
PROTOKÓŁ NR 2/11

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 31 stycznia 2010 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej 
w godzinach 1630 do 1900.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności, Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski, Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska 
oraz Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Magdalena 
Żurawska.

Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła kworum, następnie przedstawiła 
porządek obrad.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie 

Otwockiego (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska).
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2011 rok.
4. Relacja ze spotkania Przewodniczącego Komisji z Panem 

24.01.2011 r.
5. Sprawy różne.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Pani Magdalena Żurawska Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku omówiła zakres działania wydziału. 
Przewodnicząca Komisji zapytała o Powiatowy Program Ochrony Środowiska?
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że Program nie został zaktualizowany. 

Zgłoszono do projektu budżetu na 2010 i 2011 rok 30 tys. zł na aktualizację Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Pani Skarbnik poinformowała, że takiej kwoty w budżecie nie zabezpieczono. 
Stwierdziła, że przy występowaniu o ośrodki unijne, bądź z Narodowego lub 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska niezbędny jest aktualny Program i uchwała 
Rady Powiatu przyjmująca ten Program.

Członkowie Komisji zaproponowali zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2011 r. 
środków w wysokości ok. 20 tys. zł na przedmiotowe programy.

Następnie Pani Magdalena Żurawska poinformowała, że w wydziale pracuje 6 osób, 
wydają ok. 700 decyzji rocznie.

Przewodnicząca Komisji zapytała, jaki jest stan środowiska w powiecie otwockim? 
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że w powiecie są przekroczone normy, 

jeżeli chodzi o powietrze. Monitoring środowiska prowadzi Wojewódzki Inspektorat 
Środowiska i co rocznie wydaje raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim 
z podziałem na powiaty. Ze względu na przekroczenie norm pyłu Wojewoda opracował 
Program Ochrony Powietrza. Przekroczenie pyłu jest spowodowane lokalnymi kotłowniami

Powiatu
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(szczególnie Otwock-Kresy). W planach jest opracowanie planu obniżania emisji, poprzez 
zachęcanie ludzi do wycofywania się z kotłowni węglowych i instalowanie piecy gazowych 
lub olejowych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy wydział monitoruje wysypisko śmieci?
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że nie. Wysypisko to zadanie Marszałka.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że składowisko odpadów będzie jednym 

z tematów posiedzenia Komisji. Poprosiła, aby na to posiedzenie Pani Kierownik 
przygotowała wykaz oczyszczalni funkcjonujących na terenie powiatu i decyzji, które 
zostały w tym zakresie wydane.

Pani Magdalena Żurawska mówiła również na temat uciążliwości akustycznej. 
Ludziom szczególnie przeszkadza hałas karetek koło szpitala oraz niektórych zakładów 
działających na terenie powiatu. Pomiaru hałasu dokonuje WIOS. Współpraca z WIOS 
przebiega dosyć dobrze. Jeżeli hałas jest przekroczony, to wydział wydaje decyzję, przez pół 
roku trwają działania naprawcze (dostosowanie do norm obowiązujących). Po pół roku 
WIOS ponownie kontroluje tą jednostkę, robi pomiary, jeżeli są przekroczenia to nakłada 
kary. Hałas na terenach mieszkaniowych nie powinien przekraczać 40 decybeli.
Jeśli chodzi o odór to problemem są Zakłady Drobiarskie i Zakłady KEMOS, które 
wytwarzają mączkę z odpadów. Ilość wytwarzanych odpadów i warunki ich 
przechowywania określa decyzja, a kontroluje WIOS. Jeżeli są naruszenia to WIOS 
występuje do Starostwa, żeby podjęło odpowiednie działania.

Pan Franciszek Walczyński zapytał o badanie wody w powiecie oraz o opróżnianie 
„dzikich” szamb nad Świdrem na terenie powiatu?

Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że Sanepid przekazuje Wydziałowi RLiOŚ 
wyniki badań wody (z wodociągu) w powiecie, jeśli chodzi o Otwock, nie ma zastrzeżeń. 
Jeśli chodzi o szamba, często interweniuje Policja, lecz jeśli delikwenta nie złapie się na 
gorącym uczynku to nie podejmie żadnych kroków. Zgodnie z ustawą gmina powinna 
kontrolować osoby fizyczne, czy mają podpisane umowy na wywóz nieczystości.

Ad. 3
Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu na 2011 rok. Poinformowała, że na 

jutrzejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu tj. 1 lutego 2011 r. zostaną przedstawione zmiany 
do projektu budżetu, a następnie zostaną przedłożone radnym. Powiedziała, że w działach 
rolnictwa nic się nie zmieniło w stosunku do projektu, który radni otrzymali w listopadzie 
2010 r.

WNIOSEK
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2011 rok środków na 

opracowanie dwóch programów:
> POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA,
> POWIATOWEGO PLANU GODPODARKI ODAPADAMI.

Wniosek został podjęty jednogłośnie.

Komisja zaopiniuje projekt budżetu na 2011 rok, po otrzymaniu wersji zatwierdzonej 
przez Zarząd Powiatu.

Ad. 4
Przewodnicząca Komisji przedstawiła relację ze spotkania w dniu 24 stycznia 2011 r. 

z Panem , który złożył ustną - oficjalną skargę na Wydział Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W ocenie Pana stacja paliw w Otwocku przy
ul. Poniatowskiego 12 nie ma uregulowań formalno-prawnych w zakresie pozwolenia wodno 
prawnego. Brak instalacji kanalizacyjnych zabezpieczających przed przenikaniem
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produktów naftowych do gruntu. Pan stwierdza, że istnieje naruszenie wymagań
ochrony środowiska w zakresie skażenia gruntu związkami ropopochodnymi, na terenie jego 
działki, jego brata działki, jak również działki Starostwa. Pyta kto i w jakim zakresie jest 
odpowiedzialny za zanieczyszczenie tego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa? 
Korespondencja Pana i ze Starostwem trwa od grudnia 2004 roku.

Pani Magdalena Żurawska omówiła skargę Pana '. Powiedziała, że
Pan ~ jest osobą, która wszystko kwestionuje. Zaskarżona przez Pana 
decyzja Starosty Otwockiego Nr 483/2010 znak: S/RLiOŚ/7521/2/2010 z dnia 31.08.2010 r. 
zatwierdzająca „Projekt prac geologicznych dla rozpoznania stanu środowiska gruntowo -  
wodnego na terenie SP Nr 574 w Otwocku” jest rozpatrywana przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze.

Po przeanalizowaniu sprawy Komisja stwierdza, że należy poczekać na decyzję 
SKO, ponadto stwierdza, że władny w zakresie złożenia formalnej skargi na pracę Wydziału 
jest Zarząd Powiatu.

Ad. 5
Ustalono termin następnego posiedzenie Komisji na dzień 10 lutego 2010 r. o godz. 

1700. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała: Przewodniczyła:

Jolanta Wyszomirska Lucyna Komorowska
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