
PROTOKÓŁ NR 13/11 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 28 listopada 2011 r.  

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1500 do 1630.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 

Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany porządek 
obrad. 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektu budŜetu na 2012 rok. 
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1.  
 Skarbnik omówiła projekt budŜetu na 2011 rok w części dotyczącej Komisji 
Rolnictwa. Omówiła dochody i wydatki powiatu na 2012 rok zawarte w tabelach 1 i 2, 
stanowiących załączniki do projektu budŜetu. 
 Przewodniczący Rady Pan Tomasz Atłowski zapytał, czy są jakiekolwiek środki na 
scalenie gruntów we wsi Regut gmina Celestynów? Poprosił o odpowiedź do 30 listopada 
2011 r. (środa). 
 Przewodnicząca zapytała na jakim etapie jest przygotowanie Powiatowego Programu 
Ochrony Środowiska? 
 Członek Zarządu Pan Janusz Budny odpowiedział, Ŝe Powiatowy Program Ochrony 
Środowiska będzie wykonany przed końcem 2012 r. Przygotowywany jest przez 
pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ze środków br. Zarząd 
Powiatu zatwierdzi Program w styczniu 2012 r. 
 Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w dziale 20 – leśnictwo – są planowane 
wydatki 190 tys. zł, w rozdziale – nadzór nad gospodarką leśną – 146 tys. zł – to kwota, jaką 
Starostwo przekazuje Nadleśnictwu Celestynów i Mińsk Mazowiecki za sprawowanie 
nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Natomiast na wydatki na 
rzecz osób fizycznych pozostaje kwota 40 tys. zł. Przewodniczący zapytał na co 
przeznaczona jest ta kwota? 
 Skarbnik odpowiedziała, Ŝe co kwartał Powiat wypłaca ekwiwalent 15osobom, które 
zgodnie z ustawą o zalesianiu, zalesiły grunty.  
 
WNIOSEK 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraŜa pozytywną opinię dla 
przedłoŜonego projektu budŜetu powiatu na 2012 rok. 
 

Głosowanie: 3 osoby „za”, 1 osoba „wstrzymała się” 
 
Ad. 2  

Pan Janusz Budny poinformował, Ŝe 30 listopada 2011 r. na godz. 1400 został 
zaproszony przez Prezydenta RP do pałacu prezydenckiego na debatę (konsultację) dot. 
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stosunków wodnych. 
 

Ad. 3 
Protokół Nr 12/11 z dnia 14 listopada 2011 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty 

jednogłośnie. 
 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
             Protokółowała:            Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 
 
 


