
PROTOKÓŁ NR 12/2015 

z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 2 grudnia 2015 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami- 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. Założenia Funduszu Klęskowego. 

5. Dopłaty do upraw sadowniczych na terenie naszego powiatu w związku z klęską 

suszy. 

6. Sprawa wycofania owoców z rynku. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami- Pan 

Henryk Majewski, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 

do podejmowania wiążących decyzji. 

 

Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 

przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 

(19.11.2015 r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego przedstawienie założeń Funduszu Klęskowego. 

Projekt Funduszu Klęskowego przedstawiał Przewodniczący Komisji   

- Henryk Majewski, poddając poszczególne jego założenia pod dyskusję członków 

Komisji (projekt Funduszu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Celem Funduszu Klęskowego ma być pomoc finansowa dla rolników, którzy 

ponieśli straty w uprawach w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Organem wykonawczym miałaby być Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa; ponadto aby otrzymać pełne dopłaty bezpośrednie rolnik musi 
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przedstawić dokument potwierdzający przystąpienie do funduszu lub polisę 

ubezpieczeniową od klęsk zawartą z wybranym zakładem ubezpieczeń. 

Pan radny Bogdan Pietrzak odniósł się do propozycji podmiotu 

wykonawczego – według Pan Radnego, niech Fundusz będzie przy ARiMR ale jako 

oddzielna struktura (komórka), która by się tylko zajmowała tylko tymi sprawami 

(głównie chodzi o to by w przyszłości nikt nie wykorzystał funduszy klęskowych  

na inne cele budżetowe). Dyskusję wśród członków wywołało zagadnienie jak mają 

wyglądać komisje szacujące szkody i ilu pracowników będzie zajmować się tymi 

ubezpieczeniami na co dzień. 

Komisja zgodziła się jednak, że jest to projekt i chodzi o rozpoczęcie dyskusji 

nad tematem. Uzgodniono, ze wraz w pismem przewodnim propozycja zostanie 

wysłana do Ministra Rolnictwa. Komisja, na koniec przegłosowała i przyjęła 

jednogłośnie projekt założeń Funduszu Klęskowego. 

 

Ad. 5 Ten punkt dotyczył zagadnienia dopłat do upraw sadowniczych na terenie 

naszego powiatu w związku z klęską suszy jak i prac komisji do szacowania szkód 

powoływanych w gminach. 

Problem powstał z tego, że w powiecie grójeckim (woj. mazowieckie), 

sąsiadującym z naszym powiatem, były dopłaty do upraw sadowniczych w związku 

z suszą, niezależnie od klasy gleby, a na naszym terenie Urząd Wojewódzki nie 

przyjmował wniosków dot. upraw sadowniczych na glebach lepszych niż 6-ta klasa. 

Komisja ustaliła, że do Ministra Rolnictwa zostanie wysłane pismo, gdzie 

zostanie podniesiony ten problem, dotyczący tego, że w dwóch różnych powiatach 

(tylko że z innych województw) bazujących na wytycznych Instytutu w Puławach, 

inaczej wykonywane było szacownie szkód powstałych w wyniku suszy.  

 

Ad. 6 Kolejny punkt dotyczył tzw. wycofania owoców z rynku.  

         Embargo na artykuły żywnościowe wprowadzone przez Rosję spowodowało 

trudności ze zbytem produktów rolniczych. Pomysł wycofania części produkcji 

poprzez odpłatne przekazanie jej do banków żywności, jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem pod warunkiem, że owoce i warzywa trafią do osób najbardziej 

potrzebujących w odpowiednich ilościach. Obecnie na rynku owoców zapanował 

chaos, popyt na nie drastycznie spadł, gdyż banki żywności rozdają  

w niekontrolowany sposób bardzo duże ilości owoców. Bywa, że pod Kościół, 

szkołę, przedszkole podjeżdża samochód np. z jabłkami i rozdaje je chętnym. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że owoce te mogą trafić do podmiotów 

trudniących się handlem.  Taki sposób zagospodarowania nadwyżki prowadzi nie  

do wycofania, ale zarzucenia rynku owocami. 

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu, Komisja wróci do tego tematu. 
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Ad.7 W sprawach różnych: 

 Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Terenami na 17 grudnia br. na godz. 12:00. 
 

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 

o godz. 13:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

Przewodniczący Komisji: 


