PROTOKÓŁ NR 42/14
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 6 lutego 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Porządek posiedzenia Komisji przedstawiał się następująco:
1. Zagadnienia dotyczące spółek wodnych.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Zebranych przywitał Pan Janusz Budny.
Ad. 1
Zagadnienia dotyczące spółek wodnych omawiano z władzami Powiatu,
przedstawicielami spółek wodnych działających na terenie Powiatu Otwockiego oraz
przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej.
Pan Janusz Budny inicjator powołania spółek wodnych na terenie Powiatu
Otwockiego poinformował, że działania zmierzające do reaktywacji spółek wodnych
rozpoczęto we współpracy z władzami gmin i sołectw dostrzegając problematykę
niewłaściwego utrzymywania urządzeń wodnych. W połowie 2011 roku powołano pierwszą
spółkę wodną w Góraszce. Na terenie gmin Celestynów i Wiązowna działa już w sumie
10 spółek wodnych (Gmina Celestynów - spółki: Glina, Dyzin-Jatne, Pogorzel, Podbiel,
Dąbrówka, Ostrów; Gmina Wiązowna - spółki: Góraszka, Majdan, Wiązowna Północna,
Izabela-Michałówek). Na poprawę stanu gospodarki wodnej na swoim terenie spółki ze
środków własnych i dotacji zewnętrznych wydały ok. 0,5 mln zł. Trwają przygotowania do
zawiązania nowych spółek wodnych. Założeniem spółek wodnych zainteresowane są m.in.
sołectwa w Gminie Karczew. W najbliższych dniach w tej sprawie odbędzie się spotkanie
z władzami Gminy i sołectwami.
Podczas spotkania wysoko oceniono finansowe zaangażowanie gminnych
samorządów w działalność spółek. Za przykład podano Gminę Celestynów, gdzie każda
z nowych spółek rozpoczynając działalność z gminnego budżetu otrzymuje 50 tys. zł,
a w kolejnych latach 25 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy, spółki mogą planować
swoje budżety już na początku roku. W Gminie Wiązowna spółki mają skromniejsze budżety,
do końca nie wiedzą ile dostaną z gminnego budżetu. Ważne jednak, że mogą liczyć na
wsparcie gminnego samorządu.
Każdego roku spółki otrzymują na swoją działalność 5 tys. zł. od władz Powiatu.
Mogą również ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa. Poza gwarantowaną
kwotą co najmniej 1,5 tys. zł, spółki mogą wnioskować o dotacje z rezerwy celowej. Pani
Teresa Stachowicz Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim poinformowała, że w 2014 r.
Wojewoda Mazowiecki chciałby, aby Ministerstwo Finansów przyznało na ten cel kwotę
ponad 7,4 mln zł. Decyzja Ministerstwa jeszcze nie jest znana. Wnioski na dotacje celowe do
Wojewody spółki wodne będą mogły składać na przełomie marca i kwietnia. W latach

poprzednich pomoc finansową od Wojewody uzyskały m.in. spółki: Dyzin-Jatne (ponad
47 tys. zł), Glina (23 tys. zł) i Majdan (ponad 19,6 tys. zł).
Pan Janusz Budny zwrócił uwagę, że największym wyzwaniem jest stałe podnoszenie
świadomości mieszkańców w kwestiach prawidłowego utrzymania urządzeń wodnych oraz
konsekwencji zaniedbań wypełniania tego obowiązku. Stwierdził, że kolejnym celem
powinno być tworzenie nowych spółek wodnych i pozyskiwanie kolejnych członków do
istniejących spółek oraz podjęcie współpracy z innymi spółkami wodnymi oraz jednostkami
administracji samorządowej na rzecz przywrócenia właściwego utrzymania całego systemu
urządzeń wodnych na terenie wykraczającym poza obręb, gminę czy powiat. Nadmienił, że
władze Powiatu liczą na udział spółek w tworzeniu planów przeciwpowodziowych na terenie
Powiatu Otwockiego oraz pozyskanie do współpracy melioranta jako doradcy.
Pan Jacek Szostakiewicz Przewodniczący spółki Glina mówił o konieczności
wypracowania wspólnej strategii odtworzenia systemu urządzeń wodnych na terenie Powiatu.
Stwierdził, że musi być zapewniona ciągłość prac. Nie może być tak, że po udrożnieniu, woda
z jednej strugi zalewać będzie innych tylko dlatego, że w dalszym odcinku cieku wodnego nie
kontynuowano prac. Zapytał, czy w tej kwestii mógłby pomóc Wojewoda?
Pani Teresa Stachowicz, powiedziała że jeżeli dana struga przepływa przez teren kilku
gmin, warto ten problem przedstawić Wojewodzie. Może w związku z tym zostanie
przyznana większa dotacja, aby ten problem rozwiązać całościowo. Tak było m.in. w regionie
płockim.
Pani Lucyna Komorowska podniosła kwestię nieznajomości prawa wodnego, które
stanowi, że obowiązek utrzymania rowów i innych urządzeń melioracyjnych wodnych,
znajdujących na gruntach prywatnych spoczywa na właścicielach nieruchomości i nie ma
możliwości ich utrzymania ze środków gminy.
Przedstawiciele spółki Podbiel zwracali uwagę na kłopoty z terenami chronionymi
prawem. Podbiel ma aż 33 kilometry rowów, duża ich część znajduje się na terenach prawem
chronionych przez m.in. Naturę 2000. Pozyskują środki ale na wiele z tych rowów nie mogą
wejść z pracami. Mieszkańcy wsi Podbiel nie mogą z łąk zebrać siana ponieważ znajdują się
one pod wodą.
Problemem, który coraz częściej dotyka spółki jest zmniejszająca się liczba wpłat
składek członkowskich.
Na koniec spotkania władze Powiatu wręczyły przedstawicielom spółek oraz mediów
dyplomy z podziękowaniami za działania oraz promocję działań na rzecz poprawy stanu
gospodarki wodnej na terenie Powiatu Otwockiego.
Ad. 2
Nie poruszano tematów w sprawach różnych.
Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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