PROTOKÓŁ NR 21/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 3 lipca 2020 r.

Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem
Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w godzinach od 1400 do 1441,
przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom oraz platformy radni.info. W spotkaniu
udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Radny Powiatu
Paweł Ajdacki.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Skarga z dnia 04.05.2020 r. na Starostę Otwockiego.
4. Wniosek z dnia 02.06.2020 r. grupy Radnych.
5. Skarga z dnia 20.06.2020 r. na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
otwockiego.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.
Ad. 2
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.
Ad. 3
Komisja poddała analizie:
1) skargę – protest z dnia 04.05.2020 r. na działanie Starosty Otwockiego, jako organu
architektoniczno-budowlanego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty
Nr 30/2020 z dnia 10.01.2020 r. na budowę stacji bazowej operatora telefonii
komórkowej na działce w Otwocku;
2) uzupełnienie ww. skargi – pismo z dnia 26.05.2020 r. Pana G. L.;
3) rekomendację z dnia 22.06.2020 r. Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego (email), która stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
4) wyciąg Nr 857 z projektu protokołu Nr 97/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Otwockiego w dniu 16.06.2020 r., w załączeniu do którego zostało przekazane pismo
z dnia 09.06.2020 r. Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego
w
Otwocku
Józefa
Michałowskiego,
znak:
Nr
AB.6740.1493.2019.MPW wyjaśniające sprawę protestu z dnia 04.05.2020 r.
W wyniku dyskusji Komisja jednomyślnie podjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o pełne uzasadnienie w kontekście
argumentów przytoczonych w ww. skardze.
Głosowanie: za – 3 osoby.
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Ad. 4
Komisja zapoznała się z wnioskiem z dnia 02.06.2020 r. grupy Radnych o odwołanie
Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego.
Przedmiotowa sprawa została skierowana przez Przewodniczącego Rady do Komisji
celem wydania opinii.
W wyniku dyskusji, podczas której członkowie Komisji zwracali uwagę na zbyt
ogólnikowe uzasadnienie przedmiotowego wniosku oraz jego niedopracowanie,
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu jego negatywne zaopiniowanie.
Głosowanie: za- 3 osoby.
Opinia:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji negatywnie zaopiniowała wniosek z dnia
02.06.2020 r. grupy Radnych o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego.
Ad. 5
Komisja zapoznała się z:
1) skargą z dnia 20.06.2020 r. na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
otwockiego – anonim;
2) rekomendacją z dnia 29.06.2020 r. Sekretarza Powiatu Otwockiego (e-mail), która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
3) dekretacją z dnia 30.06.2020 r. Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego.
Komisja Skarg, Wniosków
w przedmiotowej kwestii.
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Ad. 6
W sprawach różnych poruszono kwestię organizacyjną dot. obecności członków
Komisji podczas posiedzenia. Zapytano również gościa czy przedsięwzięcie w zakresie
budowy masztu stacji bazowej operatora telefonii komórkowej może znacząco oddziaływać
na środowisko.
Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Marcin Olpiński
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