
P R O T O K Ó Ł  NR  3/2015 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 25 marca 2015 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brali: – Pani Danuta Milewska z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Inspektorat Terenowy w Rawie Mazowieckiej, Pani Bożena Grotek i Pan 
Rafał Kądziela z Gminnej Spółki Wodnej w Sadkowicach, Pani Barbara Głuszcz  
z Gminnej Spółki Wodnej w Białej Rawskiej, Pani Helena Brocka z Urzędu Gminy 
Rawa Mazowiecka, Pan Wiesław Miksa z Oddziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 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. Realizacja zadań przez spółki wodne w zakresie melioracji – spółki wodne  

i WZMiUW. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 900 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 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie  
i bez uwag. 
 
Ad.4 W tym punkcie, stanowiącym główny w jakim spotkała się Komisja Rolnictwa 
rozmawiano o melioracji i spółkach wodnych:  

Jako pierwsza głos zabrała Pani Danuta Milewska Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Terenowy w Rawie Mazowieckiej, 
informując, iż WZMiUW nie zajmuje się spółkami wodnymi – nadzór i kontrolę 
sprawuje starosta. Zarząd uczestniczy w planowaniu robót melioracyjnych wraz  
ze spółkami na dany rok. Wojewódzki Zarząd Melioracji zajmuje się melioracjami. 
W nowej perspektywie finansowej UE nie ma beneficjenta WZMiUW; głównym 
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problemem jest brak środków finansowych. W PROW jako beneficjenci ujęci  
są rolnicy i spółki wodne; spółki wodne bez kapitału własnego nie będą mogły  
w większości skorzystać z tych środków. Na to by zmeliorować hektar gruntu 
potrzeba jest ok. 40 tysięcy złotych. Zaproszeni goście zabierali głos w sprawie jak 
wygląda w praktyce funkcjonowanie spółek i proces melioracji. Jest projekt nowego 
prawa wodnego, w którym gminy dostawały by dotacje ze Skarbu Państwa  
na melioracje, a urządzenia melioracyjne przeszły by pod opiekę gmin. 

Zabierając głos Pan radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że to zadanie powinno 
być przejęte przez państwo, mogło by to być jako zadanie zlecone gminom,  
ale ze 100-procentowym pokryciem środków na te zadania z budżetu państwa; bez 
takiego rozwiązania w melioracjach nie nastąpi poprawa i nadal urządzenia 
melioracyjne będą niszczeć, a nowych terenów zmeliorowanych nie przybędzie. 

Podsumowując Pan Henryk Majewski – przewodniczący komisji zapewnił,  
że tej sprawy Komisja nie zostawi bez odzewu i należy wracać do poprzednich 
rozwiązań czyli finansowania z budżetu centralnego. 
 
Ad.5 W sprawach różnych: 

Pan Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami 
zapoznał radnych członków Komisji z wykazem nieruchomości Powiatu Rawskiego, 
przeznaczonych do ewentualnej sprzedaży. 

Pan radny Grzegorz Stefaniak – Kierownik Biura Powiatowego ARIMR 
przedstawił informację z funkcjonowania ARiMR, o składanych wnioskach przez 
rolników  jak i podstawowych założeniach i zasadach PROW-u.  

Ponadto radny Grzegorz Stefaniak zaproponował przyjęcie stanowiska 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami, 
skierowane do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, a dotyczące podjęcia 
możliwych faktycznych działań na rzecz rolników i producentów rolnych  
(np. zaproponowanie Radzie Miasta zniesienie podatku czy też opłaty targowej dla 
producentów). 

Pan Przewodniczący Henryk Majewski zaproponował treść pisma, które 
skierowane by było do Ministerstwa Rolnictwa, a zawierało by stanowisko  
i spostrzeżenia komisji w sprawie środków ochrony roślin i nawozów, dystrybucji, 
nadzoru i kontroli tych środków (treść pisma - zał. 2 do protokołu). 

 
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 10.45 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


