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PROTOKÓŁ NR 37/13 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 16 września 2013 r.  
         
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1800.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.  
Pani Przewodnicząca powitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad. 

 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego oraz informacja                                  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. 
2. Wnioski Komisji do projektu budżetu na rok 2014. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 
 
Ad. 1 
 Pani Przewodnicząca omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu 
Otwockiego, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dot. zakresu działania Komisji. 

Pan Tomasz Atłowski zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu nie ma informacji, kiedy 
zakończone będzie scalenie w obrębie miejscowości Regut. Poprosił, żeby Komisja 
skierowała do  Zarządu Powiatu wniosek o uwzględnienie w budżecie na rok 2014 środków 
finansowych na dokończenie scalenia. 
 
Ad. 2 

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 
środków finansowych: 

 
1) na dokończenie prac II etapu „Zakresu podstawowych czynności występujących przy 

realizacji scalenia” w obrębie miejscowości Regut, gmina Celestynów; 
 

2) na wsparcie działania spółek wodnych dot. realizacji przedsięwzięć związanych                      
z utrzymaniem urządzeń wodnych w wysokości 60 tys. zł; 

 
3) na zwiększenie opłat o 1 zł za 1 ha gruntu w ramach zawartych porozumień                            

z Nadleśnictwem Celestynów i Mińsk Mazowiecki, w zakresie prowadzenia nadzoru 
nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 

  
Ad. 3 
 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że  wraz z radnym Rady Powiatu Panem 
Grzegorzem Niemcem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Otwocka Panem Piotrem 
Kudlickim 6 września 2013 r. udali się do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w celu 
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umówienia spotkania dotyczącego firmy Sater-Otwock Spółka z o.o. z Przewodniczącym 
Komisji Ochrony Środowiska Panem Marianem Krupińskim. 
Pan Piotr Kudlicki zadeklarował, że w październiku zorganizuje takie spotkanie wspólnie                
z Komisją Ochrony Środowiska i Urbanistyki Rady Miasta Otwocka, na które zostaną 
zaproszeni przedstawiciele Komisji RLiOŚ Rady Powiatu oraz Komisji Ochrony Środowiska 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2-3 osoby z każdej komisji). Przedstawicie 
spotkania rozpoczną dialog na temat dalszego funkcjonowania tego składowiska. Członkowie 
Komisji Rady Miasta Otwocka będą występowali, jako przedstawiciele mieszkańców. Będą 
również obecni przedstawiciele właściciela. Przewodnicząca poinformowała, że na spotkaniu 
w Sejmiku uznano, że składowisko powinno funkcjonować, tylko w określonym zakresie. 
Odpady powinny być dowożone z wyznaczonego regionu i mieścić się w normie podanej              
w decyzji. W ocenie środowisk ekologicznych ilości odpadów przyjmowane na składowisko 
wykraczają poza normy określone w decyzjach administracyjnych. 
 Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady zapytał, czy wycinka drzew na 2,0960 ha 
gruntów leśnych przy składowisku odpadów była dokonana legalnie tzn. we właściwym 
terminie z ważnym pozwoleniem na budowę? 

Pan Janusz Budny Członek Zarządu Powiatu poinformował, że wycinki dokonano 
zgodnie z uzyskanymi decyzjami. 

W związku z powyższym Pan Tomasz Atłowski zapytał, czy została uiszczona opłata           
za przedwczesny wyrąb drzewostanu? 

Pan Janusz Budny Członek Zarządu Powiatu odpowiedział, że należy to sprawdzić. 
Przewodnicząca Komisja poruszyła temat odcieków, które rzekomo są wywożone do 

OPWiK.  
 Ustalono, że w spotkaniu zorganizowanym na temat składowiska Sater Otwock  mogą 
wziąć udział wszyscy chętni członkowie Komisji. 
 
Ad. 3 

1) Pan Tomasz Atłowski poinformował zebranych, że niedawno analizował materiał 
Naczelnej Izby Kontroli, która sprawdziła gospodarkę pozyskiwania drewna w ramach 
cięć w parkach czy alejach przydrożnych drzew stanowiących własność gminy. 
Działania gmin zostały ocenione negatywnie - drewno „znika”. Gmina                                  
w dokumentach zaznacza, że w ramach kosztów usunięcia tego drzewa przekazała 
drewno firmie wykonującej cięcie. Według kontrolujących jest to nadużycie, gdyż 
wartość tego drewna jest znaczna.  
Przewodniczący powiedział, że być może wystosuje do Starosty interpelację „Jak 
wygląda gospodarka drewnem pozyskanym z wycinki drzew przy drogach 
powiatowych?”.  
 

2) Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z dnia 25 czerwca 2013 r.                      
078-OTW-MD-VI-2013 firmy Sater Otwock Sp. z o.o. w sprawie wyjaśnienia sytuacji 
zaistniałej podczas wyjazdowej Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego w dniu 20 czerwca 2013 r. na składowisku Sater Otwock (pismo                
w załączeniu). 

 
Ad. 4 
 Protokół Nr 36/13 z dnia 29 lipca 2013 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
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Załączniki: 
1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 25 czerwca 2013 r.  

Sater-Otwock Sp. z o.o. 
 

 
 

            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 

 
 
 
 

 


