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PROTOKÓŁ Nr 29/17 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

w dniu 29 listopada 2017 r.  
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi,  

w godzinach od 16
15 

do 18
00

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Starosta Powiatu Mirosław Pszonka 

Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Otwocku Magdalena Żurawska, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy 

porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie problemów dotyczących spółek wodnych. 

3. Edukacja ekologiczna w Powiecie Otwockim – wydarzenia. 

4. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na  

2018 r. 

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radni nie zgłosili uwag do powyższego porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Magdalena Żurawska na podstawie przygotowanych materiałów przedstawiła informacje 

dotyczące spółek wodnych m.in.: 

− finansowanie działalności spółek wodnych, 

− działalność spółek na terenie Powiatu Otwockiego, 

− spółki wodnie na terenie powiatu otwockiego i roku powstania, 

− spółki wodne – czym są i do jakich zadań się je powołuje,  

− tworzenie spółek wodnych,  

− nadzór i kontrola nad działalnością spółek. 

Materiały w załączeniu. 

 

Ad. 3 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Magdalena Żurawska na podstawie przygotowanych materiałów przedstawiła informacje nt. 

edukacji ekologicznej w Powiecie Otwockim oraz wydarzeń. Materiały w załączeniu. 

Komisja w trakcie dyskusji przyjęła poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu  
o podjęcie działań w kierunku wystąpienia do Nadleśnictwa Celestynów bądź do 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, o otwarcie Centrum Edukacji Leśnej  
w Celestynowie w weekendy w sezonie letnim. 

Głosowanie: „za” 3 osoby. 
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Ad. 4  
Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Otwockiego na 2018 rok. 

 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 

147.711.054 zł, wydatki ogółem 152.439.125 zł.  
Przychody na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 11.289.000 zł a rozchody a kwocie 

6.560.929 zł. 
 Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów: 

− na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.728.071 zł, 
− na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.271.929 zł, 
− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.  

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 430.000 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem 

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł.  
 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2018. 

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby. 
 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2018 został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie, 
w obecności 4 członków Komisji. 

 

Ad. 5 
Protokół Nr 28/17 z ubiegłego posiedzenia Komisji w dniu 26 października br. został 

przyjęty w obecności 4 członków Komisji. 

 
Ad. 6 

Radni nie zgłosili uwag. 

 
Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Kazimierz Ciorga 

  


