PROTOKÓŁ NR 29/12
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 19 grudnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1715 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
Pani Przewodnicząca powitał zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Zaopiniowanie uchwały na XXV sesję Rady Powiatu.
Przyjęcie protokołu Nr 27/12.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Przewodnicząca poinformowała, że projekt „Programu ochrony środowiska dla
Powiatu Otwockiego na lata 2012–2015 z perspektywą do 2019 r.” został zaopiniowany
pozytywnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – uchwała Nr 2255/206/12 z dnia
6 listopada 2012 r.
Przewodnicząca przedstawiła kilka błędów pisarskich i stylistycznych zawartych
w w/w Programie. Stwierdziła, że nie podano autorów oraz innych niezbędnych informacji
np. dotyczących konsultacji społecznych.
Swoje drobne uwagi do Programu zgłosił również Przewodniczący Rady Powiatu.
Pan Janusz Budny Członek Zarządu zobowiązał się do naniesienia poprawek.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w obecności 5 członków
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Nr 5 w sprawie uchwalenia
„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2012–2015
z perspektywą do 2019 r.” z poprawkami naniesionymi przez Pana Janusz Budnego
Członka Zarządu.
Ad. 2
Protokół Nr 27/12 z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2012 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 3
W sprawach różnych dyskutowano nad projektami uchwał, które zostaną wniesione
pod obrady XXV sesji:
− w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego i będącej w posiadaniu zależnym Powiatowego
Centrum Zdrowia Spółka z o.o., na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych, z siedzibą
w Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
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− w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego i będącej w posiadaniu zależnym Powiatowego
Centrum Zdrowia Spółka z o.o., na rzecz ALAB Laboratoria Spółka z o.o. z siedzibą
Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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