
PROTOKÓŁ NR 3/11

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 10 lutego 2010 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczące] Komisji Lucyny Komorowskie] 
w godzinach 1715 do 1900.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności.

Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła kworum, następnie przedstawiła 
porządek obrad.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2011 rok.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że projekt budżetu na 2011 rok 

przedstawiła na poprzednim posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik.
Przewodniczący Rady powiedział, że budżetu w przedstawionej formie za rok nie 

zaakceptuje. Stwierdził, że informacja wyjaśniająca do budżetu jest nieczytelna.
Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 38 z protokołu Nr 9/11 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 1 lutego 2011 r. w sprawie zabezpieczenia (na wniosek 
Komisji RLiOŚ) w budżecie powiatu na 2011 rok środków na opracowanie dwóch 
programów:

> POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA,
> POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do wniosku Komisji. Podjął 
decyzję zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 17.000,00 celem zabezpieczenia 
w budżecie powiatu na 2011 rok środków na opracowanie w/w programów. 

WNIOSEK
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraża pozytywną opinię dla 
przedłożonego projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Głosowanie: 4 osoby „za ”

Ad. 2
1. Przewodnicząca Komisji odczytała informację, otrzymaną e-mailem od Pani 

Magdaleny Żurawskiej Kierownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska w sprawie Pana
„W związku ze skargą Pana omawianą na posiedzenia Komisji
RLiOS w dniu 31.01.201 lr, informuję że zaskarżona przez p. ' ' ' decyzja 
Starosty Otwockiego Nr 483/2010 znak: S/RLiOŚ/7521/2/2010 z dnia 31.08.2010 r. 
zatwierdzająca „Projekt prac geologicznych dla rozpoznania stanu środowiska



gruntowo -  wodnego na terenie SP nr 574 w Otwocku” została utrzymana w mocy 
przez SKO”.

2. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 7 marca 2010 r. o godz. 1630. Tematem 
posiedzenia będzie:

>  omówienie realizacji zadań z zakresu weterynarii na terenie Powiatu 
Otwockiego (informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii),

>  omówienie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
terenie Powiatu Otwockiego (informacja Kierownika Biura Powiatowego 
ARiMR).

Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała: Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska Lucyna Komorowska
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