
1 

 

PROTOKÓŁ NR 19/16 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

w dniu 22 listopada 2016 r.  
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi, w godzinach od 1615                  

do 1845. 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku Pani Magdalena Żurawska oraz Skarbnik 
Powiatu Pan Wiesław Miłkowski, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Przewodniczący powitał zebranych, następnie zaproponował poniższy porządek 
posiedzenia. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz w zakresie obsługi programów oraz o dopłatach dla rolników za 2015 rok 
i o dopłatach na 2016 rok. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2017 rok. 
3. Informacje w sprawie odorów. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 
 Ww. porządek posiedzenia został przyjęty.  
 

Głosowanie: „za” - 3 osoby. 
 
Ad. 1 
 Przewodniczący zawiesił pkt 1 z porządku obrad z powodu nieprzybycia na Komisję 
Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Ad. 2 

Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt 
uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2017 rok. 
 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2017 zaplanowano w łącznej kwocie 
126.600.162 zł, wydatki ogółem 125.681.042 zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 919.120 zł. 
Przychody ogółem wynoszą 6.258.156 zł, a rozchody 7.177.276 zł. 
 Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów: 

− na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.200.000 zł, 
− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.  

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł i rezerwę celową                               
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  
195.000 zł. 

Przewodniczący zapytał na jakiej podstawie radni mają zaakceptować propozycję  
dofinansowania PCZ Spółka z o.o. kwotą 2 000 000 zł? 

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że został złożony przez Panią Prezes PCZ Spółka                          
z o.o. wniosek o dokapitalizowanie Spółki.  
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Przewodniczący zapytał czy w złożonym wniosku zostało wskazane na co zostaną  
przeznaczone środki? 

Skarbnik odpowiedział, że zgodnie ze złożonym wnioskiem środki pieniężne zostaną 
przeznaczone na dokapitalizowanie i zakup sprzętu. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przedstawiony projekt budżetu Powiatu 
na rok 2017. 

 
Głosowanie: „za” – 4 osoby. 

 
Projekt budżetu Powiatu na rok 2017 został zaopiniowany  pozytywnie,                                  

w obecności 4 członków Komisji 
 
 W trakcie zaistniałej dyskusji Przewodniczący Komisji zgłosił poniższy wniosek: 
 
Wniosek: 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska opiniuje pozytywnie przedłożony projekt 
uchwały budżetowej na 2017 rok, z zastrzeżeniem, iż projekt należy uzupełnić o wniosek 
Prezesa PCZ Spółka z o.o. o dokapitalizowanie Spółki wraz z uzasadnieniem co do 
celowości przeznaczenia pozyskanych środków.   
  

Głosowanie: „za” 4 osoby. 
 
 
Ad. 3 
 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Pani Magdalena Żurawska poinformowała 
radnych, że w sprawie uciążliwości zapachowej Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska przeprowadził niezapowiedziane kontrole zakładu należącego do firmy P.P.H.U.  
LEKARO oraz składowiska odpadów komunalnych AMEST OTWOCK Sp. z o.o. (SATER).  
Podczas kontroli w obu zakładach stwierdzono nieprawidłowości mogące potencjalnie 
stanowić przyczynę uciążliwości odorowej. Kontrole wykazały nieprawidłowości o różnym 
charakterze: 
 

• gospodarowanie odpadami z naruszeniem warunków określonych w posiadanych 
decyzjach; 

• przystąpienie przez LEKARO do użytkowania przebudowanej instalacji do 
przetwarzania odpadów bez spełnienia wymagań ochrony środowiska na terenie 
zakładu; 

• nieprawidłowości o charakterze wykroczeń, skutkujące nałożeniem grzywien                        
w drodze mandatów karnych (wobec LEKARO i AMEST OTWOCK) oraz 
skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Otwocku, w tym także za 
gospodarowanie odpadami w sposób powodujący uciążliwość przez zapach (wobec 
LEKARO). 

 

W odniesieniu do pozostałych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli zostały 
wydane zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do ich usunięcia w określonych terminach. 
Pani Magdalena Żurawska wyjaśniła, że w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu 
ochrony środowiska nie ma regulacji określających dopuszczalne poziomy substancji 
zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. W związku z czym 
nie jest możliwe wykonanie przez Inspekcję Ochrony Środowiska konkretnych badań w tym 
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zakresie i porównanie ich do określonych poziomów dopuszczalnych. 
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała kto otrzymał zalecenia pokontrolne? 
 Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że zalecenia pokontrolne otrzymały ww. 
firmy. 
 W wyniku dyskusji został zgłoszony poniższy wniosek: 
 

Wniosek: 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wnioskuje o pozyskanie informacji                     
o zaleceniach pokontrolnych wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska dotyczących  przeprowadzonych kontroli w firmach LEKARO oraz SATER 
(AMEST OTWOCK) oraz o informacj ę, jakie działania planuje podjąć Zarząd Powiatu 
pod kątem realizacji tych zaleceń pokontrolnych.  
  

Głosowanie: „za” 4 osoby. 
 
Ad. 4 
 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty 4 głosami „za”. 
  
Ad. 5 
 Radni nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności. 
 

 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Kazimierz Ciorga 
  


