PROTOKÓŁ NR 7/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 10 września 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1600 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
Pan Przewodniczący powitał zebranych, szczególnie Panią Małgorzatę Wielopolską,
która na VIII sesji Rady Powiatu złożyła ślubowanie i zgłosiła akces do pracy w Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący życzył radnej miłej współpracy i zadowolenia, następnie przedstawił
proponowany porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
2. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu powiatu na 2016 rok.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.
Ad. 2
Przewodniczący przypomniał, iż przesłał członkom Komisji tabelę przedstawiającą
wydatki realizowane w zakresie ochrony środowiska zapisane w budżecie na rok 2015 oraz
planowaną kwotę wydatków na rok 2016 (w załączeniu). Wykonanie w 2015 roku i projekt
planu na 2016 rok przygotowała Pani Magdalena Żurawska Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska. Zapytał, czy radni mają w tym temacie swoje spostrzeżenia, względnie swoje
propozycje?
Pani Małgorzata Wielopolska zapytała, co wchodzi w nadzór nad gospodarką leśną?
Przewodniczący poinformował, że stosownie do ustawy o lasach Starosta sprawuje
nadzór nad gospodarką leśną, nadzór ten może powierzyć Nadleśniczemu. Zgodnie z
zawartym porozumieniem z dnia 1 czerwca 2009 r. zadania Starosty wynikające z ustawy o
lasach, dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały
przekazane Nadleśniczemu. Finansowanie nadzoru należy do Starosty.
Pani Małgorzata Wielopolska zapytała, dlaczego kwota planowana w 2016 r. dla
spółek wodnych jest dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym tj. 80.000 zł?
Przewodniczący powiedział, że Wydział Ochrony Środowiska twierdzi, że taka jest
potrzeba, ponieważ wzrosła liczba spółek wodnych. Zgodnie z art. 164 ust. 5a ustawy Prawo
Wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego na bieżące utrzymywanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji. Finansowanie spółek wodnych z budżetów Powiatu odbywa się
w formie dotacji celowej. Obecnie na terenie Powiatu Otwockiego działa 15 spółek wodnych.
Następnym punktem, który poruszył Przewodniczący był odstrzał redukcyjny dzików,
na który zaplanowano 5.000 zł. Na podstawie Prawa łowieckiego w przypadku szczególnego
zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności
publicznej przez zwierzynę, starosta może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale
redukcyjnym zwierzyny. W związku ze zwiększeniem populacji dzików coraz częściej
wydawane są tego typu decyzje.
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Następnie Przewodniczący wyjaśnił, iż dofinansowanie działań z zakresu ochrony
środowiska dla Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dotyczy organizacji imprez
o charakterze przyrodniczo-edukacyjnym dla dzieci młodzieży tj.:
1) Organizacja dnia otwartego;
2) Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla dzieci:
− Konkurs „Dokarmiamy Ptaki Zimą”,
− „Malowany Październik,
− Sprzątanie Świata.
Zakup materiałów i wyposażenia w tym nagrody na:
− warsztaty ekologiczne „Spotkania nad Świdrem”;
− dofinansowanie Społecznej Straży Rybackiej.
Pan Zdzisław Zych stwierdził, że w planach budżetowych na 2016 rok, nie ma
wniosków dot. stricte rolnictwa.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosków do projektu
budżetu na 2016 rok:
Klasyfikacja budżetowa
Lp.

Opis rzeczowy planowanych wydatków
Dział

1.

2.

3.

020

010

010

Rozdział

Paragraf

02002

4300

Nadzór nad gospodarką leśną

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
(znaczniki do drewna)

4 000,00

2830

Dotacje celowe dla spółek wodnych

80 000,00

02002
01008
01095

90095

4300

2710

4210
4.

900

Kwota
planowana
w 2016
PLN

90095
4300

Pozostała działalność (Odstrzał redukcyjny
dzików)
Dofinansowanie działań z zakresu ochrony
środowiska:
1. Organizacja dnia otwartego MPK
2. Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla
dzieci (MPK)
Konkurs „Dokarmiamy Ptaki Zimą”
(MPK), „Malowany Październik:,
Sprzątanie Świata,
Zakup materiałów i wyposażenia w tym
nagrody na:
3. Warsztaty ekologiczne „Spotkania nad
Świdrem” i dofinansowanie SSR
Zakup usług pozostałych

160 000,00

5 000,00

2 000,00
3 500,00
4 500,00

5 000,00
5 000,00

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2016 środków finansowych w wysokości przedstawionej w w/w
tabeli.
Głosowanie: jednogłośnie pozytywnie w obecności 5 członków Komisji.
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Ad. 3
Pani Małgorzata Wielopolska nawiązała do pisma z dnia 6 lipca 2015 r.
MM-IN.7021.1.56.2015.AM Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska dot. uciążliwości odorowych powodowanych przez Sater Otwock Sp. z o.o. oraz
P.P.H.U. Lekaro (pismo w załączeniu). Pismo zawiera informacje, że w aktualnie
obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony środowiska brak jest regulacji prawnych
określających dopuszczalne poziomy substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny
zapachowej jakości powietrza. Pani Małgorzata Wielopolska stwierdziła, że ta odpowiedź nie
jest satysfakcjonująca, ponieważ ludzie są zrozpaczeni uciążliwą działalnością obu firm.
Pan Krzysztof Boczarski stwierdził, że w/w firmy oraz firma Kemos w Karczewie są
olbrzymim problemem na terenie Powiatu Otwockiego. Uznał, że może dzięki monitom ktoś
stworzy odpowiednie przepisy, które będą regulowały dopuszczalne poziomy substancji
zapachowych w powietrzu.
Przewodniczący przypomniał, że na VIII sesji Rady Powiatu Pan Piotr Mateusz
Kudlicki zgłosił wniosek aby Rada Powiatu zobowiązała Pana Starostę do zorganizowania
spotkania z mieszkańcami w Jabłonnie z udziałem Marszałka Województwa, przedstawiciela
Ministerstwa Środowiska, Prezydenta Miasta oraz przedstawicieli lokalnych samorządów,
który został przyjęty jednogłośnie. Stwierdził, że należy przypominać Staroście
o monitorowaniu tego tematu.
WNIOSEK
W związku z licznymi interwencjami zgłaszanymi przez mieszkańców odnośnie uciążliwości
odorowych powodowanych przez Sater Otwock Sp. z o.o. oraz P.P.H.U. Lekaro, zwracamy
się z prośbą o podjęcie działań dotyczących stałego monitorowania w/w firm przez wszystkie
odpowiedzialne służby i poinformowanie Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
o podjętych działań.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 4
Protokół Nr 6/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Kazimierz Ciorga podziękował wszystkim
za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) tabela przedstawiającą wydatki realizowane w zakresie ochrony środowiska
zapisane w budżecie na rok 2015 oraz planowaną kwotę wydatków na rok 2016;
3) pismo z dnia 6 lipca 2015 r. MM-IN.7021.1.56.2015.AM
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Kazimierz Ciorga
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