PROTOKÓŁ NR 39/13
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 18 listopada 2013 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 oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Pani Przewodnicząca powitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek
obrad.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Omówienie problemów dotyczących spółek wodnych.
Omówienie projektu budżetu Powiatu na 2014 rok.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 1
Pani Magdalena Żurawska Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska omówiła
problemy dot. spółek wodnych w Powiecie Otwockim.
Obecnie na terenie Powiatu Otwockiego działa 10 spółek wodnych są to Spółka
Wodna Góraszka, Spółka Wodna Glina, Spółka Wodna Dyzin- Jatne, Spółka Wodna Majdan,
Spółka Wodna Wiązowna Północna, Spółka Wodna Pogorzel, Spółka Wodna Podbiel, Spółka
Wodna Izabela-Michałówek, Spółka Wodna Dąbrówka, Spółka Wodna Ostrów.
Nadzór nad działalnością spółek wodnych prowadzi starosta. Kontrola spółek
wodnych jest prowadzona pod kontem zgodności podejmowanych uchwał z prawem
i statutem.
Decyzję Starosty Otwockiego zatwierdzające statuty spółek wodnych:

Lp.

1
2
3
4

Nazwa

Spółka Wodna
Góraszka
Spółka Wodna
Glina
Spółka Wodna
Dyzin- Jatne
Spółka Wodna
Majdan

Gmina

Miejscowość

Znak decyzji

Data wydania
decyzji
zatwierdzającej
statut

Wiązowna

Góraszka

SRLiOŚ.6343.2.2011.MW

16-08-2011

Celestynów

Glina

SRLiOŚ.6343.4.2011.MŻ

31-10-2011

Celestynów

Dyzin-Jatne

SRLiOŚ.6343.5.2011.MŻ

22-11-2011

Wiązowna

Majdan

SRLiOŚ.6343.7.2011.MŻ

28-12-2011
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5
6
7
8
9
10

Spółka Wodna
Wiązowna
Północna
Spółka Wodna
Pogorzel
Spółka Wodna
Podbiel
Spółka Wodna
IzabelaMichałówek
Spółka Wodna
Dąbrówka
Spółka Wodna
Ostrów

Wiązowna

Wiązowna

S.OŚ.I.6343.9.2012.MW

18-07-2012

Celestynów

Pogorzel

S.OŚ.I.6343.10.2012.MW

11-09-2012

Celestynów

Podbiel

S.OŚ.I.6343.11.2012.MW

03-10-2012

Wiązowna

Izabela

S.OŚ.I.6343.1.2013.MW

18-03-2013

Celestynów

Dąbrówka

S.OŚ.I.6343.2.2013.MW

23-08-2013

Celestynów

Ostrów

S.OŚ.I.6343.4.2013.MW

14-10-2013

Nadzór nad działalnością spółek wodnych prowadzi starosta. Kontrola spółek
wodnych jest prowadzona pod kontem zgodności podejmowanych uchwał z prawem
i statutem.
Przepisy ustawy Prawo wodne dają możliwości organizacyjno-prawne do sprawnego
funkcjonowania spółek wodnych, jednak w rzeczywistości spółki napotykają na szereg
problemów. Działalność spółek wodnych jest formą działalności społecznie użyteczną, dającą
możliwość rozwiązywania problemów indywidualnych związanych z gospodarowaniem
wodami, jednak pojawiające się konflikty społeczne pomiędzy właścicielami zmeliorowanych
gruntów powodują utrudnienie w realizacji statutowych działań spółek wodnych.
Członkostwo w spółce wodnej nie jest obowiązkowe, a przystąpienie do spółki wodnej jest
wolą podmiotu, który składa deklarację członkowską. Spółki często mają problem
z pozyskiwaniem nowych członków, ponieważ nie wszyscy właściciele gruntów są
zainteresowani działalnością spółki.
Spółki powinny utrzymywać się ze składek swoich członków, jednak mogą również
korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące
utrzymywanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych udzielana jest przez Powiat Otwocki w formie dotacji
celowej. Warunkiem udzielenia dotacji przez powiat jest zapewnienie przez spółkę środków
własnych w wysokości 30% wartości inwestycji. Przywrócenie prawidłowego
funkcjonowania rowów wymaga dużych nakładów finansowych. Środki pozyskiwane przez
spółki są niewystarczające do potrzeb, ponieważ w wielu miejscach wieloletnie zaniedbania
sprawiły, że rowy trzeba odtworzyć, co kosztuje znacznie więcej niż utrzymanie ich
w dobrym stanie.
Oprócz problemów finansowych spółki niekiedy napotykają na problemy związane
z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji potrzebnej do zrealizowania
założonych zadań. Na przykład przystąpienie do prac melioracyjnych na terenach objętych
formami ochrony przyrody wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji i uzyskania
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, określającej warunki realizacji
przedsięwzięcia.
W budżecie Powiatu Otwockiego od 2012 zabezpieczane są środki na
dofinansowanie działalności spółek wodnych.
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Pan Tomasz Atłowski poinformował, że służby melioracyjne sprawdzając rowy
znajdują wiele mostków, przepustów i innych urządzeń postawionych nielegalnie. Urządzenia
te powinno się zalegalizować mimo, iż w wielu przypadkach postawione są niezgodnie
z prawem.
Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Malcanowie w Gminie Wiązowna znajduje
się 5 rowów i 17 przepustów zbudowanych nielegalnie. Przewodniczący Rady do którego
zgłosili się przedstawiciele tych ogródków działkowych poprosił o sprawdzenie, czy te
urządzenia nie szkodzą sieci melioracyjnej oraz o rozważnie uporządkowania tej samowoli
budowlanej poprzez zalegalizowanie.
Pan Franciszek Walczyński stwierdził, że tego typu samowole budowlane powinny
być zalegalizowane.
Pani Magdalena Żurawska poinformowała, że powinien zostać złożony wniosek
o legalizację wraz z operatem wodno-prawnym i opinia, czy urządzenie (jego średnica) zdoła
przeprowadzić odpowiednią ilość wody.
Przewodnicząca zapytała, czy wnioskodawca ponosi koszty związane z legalizacją
urządzenia?
Pani Magdalena Żurawska poinformowała, że jest to koszt w wysokości 2 170 zł, ale
w jednym wniosku można zawrzeć kilka urządzeń znajdujących się np. na jednym terenie.
Urządzenia wykonane przed 1974 rokiem zostały zalegalizowane z urzędu.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na stronie internetowej Powiatu w widocznym
miejscu powinna znajdować się informacja dot. w/w tematu.
Ad. 2
Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu przedstawiła członkom Komisji projekt
budżetu Powiatu na 2014 r.
Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2014 zaplanowano w łącznej kwocie
119.367.991 zł, z tego: bieżące w kwocie 105.572.991 zł, majątkowe w kwocie 13.795.000 zł
uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku oraz przyznane na 2014 rok
dotacje i subwencje.
Wydatki w łącznej kwocie 112.516.959 zł. Zestawienie sporządzono w podziale na działy,
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących
w kwocie 100.178.941 zł oraz wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 12.338.018
zł, które stanowią 10,97% wydatków ogółem.
Ustalono:
− nadwyżkę budżetową – 6.851.032 zł,
− przychody budżetu – 200.000 zł,
− rozchody budżetu – 7.051.032 zł,
− limity zobowiązań – 39.000.000 zł,
− rezerwę ogólną – 580.309 zł,
− rezerwę celową – 190.000 zł.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła:
dochody budżetu Powiatu dot. zakresu działania Komisji:
− prace geodezyjne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat – 120.000 zł,
− pozostała działalność - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami – 500 zł,
− gospodarka leśna – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych – 42.000 zł.
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wydatki budżetu Powiatu dot. zakresu działania Komisji:
− prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 120.000 zł,
− prace melioracyjne – 60.000 zł,
− zalesianie – 42.000 zł,
− nadzór nad gospodarką leśną – 150.000 zł:
 odstrzał redukcyjny dzików – 4.000 zł,
 opłata za nadzór nad gospodarką leśną – 146.000 zł.
Pan Tomasz Atłowski zwrócił uwagę, na planowaną w budżecie kwotę na odstrzał
redukcyjny dzików. Zapytał, czy jest to zgodne z gospodarką łowiecką? Pytał też, czy
zaplanowano w budżecie zwiększenie opłat o 1 zł za 1 ha gruntu w ramach zawartych
porozumień z Nadleśnictwem Celestynów i Mińsk Mazowiecki, w zakresie prowadzenia
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa?
Przewodnicząca zwróciła uwagę, że może warto rozważyć możliwość dokonania
przeglądu ekologicznego na składowisku odpadów Sater Otwock za kwotę przeznaczoną na
odstrzał dzików.
Na posiedzeniu Komisji, nie było Pana Janusza Budnego Członka Zarządu
sprawującego nadzór nad Wydziałem Ochrony Środowiska, w związku z powyższym
członkowie Komisji nie mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dot. projektu
budżetu na 2014 r. w działach rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo.
WNIOSEK
Komisja zwraca się z prośbą do Pani Skarbnik o wyjaśnienie:
− czy w projekcie budżetu Powiatu na 2014 r. wzięto pod uwagę wniosek Komisji
zawarty w pkt. 3 „o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014
środków finansowych na zwiększenie opłat o 1 zł za 1 ha gruntu w ramach zawartych
porozumień z Nadleśnictwem Celestynów i Mińsk Mazowiecki, w zakresie
prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa”,
− jaki przepis prawny reguluje możliwość przeznaczenia z budżetu powiatu w dz. 020
rozdz. 02002 § 4210 kwoty 4.000 zł na odstrzał dzików?
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 3
W sprawach różnych poruszono temat składowiska odpadów Sater Otwock.
Komisja oczekuje na odpowiedzi Zarządu Powiatu dot. składowiska zawarte w wyciągu
Nr 16 z protokołu Nr 38/13 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
Ad. 4
Protokół Nr 38/13 z dnia 29 października 2013 r. z posiedzenia Komisji został
przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 5

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 3 grudnia 2013 r. o godz. 1600.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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