
P R O T O K Ó Ł  NR  23/2013 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brali: Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska Architektury i Budownictwa  
a także Pani Iwona Michalak – zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska 
Architektury i Budownictwa 
 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  posiedzenia Komisji -13.08.2013r. 
4. Informacja z raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Rawskiego na lata 2009-2012, za lata 2011 i 2012. 
5. Wyrażenie   
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 8.30 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 posiedzenia komisji w dniu 13.08.2013 roku uwag nie 
zgłoszono; został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego zapoznanie się z raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012, za lata 2011 i 2012. 

Informację o raporcie przedstawili Pan Dyrektor Piotr Irla i Pani Iwona 
Michalak  - zastępca dyrektora: 

Podstawą opracowania „Raportu…” jest umowa zawarta w dniu 21 marca 
2013 roku między EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca, a Powiatem 
Rawskim na wykonanie pracy pt.: Raport z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Rawskiego za okres od 01.01.2011 r.  do 31.12.2012 r. 
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Pierwszy „Program Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami 
dla Powiatu Rawskiego” został uchwalony przez Radę Powiatu Rawskiego uchwałą 
Nr XVIII/106/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 5 marca 2004r. Sprawozdanie  
z realizacji tych dokumentów za lata 2004-2006 zostało wykonane w roku 2007  
i przyjęte przez Radę Powiatu Rawskiego na XI Sesji Rady Powiatu w dniu  
7 września 2007 r., natomiast sprawozdanie za lata 2007-2008, opracowane w 2009 
r., Rada Powiatu Rawskiego przyjęła 30 grudnia 2009 r. na XXXVI Sesji Rady 
Powiatu.  
W tym samym dniu, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr XXXVI/201/2009 
przyjęty został „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-
2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016”, będący drugą edycją programu 
ochrony środowiska dla powiatu rawskiego. 
Niniejszy dokument stanowi drugi Raport z wykonania „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Rawskiego” obejmujący lata 2011 -2012, zawiera on: 

• analizę realizacji przedsięwzięć planowanych w roku 2009 (w aktualizacji 
POŚ), 

• ocenę stopnia realizacji celów ekologicznych, 
• ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich 

wykonaniem, 
• analizę efektywności programu w oparciu o wskaźniki w nim określone. 

W dalszej części dokumentu wprowadzono skróty „Program...” i „Raport…” 

Przy opracowywaniu niniejszego Raportu wykorzystano materiały i informacje 
świadczące o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu rawskiego, były to 
głównie: 

• dane udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 
• dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego,  
• Zarząd Dróg Powiatowych, 
• Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
• Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 
• Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
• Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi, Biuro Powiatowe w Rawie 

Mazowieckiej, 
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 
• Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w całym powiecie. Realizacja zadań  
w latach 2011-2012, zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych, daje 
podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań 
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego, zgodnych z polityką 
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ekologiczną Powiatu i Województwa Łódzkiego, a tym samym gwarantuje 
zrównoważony rozwój miast i gmin należących do powiatu - obecnie jak  
i w perspektywie wieloletniej. 
Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska jest sporządzony po raz 
drugi i obejmuje lata 2011-2012. 
Raport przedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w przyjętych 
priorytetach w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie powiatu 
rawskiego oraz w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych 
przyjętych przez miasto i gminy należące do powiatu, a także podmioty 
gospodarcze. Stan środowiska na terenie powiatu nie uległ pogorszeniu. Powiat 
Rawski oraz gminy i miasto we własnym zakresie sukcesywnie realizują zadania, 
kładąc szczególny nacisk na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację dróg  
i remonty chodników a także ochronę powietrza atmosferycznego poprzez 
termomodernizację obiektów dydaktycznych i użyteczności publicznej, wymianę 
nieekologicznych źródeł ciepła. Działania te w połączeniu z realizacją zadań  
o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do poprawy, jakości 
środowiska na obszarze powiatu rawskiego. 
Oceniając dotychczasowy stan realizacji celów Programu… jednoznacznie można 
stwierdzić, że zadania na bieżąco są realizowane, dowodem na to są wskaźniki oraz 
ilość wydatkowanych środków finansowanych na realizację zadań powiatowych  
i gminnych.  
Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane.  
Są zadania na realizację których wydatkowano wiele większe środki niż  
te planowane, gdyż udało się pozyskać źródło finansowania, są również takie 
zadanie, których realizacja jest planowana na lata następne ze względu  
na niedostateczne środki finansowe, a także długie i skomplikowane procedury 
przetargowe. Mimo to Powiat, Miasto i Gminy nieustannie starają się pozyskiwać 
dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych zarówno krajowych  
i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie ma możliwości 
sfinansowania ich ze środków budżetu własnego. 
Zgodnie z art. 17 ust.1, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w art. 14, ustawy 
 - Prawo ochrony środowiska, politykę ekologiczną przyjmuje się na 4 lata, z tym, że 
przewidziane w niej działania w pespektywie obejmują kolejne 4 lata. Oznacza to, 
że w 2013 roku dokonana zostanie kolejna aktualizacja „Programu…” oraz listy 
przedsięwzięć krótkoterminowych w perspektywie czteroletniej oraz rewizja celów  
i kierunków priorytetowych. W trakcie aktualizacji z harmonogramów zostaną 
usunięte zadania, których być może Powiat nie będzie realizować, a w ich miejsce 
zostaną wpisane nowe zadania na przykład takie, do których Powiat, czy gminy 
zostały zobligowane nowym prawodawstwem. 
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Ad. 5 W tym punkcie wyrażono opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013 
-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 
z perspektywą na lata 2017-2020 stanowi realizację polityki ekologicznej państwa, 
którą przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie 
obejmują kolejne 4 lata. Jest dokumentem programowym, którego realizacja ma na 
celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie skutecznych 
mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją. Stanowi on jednocześnie 
aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009 
-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. 

Obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska wynika  
z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1232). 

Zgodnie z wymaganiami wskazanej wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska 
i ustawy O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
/Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ projekt dokumentu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 
2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” został pozytywnie zaopiniowany przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na 
lata 2017-2020. 
 
Ad. 6 W sprawach różnych – głosów nie było. 

  
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 9.00 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


