
P R O T O K Ó Ł NR 5/2015 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 20 maja 2015 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali 
przedstawiciele pszczelarzy: Pan Michał Piątek - pszczelarz z Klubu Dyskusyjnego 
„Pszczółka” z miejscowości Sierzchowy gm. Cielądz i Pan Wacław Góral  
– pszczelarz z terenu Gminy Biała Rawska. 
 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji - Pan Henryk Majewski. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4. Sytuacja pszczelarstwa w powiecie rawskim. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Pan Henryk Majewski, witając 
członków komisji i zaproszonych przedstawicieli pszczelarzy. 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 (22.04.2015 r.) został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji 
punktu obejmującego zapoznanie się z sytuacją pszczelarstwa w powiecie rawskim. 
Jako pierwszy głos zabrał i przedstawił krótką prezentację Pan Michał Piątek  
- pszczelarz z terenu Gminy Cielądz z miejscowości Sierzchowy. Prezentacja 
zawierała informacje ogólne o pszczelarstwie w Polsce, w województwie i powiecie 
rawskim (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Jak wynikało z prezentacji, to co może zrobić Starostwo dla pszczelarstwa: 
- nasadzenia roślin miododajnych wzdłuż dróg powiatowych, w pobliżu 

pasiek z pszczołami; 
- powstrzymanie wycinania robini (akacji), które są miododajne  

i dokonywanie nowych nasadzeń drzew miododajnych (np. wierzba, lipa); 
- dofinansować w jakimś zakresie szkolenia i wyjazdy edukacyjne; 
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- stworzenie zakładki na stronie internetowej Starostwa dotyczącej 
pszczelarstwa; 

- organizacja w roku 2016, wespół z wojewódzką organizacja pszczelarską, 
festynu pszczelarskiego w Cielądzu; 

- edukacja, informacja i wpływanie na współpracę między pszczelarzami  
a rolnikami i sadownikami. 

Następnie głos zabrał Pan Wacław Góral – pszczelarz z terenu gminy Białą 
Rawska, który zwrócił uwagę na następujące sprawy: 
- nieaktualna ewidencja, prowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
- podeszły wiek pszczelarzy; 
- konflikt interesów na linii pszczelarze - rolnicy i sadownicy, stosujący środki 
ochrony roślin (i jak egzekwować odpowiedzialność); 
- wycinanie drzew miododajnych przy drogach; 
- choroby pszczół; 
- refundacje za leki i specyfiki pszczelarskie przez Agencję Rynku Rolnego; 
- szkolenia dla pszczelarzy; 
- organizacja koła pszczelarzy w Białej Rawskiej; 
- potrzeba podnoszenia świadomości, a także współpraca między pszczelarzami a 
rolnikami i sadownikami. 

Pan Bogdan Pietrzak zaproponował by w budżecie każdej gminy znalazł się  
1 procent od podatku rolnego na potrzeby pszczelarzy (np. izby rolnicze mają 
zagwarantowane 2 procent). Pan radny Pietrzak zwrócił tez uwagę na to, żeby rolnik 
mógł sobie część produktów przetworzyć i sprzedać w ramach zryczałtowanego 
podatku rolnego - chodzi o wprowadzenia takiego uregulowania w ustawie. 

Pan radny Jacek Otulak zwrócił uwagę na konieczność odnowienia ewidencji 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Pan Wacław góral zwrócił uwagę na jeszcze jedna sprawę – na rynku pojawia 
się miód nie prawdziwy (rozcieńczony). 
 
Ad.5 W sprawach różnych: 
 Przewodniczący komisji przedstawił projekt stanowiska w sprawie dzikiej 
zwierzyny i szkód przez nią wykonywanych 
 Ustalono termin następnej komisji na 27 maja godz. 10.00 (opinia wykonania 
budżetu). 

  
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 1130 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


