
 
PROTOKÓŁ NR 17/12 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 6 marca 2012 r.  
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1830.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności. 

Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany porządek 
obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie problemów dotyczących spółek wodnych. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały na XVI sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1.  
 Pan Janusz Budny Członek Zarządu Powiatu omówił problemy dotyczące spółek 
wodnych. 
 Spółki wodne nie funkcjonowały w Powiecie Otwockim ok. 20 lat. Ostatnie trzy lata 
pokazały, Ŝe skończyła się tzw. sucza geologiczna. Obowiązek utrzymywania urządzeń 
melioracji szczegółowej i odwodnień wszystkich urządzeń wodnych został nałoŜony            
na właścicieli nieruchomości, na których te urządzenie się znajdują. Praktycznie urządzenia 
te nie miały przez lata gospodarzy. Niski poziom wód gruntowych sprawił, Ŝe nastąpiła 
degradacja tych urządzeń. Urbanizacja sprawiła, Ŝe obszary niegdyś rolne stały się terenami 
budowlanymi. Rowy zostały zasypane, pozarastały i zamuliły się przepusty. Te czynniki 
sprawiły, Ŝe w wielu miejscowościach nastąpiły podtopienia, zakłócone zostały stosunki 
wodne. 
 Pan Janusz Budny uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami Powiatu Otwockiego, 
na których namawia do reaktywowania – tworzenia spółek wodnych. Do grudnia 2011 roku 
utworzono 4 spółki: w Góraszce, w Dyzinie-Jatnem, w Glinie i  w Majdanie. Prawo wodne 
daje moŜliwość jednostkom samorządu terytorialnego dotowania tych spółek. W budŜecie 
Powiatu na 2012 rok jest zabezpieczone 25.000 zł na wsparcie spółek wodnych. Na 
najbliŜszej sesji Rady Powiatu zostanie podjęta uchwała, która reguluje przedmiotową 
dotację. Organem rejestrowym dla spółek wodnych jest starosta. Działają na podobnej 
zasadzie, jak stowarzyszenia, czyli musi być zebranie załoŜycielskie, zarząd, komisja 
rewizyjna. Na bazie Prawa wodnego tworzy się statut. 

Pan Budny poinformował, Ŝe 5 marca 2012 r. w Garwolinie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli władz Powiatu Garwolińskiego i Rejonowego Związku Spółek Wodnych      
w Garwolinie z reprezentantami Starostwa Powiatowego w Otwocku i niedawno powstałych 
spółek wodnych, działających na terenie powiatu otwockiego.  
Dzięki gościnności Powiatu Garwolińskiego, rozpoczynające swą działalność w Powiecie 
Otwockim spółki wodne zyskały okazję, by czerpać wiedzę z bogatych doświadczeń 
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działających z powodzeniem od wielu lat 14 spółek wodnych na terenie powiatu 
garwolińskiego, które zrzeszone są w Rejonowym Związku Spółek Wodnych  w Garwolinie. 

Podczas spotkania przedstawiono sposoby funkcjonowania spółek wodnych               
w powiecie garwolińskim, metody ich finansowania, jak równieŜ strukturę wykorzystania 
środków na działalność statutową spółek. Omówiono zagadnienia związane z określaniem 
obszarów zmeliorowanych i naliczaniem składek na rzecz spółki od mieszkańców 
odnoszących korzyści z istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Nie 
zabrakło równieŜ ciekawych rozwiązań, wypracowanych przez lata współpracy Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych z urzędem Starosta Powiatowego w Garwolinie, które zapewne 
uda się przenieść na grunt Powiatu Otwockiego. 

Zarządy spółek wodnych Powiatu Otwockiego uzyskały waŜne wskazówki i porady 
dotyczące prowadzanie dokumentacji spółek, dokumentowania finansów oraz sposobów 
egzekwowania naleŜności na rzecz spółki. Pojawiły się takŜe zagadnienia kontaktu                
z instytucjami i firmami, których infrastruktura połoŜona jest w terenach odnoszących 
korzyści z istniejącej melioracji. 

Przedstawiciele nowo powstałych spółek wodnych otrzymali odpowiedzi na wiele 
pytań dotyczących zagadnień, z którymi dopiero przyjdzie im się zmierzyć. Z pewnością, 
dzięki tak dobrym kontaktom z Powiatem Garwolińskim oraz zaangaŜowaniu Zarządu 
Powiatu Otwockiego, Wydziału Ochrony Środowiska, jak i samych spółek wodnych, uda się 
poprawić stan urządzeń wodnych na terenie Powiatu Otwockiego. 

  
Ad. 2 
 Członek Zarządu Pan Janusz Budny omówił projekt uchwały „ w sprawie ustalenia 
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania”, który będzie przedmiotem obrad            
XVI sesji Rady Powiatu w dniu 8 marca 2012 r.  

Sprawy techniczne (szczegółowe) po podjęciu tej uchwały przez Radę przygotuje 
Zarząd Powiatu w formie uchwały i regulaminu. 

Po dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt 
uchwały. 

 
Ad. 3 

Przewodnicząca przedstawiła Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa     
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Otwocku za 2011 rok.  

Członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie bez uwag. 
 

Na posiedzeniu Komisji RLiOŚ w dniu 16 stycznia 2012 r. Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska Pani Magdalena śurawska przedstawiła „Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 r.”. 

Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe program jest dokumentem strategicznym, w którym 
określono i oszacowano potrzeby związane z oddziaływaniem na środowisko przez 
aglomerację powiatu otwockiego. Celem programu jest pozyskiwanie funduszy na realizację 
przedsięwzięć niezbędnych na ochronę środowiska. Twierdziła, Ŝe program został 
opracowany na podstawie danych GUS z 2010 roku. Program wymaga zaopiniowania przez 
Departament Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego          
w Warszawie oraz przez Komisji RLiOŚ Rady Powiatu w Otwocku. 

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Atłowski odniósł się do projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do        
2019 r.”. Stwierdził, Ŝe jest to plagiat (tekst badał programem komputerowym).  
Poinformował, Ŝe program zawiera szereg nieprawidłowości między innymi: 

− uŜyte sformułowanie „formy ochrony przyrody  i krajobrazu” jest niezgodne z ustawą 
o ochronie przyrody, poniewaŜ są to jedynie „formy ochrony przyrody”, 
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− w odniesieniu do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego osoba sporządzająca 
program (jest wicedyrektorem, a niedawno była dyrektorem tego Parku) przytacza 
rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 18 października 2001 r. – nie ma 
takiego rozporządzenia (podobne jest na stronie internetowej Starostwa), 

− przytoczona nazwa „Wojewódzki Konserwator Przyrody” jest nieprawidłowa, 
powinna brzmieć ona „Regionalny Konserwator Przyrody”, 

− styl, w którym został napisany program wynika z kopiowania (tekst raz jest 
justowany, raz nie, są róŜne odstępy), 

− na stronie internetowej Powiatu podano, Ŝe na koniec 2010 roku na terenie Powiatu 
wg GUS zamieszkuje 120.774 mieszkańców, w programie napisano 115.000, 

− „Sobienie-Jeziory” pisze się z myślnikiem, a w tekście raz są z myślnikiem, raz bez 
myślnika, 

− błędna nazwa Lotniska Okęcie, powinno być Lotnisko Chopina, 
− przytoczona nazwa Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, została 

zmieniona z dniem 1 stycznia 2012 r. na Wydział Ochrony Środowiska, 
− wyraŜenia: „stan wiedzy mieszkańców powiatu płockiego”, „samorząd powiatu 

płockiego”, „Do Starosty Płockiego” nie dotyczą Powiatu Otwockiego (zostały 
skopiowane), 

− Eko Fundusz jest wymieniony, jako źródło finansowania tego programu, a on juŜ od 
trzech lat nie istnieje, 

− brak mapki (w formie papierowej) „Formy ochrony przyrody na terenie powiatu 
otwockiego”, 

− w mapce podziału administracyjnego Powiatu Otwockiego nie uwzględniono 
ZabieŜek i Ponurzycy, które od 2000 roku są włączone do Gminy Celestynów, 

− wśród jednostek, od których autor uzyskał informacje wymienił między innymi 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (prywatnie Ŝona 
Przewodniczącego Rady) z którą się nie kontaktował, 

− przy opracowaniu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 prze RDOŚ 
podano źródło finansowania – „środki własne”, a winno być „środki zewnętrzne”. 

 
Przewodniczący Rady uznał, Ŝe kaŜda strona, jeŜeli nie jest „ściągnięta” to ma 

mnóstwo błędów. Dane nie są zaktualizowane. Stwierdził, Ŝe Pani Magdalena śurawska nie 
przeczytała tego dokumentu. Przewodniczący oczekuje przeproszenia Komisji za ten 
niesprawdzony materiał oraz wyjaśnienia dlaczego doszło do takiej sytuacji. 

Przewodnicząca Komisji równieŜ zwróciła uwagę na dane zawarte w programie. 
Poinformowała Panią Dyrektor o oczywistych pomyłkach, albo danych niespójnych. Prosiła    
o korektę oraz o zapoznanie się krajowym programem ochrony środowiska, w celu         
zwrócenia uwagi na niektóre dane. Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe w związku z prawem 
autorskim kopiować moŜe ten kto dokonał zakupu „dzieła”.      

 
WNIOSEK 
Komisja zwraca się prośbą o wyjaśnienie, czy „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Otwockiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 r.” był weryfikowany przez 
merytoryczny wydział.  
Dlaczego Komisja otrzymała niesprawdzony dokument?  
Czy autor tekstu otrzymał gratyfikację finansową?  
Komisja zwraca się równieŜ z prośbą o udostępnienie umowy na wykonanie 
przedmiotowego programu, celem zapoznania się z warunkami w niej zawartymi oraz prosi 
o przedstawienie działań, jakie Zarząd zamierza podjąć w tej sprawie. 
 
Wniosek został podjęty jednogłośnie, w obecności 4 członków Komisji.  
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Ad. 4 

Protokół Nr 16/12 z dnia 13 lutego 2012 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty        
3 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”. 

 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                     Lucyna Komorowska 


