
P R O T O K Ó Ł NR 17/2013 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 8 maja 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali:        
Pani Iwona Michalak – zastępca dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury  
i Budownictwa, Pani Barbara Kielan – pracownik Wydziału Środowiska, 
Architektury i Budownictwa i Pan Artur Moskwa – przedstawiciel Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii.   
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Majewski - przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zapoznanie się z poziomem zalesienia powiatu rawskiego (spotkanie  

z leśnikiem). Zadania Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa 
w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa. 

5. Zapoznanie się z zadaniami Powiatowego Inspektora Weterynarii. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 14.00 dokonał Henryk Majewski 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, 
witając członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum               
i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie zgłoszono; został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego zapoznanie się z poziomem zalesienia powiatu rawskiego (spotkanie  
z leśnikiem) i zadaniami Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa  
w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa: 
Głos zabrała Pani Barbara Kielan, opierając się na danych z ewidencji gruntów  
i budynków. Mówiła o powierzchni lasów prywatnych stanowiących ok.  4,5 tys. ha 
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w powiecie zaś lasy państwowe stanowią 4,2 tys. ha.  Zapisy ustawy o lasach 
przesądzają o tym co stanowi  las prywatny. Starostwo odgrywa następującą rolę  
w procesie zalesienie terenów - dokonuje klasyfikacji uzdatnienia roli na las. 
Działania takie idą w kierunku, aby rolnicy uzyskali dofinansowanie na zalesienie  
terenu. Do najbardziej zalesionych terenów należy gmina Cielądz. 

Pan radny Ryszard Imioła zadał pytanie czym się różnią w lasy tzw. 
samosiejki a lasy objęte gospodarką leśną. - Pani Barbara Kielan odpowiedziała,  
że samosiewy zajmują  zajmują 1700 h, które do końca nie są lasami. Prowadzone są 
w tym celu ewidencje lasu oraz dokumentacje dotyczące stanu lasu. Często 
właściciele prywatnych lasów nie wiedzą jak o nie dbać i nie uzyskują  
71 % udatności, która jest potrzeba do uzyskania dalszej dotacji.  

Pan radny Henryk Majewski zapytał co to jest ta 71 % udatność? - Pani 
Kielan – z liczby drzew które się posadziło musi się przyjąć 71%, aby uzyskać 
dalszą dotację. Udatność sprawdza się miedzy 4- 5 rokiem życia drzewa. Jeśli 71 % 
drzew się przyjmie następie przeklasyfikowanie. Następnie sporządza się plan 
urządzenia lasu i inwentaryzację lasu. 
Następne pytanie, czy można zalesić cały obszar jedynie świerkami? - aby dostać 
takie pozwolenie muszą być spełnione pewne warunki. Miedzy innymi glebowe, czy 
grunt klasyfikuje się.  

Dodatkowo Pani Dyrektor Iwona Michalak zapoznała radnych z zakresem 
zadań Wydziału Środowiska Architektury i Budownictwa.  
 

Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się zadaniami 
Powiatowego Inspektora Weterynarii w Rawie Mazowieckiej: informacje  na temat 
pracy jednostki przedstawił Pan Artur Moskwa – przedstawiciel Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii.   

Radny Dobrowolski zapytał o nadzór sprawowany nad zakładem  
w Rosławowicach - Pan Artur Moskwa: odpowiedzialność za funkcjonowanie 
zakładu ponosi właściciel. Inspektorat sprawował kontrolę 1-2 razy w roku, 
przewidziane przepisami. Kontrole były regularne.  

Pan Dobrowolski - każde ze zwierząt mają swoje numery i kto sprawuje 
nadzór nad rejestrem zwierząt? - odpowiedź – każde ze zwierząt posiada swój numer 
a owe oznaczenia nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
i to ARiMR ma również obowiązek zgłoszenia Inspektorowi jak jakieś zwierze 
zostało zabite. 

Pan Wicestarosta zapytał czy jest możliwe sprawdzenie w jaki sposób zmarło 
zwierze, czy z przyczyn jakiejś choroby czy zostało celowo zabite? - Pan Artur 
Moskwa- Tak jest to możliwe, po wykonaniu odpowiednich badań. Bydło 
transportowane do zakładu w Rosławowicach mogło nie przeżyć transportu, zgon 
krów nie musiał być przyczyną jakiejś choroby.  Gdy okaże się, że bydło było chore 
lub padło z innej przyczyny to zwierze zostaje utylizowanie i mięso przed utylizacją 
jest ważone. 
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Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, stwierdził, iż przepisy powinny być 
jak najszybciej zmienione, ponieważ zapowiadane kontrole są nieskuteczne. 

Pan Radny Henryk Majewski zainteresował się transportem mięsa. W jaki 
sposób jest przewożone? - Pan Moskwa odpowiedział, że mięso sprowadzane jest 
mrożone i posiada ono datę ważności.  
Pan Majewski zapytał, czy jest możliwość sprawdzenia daty ważności mięsa 
zamrożonego? – Pan Moskwa odpowiedział następująco - sugeruje się głównie datą 
ważności na opakowaniu, ale są możliwości sprawdzenia  daty mięsa zamrożonego. 
 Pan Henryk Majewski zadał pytanie o powód padania rodzin pszczelich  
- Pan Inspektor, stwierdził, że nie ma jednoznacznych przyczyn. Chemizacja upraw 
polnych, może być jedną z przyczyn, ale błędy może także popełniać pszczelarz.  
 
Ad. 6 W sprawach różnych: 
- ustalono datę komisji objazdowej (zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu 
Rawskiego) na 28 czerwca 2013 r. na godz. 13.00. 

  
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 15.50 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


