PROTOKÓŁ NR 27/12
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 22 listopada 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany
porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2012 rok.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu Nr 25/12 z posiedzenia Komisji.
Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji omówiła projekt budżetu na 2011 rok w części dotyczącej
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przedstawiła dochody i wydatki
powiatu na 2012 rok zawarte w tabelach 1 i 2, stanowiących załączniki do projektu budżetu.
Przewodniczący Rady Pan Tomasz Atłowski stwierdził, że projekt budżetu powinien
zawierać „opisówkę” wówczas byłby bardziej czytelny.
Członek Zarządu Pan Janusz Budny poinformował członków Komisji o dochodach
i wydatkach w budżecie dot. rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa.
Dochody:
 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 35.000 zł – dotacja
Wojewody,
 gospodarka leśna – 40.000 zł – odszkodowania dla rolników, którzy zalesili grunty.
Wydatki:
 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 50.000 zł,
 melioracje wodne – 39.000 zł – spółki wodne,
 gospodarka leśna – 40.000 zł – zalesianie,
 nadzór nad gospodarką leśną – 146.000 zł – Nadleśnictwo Celestynów.
Pan Janusz Budny poinformował, że wniosek Komisji dot. zabezpieczenia w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013 środków finansowych na realizację zadania p.n.”Zawody
wędkarskie o puchar Starosty Otwockiego” został uwzględniony w Kalendarzu Imprez na
2013 rok. Zabezpieczono kwotę w wysokości 3000 zł.
WNIOSEK
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu powiatu na rok 2013 w zakresie działania Komisji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
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Ad. 2
Nie było tematów w sprawach różnych.
Ad. 3
Protokół Nr 26/12 został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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