka i dopisaniu wyrazów „na czas nieoznaczony”.
3) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska przedstawia 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.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoby.
Ad. 4
W dyskusji nt. sytuacji Powiatu Otwockiego w związku ze spodziewanym niedoborem
wody i suszą zabrali głos: Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska,
Przewodniczący Komisji, radna Jolanta Koczorowska, radny Roman Srebnicki, radny
Stanisław Kruszewski, Wicestarosta, radny Piotr Kudlicki oraz radny Mirosław Pszonka.
Ad. 5
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w roku 2019 zostało
przyjęte jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 6
1) Protokoły Nr 15/19, 16/19, 17/19, 18/20 i 19/20 zostały przyjęte w głosowaniu
blokiem jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.
2) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło:
• pismo z dnia 18 lutego 2020 r. Wójta Gminy Celestynów dot. zadań
inwestycyjnych, zaplanowanych w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2020
oraz dofinansowania ich realizacji przez Gminę Celestynów (znak sprawy:
SPR.0004.8.2020),
• pismo z dnia 2 marca 2020 r. Pani A. W. – wniosek o zamontowanie
sygnalizacji świetlnej na przejściu dl pieszych na ul. Jana Pawła II w Świdrze
Wschodnim (znak sprawy: SPR.0005.3.2020),
• wyciąg Nr 634 z projektu protokołu Nr 69/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 23 grudnia 2019 r. dot. możliwości realizacji wniosku
Fundacji Dobra Przestrzeń (w załączeniu),
• wyciąg Nr 692 z projektu protokołu Nr 78/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 12 lutego 2020 r. przekazujący raport o ocenie jakości
wody w powiecie otwockim w 2019 roku (w załączeniu),
• wyciąg Nr 725 z projektu protokołu Nr 81/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 4 marca 2020 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Nr 15
Komisji (w załączeniu),
• wyciąg Nr 726 z projektu protokołu Nr 81/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 4 marca 2020 r. przekazujący pismo z dnia 12 grudnia
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2019 r. Wójta Gminy Wiązowna w sprawie nadzoru nad wykonaniem
zabiegów deratyzacyjnych w przedsiębiorstwach w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność przetwarzania i gromadzeniu odpadów
(w załączeniu),
• wyciąg Nr 733 z projektu protokołu Nr 82/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 12 marca 2020 r. dot. nadzorowania zabiegów deratyzacji
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w gromadzeniu odpadów
(w załączeniu).
Komisja zapoznała się z treścią ww. pism i wyciągów.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Paweł Ajdacki
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