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PROTOKÓŁ NR 26/12 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 29 października 2012 r.  

 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1730.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.  
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany 

porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie Powiatu Otwockiego. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu Nr 25/12 z posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1.  

Temat referował Pan Janusz Budny Członek Zarządu, który nadzoruje pracę Wydziału 
Ochrony Środowiska.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na szeregu ustawach. 
Organizacja ekologiczna to organizacja społeczna, której statutowym celem jest 

ochrona środowiska. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, 
zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.  

Podstawą prawną regulującą udział organizacji ekologicznych w postępowaniu 
administracyjnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                       
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 
Uprawnienia organizacji ekologicznych: 

� Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej                             
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione 
celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału                 
w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym 
przez organ pierwszej instancji. Wniesienie odwołania jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu 
odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony. 

� Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej 
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione 
celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału                 
w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

� Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji 
ekologicznej służy zażalenie. 

Organizacja ekologiczna, jako uczestnik postępowania na prawach strony nie może: 
• żądać zawieszenia postępowania administracyjnego, 
• żądać umorzenia postępowania, 
• być stroną ugody administracyjnej. 
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Postępowania, w których wyłączono czynny udział organizacji ekologicznych: 
• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
• wydawanie pozwoleń wodno prawnych, 
• wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów. 

Stowarzyszenia ekologiczne działające na terenie Powiatu Otwockiego to m.in.: 
� Polski Klub Ekologiczny „OTWOCKIE SOSNY”, 
� Stowarzyszenie „Cmok – Chrońmy Mokradła”, 
� Akcja dla Środowiska PRO EKO, 
� Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Świder, 
� Stowarzyszenie „CZYSTA NATURA”, 
� Stowarzyszenie LGD NATURA I KULTURA, 
� Proekologiczne Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Wiązowna „WAWRZYN”, 
� Stowarzyszenie EKO – PATROL, 
� Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych, 
� Stowarzyszenie Środowiskowe NASZE GNIAZDO, 
� Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Ekosystemów. 

Przyjmowany corocznie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ma na 
celu zapewnienie efektywnego wykonywania zadań Powiatu poprzez włączenie organizacji     
w realizację tych zadań. 

Działanie organizacji ekologicznych Powiat wspiera finansowo lub przez stosowanie 
określenia przedsięwzięcia jako „powiatowe”. Starosta Otwocki przyjmuje niekiedy 
Honorowy Patronat przedsięwzięcia.  
 Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej to głównie 
działania edukacyjne realizowane poprzez różne akcje informacyjno-promocyjne tj.: 

• Dzień bez torebki foliowej 
• Godzina dla ziemi 
• STOP – wypalaniu traw 
• Azbest – cichy zabójca 

Przewodnicząca podziękowała za prelekcję i dodała, że w 1996 roku powstała Karta 
Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, która zawiera kilka informacji na jakiej bazie             
i w oparciu o jakie zasady działają organizacje pozarządowe: 

� działając na rzecz dobra wspólnego powinny kierować się zasadą poszanowania praw, 
godności i wolności każdego człowieka, 

� działają zgodnie z obowiązującym w państwie demokratycznym prawem, 
jednocześnie przyczyniając się do jego doskonalenia, 

� samorządność i niezależność to podstawowe zasady działalności organizacji 
pozarządowych, których działalność określają wewnętrzne mechanizmy 
samoregulacji, 

� działalność finansowa i merytoryczna jest działalnością jawną ze względu na środki 
jakimi dysponują organizacje, 

� dochody organizacji pozarządowych przeznaczane są na realizację zadań statutowych 
oraz w uzasadnionych przypadkach na rozwój organizacji, 

�  statuty organizacji pozarządowych powinny rozdzielać funkcje zarządzające                         
i nadzorcze, a członkowie organu nadzorczego powinni wykonywać swą pracę 
nieodpłatnie, 

� współpraca pomiędzy organizacjami powinna odbywać się na zasadach partnerstwa             
i wzajemnego wspierania się w działaniach. W przypadkach gdy zachodzi konflikt 
uznawanych wartości, działania organizacji powinny być podejmowane                                 
z zachowaniem zasad tolerancji i uznawania prawa innych do posiadania własnego 
zdania. 
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Ad. 2 
Przewodnicząca przedstawiła wyciąg Nr 380 z protokołu Nr 93/12 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 12 września 2012 r. dot. zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2013 
rok środków finansowych na zakup urządzenia lokalizacyjnego typu GPS, w celu 
prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych Wydziału Ochrony Środowiska. 
Zarząd jednogłośnie pozytywnie (w obecności 4 członków) odniósł się do wniosku Komisji 
(wyciąg w załączeniu). 

 
Ad. 3 

Protokół Nr 25/12 został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 
 

Ad. 4  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

 
            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 
 


