PROTOKÓŁ NR 1/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 21 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha w godzinach 1615 do 1745.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności. Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany
porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Przedstawienie i omówienie planu pracy Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący zaproponował, żeby pkt 4 „Omówienie i zaopiniowanie projektu
budżetu na rok 2015” przesunąć, jako pkt 2.
Porządek posiedzenia ze zmianą został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków
Komisji.
Ad. 2
Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu przedstawiła członkom Komisji projekt
budżetu Powiatu na 2015 r. opracowany przez Zarząd Powiatu IV kadencji, do którego
w styczniu została wprowadzona autopoprawka.
Zestawienie zmian do projektu budżetu na 2015 r. przyjętego przez Zarząd 14
listopada 2014 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2015 zaplanowano w łącznej kwocie
122 348 600 zł, wydatki ogółem 117 651 419 zł. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi
4 697 181 zł. Przychody ogółem wynoszą 2 560 000 zł, a rozchody 7 257 181 zł.
Budżet jest planowany z nadwyżką, która jest przeznaczona na spłatę kredytów
i pożyczek. Nieplanowane są nowe kredyty w roku 2015.
Dochody budżetu Powiatu dot. zakresu działania Komisji:
− 400 000 zł - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska,
Po stronie wydatków przeznaczona ta kwota będzie na dwa zadania inwestycyjne tj. :
1) Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Mienia
w ramach inwestycji: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej
Nr 2705W- ul. Kościelnej w Wiązownie” – 200 000 zł,
2) Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki
Kamionka
w ramach inwestycji: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu
drogi powiatowej Nr 2747W- Osieck-Natolin-Stara Huta w Natolinie” – 200 000
zł.
Pan Henryk Mariusz Szostak zapytał, czy w budżecie przewidziane są jakieś projekty

scalenia gruntów? Zapytał również, czy zaplanowano środki na spółki wodne?
Starosta odpowiedział, że nadal trwają prace nad scaleniem w Regucie. Na działalność
spółek wodnych zaplanowano 40 000 zł.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu budżetu powiatu
na rok 2015.
Głosowanie – „za” 4 osoby
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu Powiatu na rok 2015 w wersji przedstawionej przez Zarząd.
Ad. 3
Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa. Leśnictwa i Środowiska został wybrany
jednogłośnie Henryk Mariusz Szostak.
Ad. 4
Przewodniczący przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2015.
Pan Krzysztof Boczarski zaproponował, aby w planie pracy Komisji uwzględnić punkt
dot. organizacji spotkań z odpowiednikami Komisji Rozwoju w gminach Otwock, Józefów,
Karczew i Celestynów oraz przedstawicielami władz wykonawczych tych gmin w celu
podjęcia rozmów i wypracowania wspólnego stanowiska na temat możliwości rezygnacji
przez poszczególne gminy z koncepcji budowy własnych oczyszczalni ścieków i warunków
jakie musiałyby być spełnione w ramach korzystania z jednej wspólnej oczyszczalni w
Otwocku.
Pan Henryk Mariusz Szostak zaproponował, aby temat dot. działalności Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa był omawiany w siedzibie Biura Powiatowego
ARiMR w Otwocku, przy ul. Legionów 2.
Plan pracy Komisji na rok 2015 został przyjęty jednogłośnie (w załączeniu).
Ad. 5
Nie zgłoszono spraw różnych.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Zdzisław Zych podziękował wszystkim za obecność
i zamknął posiedzenie Komisji.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) zestawienie zmian do projektu budżetu 2015;
3) wyciąg Nr 1 z projektu protokołu Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Środowiska w dniu 21 stycznia 2015 r.;
4) plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska na 2015 rok.

Protokółowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska
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