
PROTOKÓŁ NR 41/14 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 27 stycznia 2014 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. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2014. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 1 

Przewodnicząca odczytała projekt planu pracy Komisji na 2014 rok. Członkowie 
Komisji przedstawili swoje propozycje i po dyskusji przyjęli przedstawiony poniżej plan 
pracy.  
 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 r. oraz przedłożenie go Radzie Powiatu 
– I półrocze. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok – I półrocze. 
3. Sprawozdanie z pracy Wydziału Ochrony Środowiska za II półrocze 2013 r.                 

– I półrocze. 
4. Kontynuacja zagadnień z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi                        

– I półrocze. 
5. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                                

i Modernizacji Rolnictwa – I półrocze. 
6. Zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego w 2013 r. 

– I półrocze. 
7. Zagadnienia dot. scalenia gruntów w Powiecie Otwockim – I półrocze. 
8. Zapoznanie się z przygotowaniami do organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych 

w 2014 rok –  I półrocze. 
9. Ocena oddziaływania Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku na 
środowisko – II półrocze. 

10. Posiedzenie wyjazdowe do wybranej oczyszczalni ścieków – II półrocze.  
11. Informacja kół łowieckich o zgłoszonych przez rolników szkodach i prowadzonej 

działalności statutowej tych kół  – II półrocze. 
12. Zagadnienia dotyczące spółek wodnych – II półrocze. 
13. Ocena wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Powiecie Otwockim  

– II półrocze. 



14. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, 
Zarząd lub inne Komisje – na bieżąco. 

15. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, związanych tematycznie                
z Komisją – na bieżąco. 

16. Analiza budżetu Powiatu wg właściwości Komisji  – na bieżąco. 
 
Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne za 

omawiany temat. 

Ad. 2 
1)          

Pan Tomasz Atłowski poruszył temat decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików na 
terenie miasta Józefowa i Otwocka, powołując się na artykuł zamieszczony w Linii Otwockiej                   
(27 stycznia – 2 lutego 2014 r.) „Dziki problem”. Przewodniczący zwrócił uwagę na 
niefortunną wypowiedź w tym artykule Pana Krzysztofa Gralika z Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego „… Wygląda na to, że Otwock jest idealnym miejscem, aby go 
skolonizowały dziki. Trzeba będzie chyba zamienić w herbie miasta węża na dziką świnię ..”. 
Poprosił o wyjaśnienie dlaczego w imieniu Starosty na łamach prasy wypowiadał się Pan 
Krzysztof Gralik?  

Pan Janusz Budny powiedział, że wyjaśni tą sprawę. 
Pan Atłowski stwierdził, że koła łowieckie planują zbyt małe odstrzały w stosunku do 

ilości dzików, ale powiat nie ma na to wpływu. 
Pan Janusz Budny poinformował, Starosta wydała decyzję o odstrzale redukcyjnym 

dzików na terenie miasta Józefowa i Otwocka. Cztery dziki odstrzelono w Józefowie, poza 
obwodem, kilka przegoniono w obręb obwodu i je odstrzelono. Starosta będzie wydawała 
decyzję na odstrzał, jeżeli będzie istniała taka potrzeba.  

 
2)  

Członkowie Komisji dyskutowali na temat składowiska odpadów Sater Otwock. Pan 
Janusz Budny poinformował, że Powiat nie posiada kompetencji kontrolnych, jeśli chodzi                  
o składowisko Sater Otwock. Składowisko może kontrolować tylko Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 
3)  

Pan Janusz Budny zaprosił członków Komisji na spotkanie dot. podsumowania pracy 
spółek wodnych w 2013 roku i omówienia działań na 2014 rok, które odbędzie się 6 lutego  
2014 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       
w Otwocku przy ul. Komunardów 10. 
 
Ad. 3 

Protokół Nr 40/13 z dnia 2 grudnia 2013 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie. 

 
Ad. 4 

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


