
PROTOKÓŁ NR 40/13 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 2 grudnia 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. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2014 rok. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.  
 
Ad. 1 

Na poprzednim posiedzeniu członkowie Komisji zwrócili się z prośbą do Pani 
Skarbnik o wyjaśnienie: 

− czy w projekcie budżetu Powiatu na 2014 r. wzięto pod uwagę wniosek Komisji 
zawarty w pkt. 3 „o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 
środków finansowych 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”, 

− jaki przepis prawny reguluje możliwość przeznaczenia z budżetu powiatu w dz. 020 
rozdz. 02002 § 4210 kwoty 4.000 zł na odstrzał dzików?  
Dnia 21 listopada 2013 r. Pani Skarbnik przesłała Komisji pismo Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska wyjaśniające w/w wątpliwości (w załączeniu). 
 Pan Janusz Budny Członek Zarządu, poinformował, że w 2013 r. całkowity koszt 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wyniósł 133 932,00 zł.                         
W planie budżetu na rok 2014 uwzględniając wnioski Nadleśnictw Celestynów i Mińsk  
Mazowiecki zwiększono kwotę nadzoru o 1 zł za 1 ha. 

Następnie powiedział, że w związku przebywaniem na terenach zabudowanych 
zwierzyny łowieckiej i związanym z tym zagrożeniem Starosta wydała decyzję o odstrzale 
redukcyjnym dzików na terenie miasta Józefowa i Otwocka. Zgodnie z opinią Ministerstwa 
Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w przypadku odstrzału lub 
odłowu zwierzyny na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, koszt tych 
działań powinien być finansowany ze środków powiatu, gdyż z art. 45 ust. 3 Prawa 
łowieckiego nie wynika, że są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, co 
oznacza, że należy traktować je jako zadania własne.  

Członkowie Komisji dyskutowali również na temat dopłat samorządów do Szybkiej 
Kolei Miejskiej na trasie Otwock-Warszawa oraz o planowaniu wyższych opłat z tytułu kar 
środowiskowych. 
 
 



WNIOSEK 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu Powiatu na rok 2014 w zakresie działania Komisji - w obecności 5 członków 
Komisji. 
 
Ad. 2 
  Przewodnicząca poinformowała, że Stowarzyszenie Osiedla „Leśna” w Pogorzeli                            
w Gminie Celestynów wystąpiło o udostępnienie informacji publicznej tj. przeglądu 
ekologicznego składowiska odpadów w Otwocku–Świerku z roku 2001/2002. 

Pan Janusz Budny Członek Zarządu poinformował, że przegląd ekologiczny nakłada 
Starosta. Decyzją Nr 90/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. Starosta Otwocki zobowiązał Spółkę 
do jego wykonania, w związku ze zmianą w owym czasie przepisów ustawy o ochronie 
środowiska i odpadów. Przegląd został wykonany, a następnie przesłany do Marszałka 
Województwa i tam się znajduje. Marszałek może go udostępnić. Powiedział, że Wydział 
Ochrony Środowiska jest w posiadaniu kopii tego przeglądu i udostępni ją Komisji. 

Przewodnicząca zapytała Pana Janusz Budnego, jaka jest możliwość wykonania 
przeglądu ekologicznego na składowisku odpadów Sater Otwock i jaką kwotę trzeba 
wyasygnować na jego przeprowadzenie? 
  Pan Janusz Budny Członek Zarządu odpowiedział, że przegląd ekologiczny 
prawdopodobnie zostanie nałożony przez Starostę, może on kosztować ok. 500 tys. zł. 
 
Ad. 3 

Protokół Nr 39/13 z dnia 18 listopada 2013 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

 
     Protokółowała:                      Przewodnicząca Komisji: 
 
Jolanta Wyszomirska              Lucyna Komorowska 


