PROTOKÓŁ NR 9/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 19 listopada 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1500 do 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Wiesław
Miłkowski, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, następnie przedstawił proponowany porządek
obrad.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2016 rok.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt budżetu
Powiatu na 2016 r. opracowany przez Zarząd Powiatu.
Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2015 zaplanowano w łącznej kwocie

119.554.663 zł, wydatki ogółem 116.030.454 zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 3.524.209 zł.
Przychody ogółem wynoszą 3.705.114 zł, a rozchody 7.229.323 zł.
Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów:
− na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł,
− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.
Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 310.000 zł i rezerwę celową
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
190.000 zł.
W dochodach budżetu Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 60.000 zł to dotacja celowa
na scalanie gruntów we wsi Regut.
Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów
publicznych wynoszą 2.685.880 zł tj. 2,31% wydatków ogółem i uwzględniają m.in. dotacje
dla Spółek Wodnych w wysokości 60.000 zł.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja RLiŚ wnioskowała o dotację dla
Spółek Wodnych w wysokości 80.000 zł.
Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 124.000 zł.
Na leśnictwo zaplanowano 200.000 zł.
Na ochronę środowiska zaplanowano 25.000 zł.
W projekcie budżetu na 2016 rok łącznie na ochronę środowiska, rolnictwo i
leśnictwo zaplanowano 349.000 zł.
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WNIOSEK
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska podtrzymuje swój wniosek z dnia 10 września
2015 r. dot. dotacji celowej dla spółek wodnych tj. wnioskuje o zwiększenie o 20.000 zł
dotacji zaproponowanej w projekcie budżetu przez Zarząd Powiatu i zabezpieczenie w
budżecie Powiatu na rok 2016 kwoty wysokości 80.000 zł dla spółek wodnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu
na rok 2016 ze zmianą dot. dotacji dla spółek wodnych.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu Powiatu na rok 2016 w wersji przedstawionej przez Zarząd Powiatu ze
zmianą dot. uwzględnienia dotacji dla spółek wodnych w wysokości 80.000 zł.
WNIOSEK
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wnioskuje o do Zarządu Powiatu o
upoważnienie Wydziału Ochrony Środowiska do ubiegania się o środki finansowe z
Funduszu Ochrony Środowiska na wszelkie konkursy przyrodnicze.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
W nawiązaniu do posiedzenia Komisji w dniu 20 października 2015 r., którego tematem
głównym była „Ocena wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Pani Małgorzata
Wielopolska zgłosiła wniosek, aby Wydział Ochrony Środowiska zachęcał mieszkańców
Powiatu Otwockiego do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozpropagowując
informacje dot. tego tematu.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Protokół Nr 8/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Kazimierz Ciorga podziękował wszystkim
za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.

W załączeniu:
lista obecności

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Kazimierz Ciorga
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