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PROTOKÓŁ NR 32/21 
 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 1 kwietnia 2021 r. 

 

 

Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Olszewskiego odbyło się w godzinach od 14
00

 do 14
40

, 

przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom oraz systemu radni.info. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie protestu dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci 

P4 Sp. z o.o. w miejscowości Piotrowice gm. Karczew. 

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 
Przyjęto porządek obrad bez uwag. Głosowanie: za – 3 osoby. 

 

Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przybliżył temat przedmiotowej sprawy.  

Sekretarz Powiatu poinformował, iż Starostwo Powiatowe w Otwocku prowadzi 

postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej linii 

zasilającej  do przenośnego wolnostojącego masztu antenowego WBLO113A na działce nr 

ew. 396/2. 398/1 obręb 12 Piotrowice gmina Karczew. Jednocześnie poinformował, iż pismo  

o identycznej treści trafiło do Starostwa Powiatowego w Otwocku i zostało skierowane do 

WAiB. 

Z uwagi na treść Komisja zakwalifikowała przedmiotowe pismo jako wniosek,  

w którym wnioskodawca wyraża swój sprzeciw wobec budowie stacji bazowej telefonii 

komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. we wsi Piotrowice oraz wnioskiem o likwidację 

przedmiotowej inwestycji i uznania wnioskodawcę jako stronę postępowania 

administracyjnego wszystkich postępowań związanych z inwestycjami podmiotów 

zewnętrznych na wsi Piotrowice gmina Karczew. 

Przewodniczący Komisji przedłożył projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku  

z wnioskiem o przekazaniem go do Zarządu Powiatu Otwockiego w celu jego zaopiniowania. 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż projekt uchwały był opiniowany przez radców 

prawnych Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

Głosowanie za przekazaniem projektu uchwały do Zarządu Powiatu Otwockiego:  

za – 3 osoby. 

 

Ad. 3  
Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag do przedłożonego projektu protokołu. 

Głosowanie za przyjęciem protokołu: za – 3 osoby.  
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Ad. 4 
 Nie zgłoszono spraw różnych.  

 

Ad. 5 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Krzysztof Olszewski 


