
 
PROTOKÓŁ NR 45/14 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 7 kwietnia 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. Zaopiniowanie pisma dot. poparcia inicjatywy społecznej związanej z ogłoszeniem 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.  
 
Ad. 1 
 Przewodnicząca przedstawiła pismo z dnia 6 marca 2014 r. Wójta Gminy Józefów nad 
Wisłą z prośbą o poparcie inicjatywy społecznej związanej z ogłoszeniem przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły (w załączeniu). Z inicjatywy 
środowisk oraz organizacji pozarządowych związanych z Wisłą zrodziła się idea uczczenia 
550. rocznicy pierwszego w historii Polski wolnego flisu na Wiśle.  W wyniku postanowień II 
pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Rok 
1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym 
najwspanialsze lata historii Polski. 
 Przewodniczący Rady zapytał, na czym polega ta inicjatywa i jaki jest jej cel? Czy 
polega on na uregulowaniu rzeki Wisły, czy dążeniu do tego, aby Wisła była rzeką naturalną, 
dziką, pełną rezerwatów? Stwierdził, że Rok Rzeki Wisły powinien być rokiem ochrony 
środowiska, krajobrazu, turystyki i rekreacji. 

Przewodnicząca Komisji odczytała uzasadnienie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Rzeki Wisły. Projekt został sporządzony przez społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki 
Wisły w 2017.   
Przewodnicząca uznała, że zbyt mało danych przedstawił Komitet w tym uzasadnieniu. 
Poinformowała, że w Gminie Karczew oraz w Gminie Konstancin-Jeziorna powstały 
stowarzyszenia, które wspólnie chcą reaktywować przeprawę promową przez Wisłę                         
z Karczewa do Gassów. Przewodnicząca zaproponowała, żeby jedno z posiedzeń Komisji 
poświęcić tematyce Wisły i zaprosić na nie gminy Powiatu Otwockiego, przez które 
przepływa Rzeka Wisła tj. Sobienie Jeziory, Karczew, Otwock i Józefów oraz podmioty 
zainteresowane tą tematyką m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z/s w Nadbrzeżu, 
karczewskie stowarzyszenie zainteresowane reaktywowaniem przeprawy promowej oraz 
Kierownika Regionalnej Sekcji Mazowieckiej w Otwocku Polskiego Związku Żeglarzy 
Niepełnosprawnych Pana Bogdana Wiśniewskiego.  

Pan Tomasz Atłowski stwierdził, że popierając w/w inicjatywę Powiat włącza się                
w obchody tego Roku. Stwierdził, że w otwarcie się Powiatu na Wisłę trzeba włączyć gminy 



nad nią położone. Wspólnie zastanowić się, jak można ten potencjał wykorzystać i co należy 
wykonać, by z walorów tej rzeki choć w małym stopniu korzystać. 

 
WNIOSEK 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraża zainteresowanie i popiera 
inicjatywę ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 

1. Pan Zdzisław Zych zaproponował, aby jedno z posiedzeń Komisji odbyło się                      
w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku przy                           
ul. Sułkowskiego 1, w celu omówienia spraw związanych z edukacją ekologiczną. 
 

2. Pan Tomasz Atłowski zaproponował, aby Komisja wypracowała stanowisko dot. 
lokowania uciążliwej działalności „śmieciowej” na terenie Powiatu Otwockiego. 

  
Ad. 3 

Protokół Nr 43/14 z dnia 18 marca 2014 r. i protokół Nr 44/14 z dnia 27 marca 2014 r. 
z posiedzenia Komisji zostały przyjęte jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

 
     Protokółowała:                      Przewodnicząca Komisji: 
 
Jolanta Wyszomirska              Lucyna Komorowska 
 


