PROTOKÓŁ NR 4/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 28 maja 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1630 do 1800.
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. Informacja o realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Otwockiego na
lata 2012–2015 z perspektywą do 2019 r.”
3. Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2014 r. wg właściwości Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie dwóch ostatnich protokołów z posiedzeń Komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad. 2
Pani Magdalena Żurawska Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała,
że Rada Powiatu uchwałą Nr 207/XXV/12 dnia 20 grudnia 2012 roku uchwaliła Program
ochrony środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.”,
który zgodnie z ustawą zakłada realizację polityki ekologicznej Państwa. Polityka
ekologiczna, czyli działania mające na celu poprawę jakości środowiska. Powiatowy Program
ochrony środowiska zawiera cele krótkoterminowe i długoterminowe, na podstawie których
zostanie dokonana ocena stopnia ich wykonania. Ustawa zobowiązuje Zarząd Powiatu do
raportowania stopnia realizacji tego Programu co dwa lata. Program zakłada, że w 2015 r.
zostanie przedstawiony w/w raport. Raport będzie się opierał na zestawieniu tego co zostało
zrobione, będzie zawierał podjęte inwestycje takie jak: termomodernizacja, która się
przyczyniła do zmniejszenia emisji, budowa nowych dróg, rozbudowa sieci kanalizacyjnej
oraz wodociągowej, powstanie nowych obiektów, które mają służyć ochronie środowiska. W
Raporcie przedstawione będą środki wydatkowane na przedmiotowe zadania. Informacje do
Raportu przygotują również gminy Powiatu Otwockiego. Opracowanie Raportu umożliwi
zidentyfikowanie problemów związanych z ochroną środowiska, a także pomoże w
wyznaczeniu nowego kierunku działań poprzez wprowadzenie zmian w obowiązującym
Programie ochrony środowiska.
Raport obejmujący lata 2012-2014 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu do końca 2015 r.
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego Raport nie został przedstawiony Radzie
w roku 2014?
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że Program został zatwierdzony pod koniec
roku 2012, w związku z czym ustalono, że Raport będzie przedstawiony Radzie w 2015 r.
Program będzie poddany korekcie, ponieważ zmieniła się ustawa Prawo ochrony środowiska,
która przewiduje, że do końca 2016 r. wszystkie Programy pozostają ważne, a po 2016 r.
muszą być aktualizowane, albo opracowane nowe.

Przewodniczący Komisji zapytał o zadania z zakresu prawa geologicznego
wykonywane przez Wydział.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że są to zadania rządowe zlecone, które wykonuje
Starosta, jako organ administracji geologicznej.
Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z planem budżetu i jego wykonaniem w roku 2014
w zakresie działań Wydziału Ochrony Środowiska przygotowanym przez Panią Dyrektor
Magdalenę Żurawska (w załączeniu) oraz wydatkami na rolnictwo, leśnictwo i ochronę
środowiska – 2014 r. przygotowanymi przez Skarbnika Powiatu Wiesława Miłkowskiego
(w załączeniu).
Przewodniczący Komisji powiedział, że szereg szkód na terenie Powiatu robią dziki,
a według wykonania budżetu w 2014 r. na odstrzał redukcyjny dzików wydano 1 550 zł przy
planie 4 000 zł, dlaczego nie wykorzystano wszystkich środków?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że Starosta wydaje decyzje na odstrzał dzików osobom
uprawnionym, najczęściej są to myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Jednak są
problemy z odstrzałem dzików, ponieważ koła łowieckie na terenach łowieckich mają plany
odstrzału i je realizują, a decyzja wydana przez Starostę dot. terenów poza obwodami
łowieckimi. Z obwodów łowieckich wyłączone są miasta, ale żeby odstrzelić dzika na terenie
miasta to należy spełnić szereg warunków m.in. nie można strzelać w odległości mniejszej niż
150 m od zabudowań. Jeżeli dziki przebywają w gęstej zabudowie to nie jest możliwie ich
odstrzelenie. Wydział Ochrony Środowiska wydał dwie decyzje dla Koła Łowieckiego Nr 1
w Otwocku na odstrzał 20 dzików. Jedna została wykonana w części, tylko 4 dziki zostały
odstrzelone.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji poinformował, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali
pismo z dnia 29 kwietnia 2015 r. Prezesa Zarządu firmy Sater Otwock dot. działalności
składowiska odpadów w Otwocku Świerku.
Przewodniczący zapytał, na jakiej zasadzie działa składowisko, czy jest
monitorowane, czy Powiat je kontroluje?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że firma Sater Otwock jest instalacją regionalną i działa
na podstawie decyzji Marszałka Województwa. Organem kontrolnym firmy jest Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska. W rocznych raportach przedstawianych przez WIOŚ nie ma
żadnych przekroczeń norm. Kontrole nie wykazują nieprawidłowości w funkcjonowaniu
składowiska. Problem stanowi instalacja do odgazowywania, powodująca odczucie odoru.
Pani Dyrektor uznała, że w związku z pismem, które wpłynęło do Komisji, Wydział może
wystąpić do WIOŚ z zapytaniem, czy na składowisku były podejmowane działania kontrolne
i co zostało stwierdzone m.in. w sprawie odoru.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wstępnie ustalono, iż Komisja Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 12 czerwca 2015 r. udadzą
się z wizytacją na składowisko odpadów Sater Otwock.
Pan Mariusz Szostak poruszył temat drożności rowu melioracyjnego w miejscowości
Piotrowice w gm. Karczew. Członkowie Komisji stwierdzili, że właściciele nieruchomości
bardzo często zasypują rowy melioracyjne, podwyższają tereny, po prostu czują się bezkarni.
Pani Magdalena Żurawska poinformowała, że temat ten powinien zostać rozwiązany
w związku z wejściem w życie ustawy, która przewiduje, że melioracje wodne będą zadaniem
własnym gminy, która będzie pobierała podatek melioracyjny i będzie miała obowiązek
czyszczenia rowów.

Ad. 5
Protokoły Nr 2/15 i 3/15 z ubiegłych posiedzeń Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Kazimierz Ciorga podziękował wszystkim
za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) Informacja o realizacji ochrony środowiska dla Powiatu
Otwockiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.;
3) Plan budżetu i jego wykonanie w roku 2014 w zakresie
Działań Wydziału Ochrony Środowiska;
4) Wydatki na rolnictwo, leśnictwo i ochronę środowiska – 2014 r.;
5) Pismo z dnia 29 kwietnia 2015 r. 0022-OTW-FS-IV-2015
Sater Otwock.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Kazimierz Ciorga

