
PROTOKÓŁ NR 7/2015 

z  posiedzenia połączonych komisji: Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji z Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Terenami, odbytego w dniu 19 listopada 2015 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami 

obecności stanowiącymi odpowiednio załączniki do protokołów. W posiedzeniu 

udział brali również: Pani Grażyna Walewska z Wydziału Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego i Pan Edward Kłoda z Fundacji Polskich Kolei 

Wąskotorowych  

Posiedzeniu przewodniczyli wspólnie przewodniczący obu komisji: Pani 

Maria Piątek i Pan Henryk Majewski. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji: Protokół 10/2015 z 28.10.2015 r.  

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami  

oraz Protokół 5/2015 z dnia 01.10.2015 r. i Protokół nr 6/2015 z dnia 28.10.2015 r.  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 

4. Informacja o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 03.11.2015 r. 

5. Omówienie założeń imprezy KOLEJ NA TRIATHLON po szlaku Kolei Wąskotorowej 

Rogów- Rawa Mazowiecka- Biała Rawska. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonał Przewodniczący 

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

Henryk Majewski, witając uczestniczących w posiedzeniu członków obu komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum (w obu komisjach)  

i uprawnienie połączonych 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 protokoły: 10/2015 Komisji Rolnictwa i dwa 

protokoły Komisji Oświaty – 5/2015 i 6/2015 – zostały on przyjęte jednogłośnie. 

 

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

obejmującego informacje o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w dniu 03.11.2015 r.  
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji – Henryk Majewski, który poinformował,  

że głównym tematem spotkania w Ministerstwie była lepsza kontrola środków 

ochrony roślin jak i lepszy nadzór nad ilością środków sprowadzanych do kraju;  

a w ogóle spotkanie to było skutkiem stanowiska Komisji przesłanego  

do Ministerstwa w tych sprawach. W posiedzeniu uczestniczyli również Pan Tomasz 

Góraj Kierownik Biura Rady Powiatu oraz Andrzej Luboiński przedstawiciel Urzędu 

Miasta i Gminy w Białej rawskiej. Komisja spotkała się z przedstawicielami 

Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, którym przewodniczył Pan Krzysztof 

Kielak zastępca dyrektora departamentu. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy 

merytoryczni departamentu jak również przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Omawiane były jeszcze zagadnienia:  

-kontrola nawozów dolistnych stosowanych na terenie Polski; 

-zintegrowana produkcja m.in. owoców (wydawanie certyfikatów); 

-możliwość zakupu środków ochrony roślina za granicą w krajach UE; 

- dostęp do informacji o środkach ochrony roślin wycofanych z obrotu  

lub nieoryginalnych. 

Podsumowując Pan Dyrektor Kielak podziękował, jak i zobowiązał się,  

do tego, iż większość poruszanych tematów zostanie opisana. Informacja z analizy 

problemów przesłana zostanie na adres Starostwa Powiatowego w  Rawie 

Mazowieckiej, tak by mogła zapoznać się z nią m.in. Komisja Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami. 

Pan Przewodniczący Henryk Majewski przedstawił także założenia Funduszu 

Klęskowego, który obejmował by wszystkie zdarzenia; temu tematowi i stanowisku 

Komisji będzie poświęcone osobne posiedzenie Komisji.  

 

Ad. 5  w tym punkcie omówiono propozycję imprezy KOLEJ NA TRIATHLON  

po szlaku Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa Mazowiecka - Biała Rawska. 

Pan radny Grzegorz Stefaniak przedstawił propozycję projektu 

zorganizowania imprezy pod nazwa „Kolej na Triatlon”, która miałaby się odbyć  

z wykorzystaniem infrastruktury kolei wąskotorowej Rogów – Rawa - Biała 

Rawska. Celem imprezy było by wypromowanie Kolei Wąskotorowej. Miałoby  

to charakter festynu czy hapenningu. Radny Grzegorz Stefaniak przygotował 

wstępny budżet takiego wydarzenia; jeżeli inicjatywa by powstała mogłaby to być 

impreza cykliczna, coroczna. Uczestniczyli by w organizacji tego przedsięwzięcia 

przede wszystkim: Powiat Rawski, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 

Rawskiej i Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych, jako podmioty wiodące. 

Głos zabrał Pan Edward Kłoda – kierownik Kolei, przedstawiciel Fundacji 

Polskich Kolei Wąskotorowych, który stwierdził, że im więcej imprez wokół Kolei 

tym lepiej. Fundacja wsparła by to wydarzenie pod względem koncepcyjnym 

udostępniła by zbiory archiwalne i posiadaną infrastrukturę, a także oczywiście 

uruchomione były by przejazdy. 

Pan radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że wydarzenie takie może 

zapoczątkować złożenie wniosku Powiatu Rawskiego i Fundacji Kolei 
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Wąskotorowych np. o budowę ścieżki rowerowej i biegowej na odcinku Biała 

Rawska – Rogów. Dlatego proponuje by do budżetu powiatu była wpisana kwota na 

realizację takiego wydarzenia. 

Głos zabrał tez Pan Marian Krzyczkowski, który poinformował, że  

w najbliższym czasie będą złożone przez Powiat Rawski wnioski o pozyskanie 

środków zewnętrznych na remont i odnowę całej infrastruktury torowej  

i budynkowej. 

Co do propozycji imprezy - Pan Wicestarosta Krzyczkowski stwierdził,  

że trzeba przeanalizować czy na pewno bieg po torach (chodzi o względy 

bezpieczeństwa) i czy znajdziemy sponsorów tego wydarzenia. 

Podsumowując - wszyscy radni poparli ideę organizacji takiej imprezy; należy 

znaleźć sponsorów; należy też rzetelnie skosztorysować takie wydarzenie. Pan radny 

Bogdan Pietrzak powtórzył, że w budżecie powiatu powinna być zapisana kwota na 

prace projektowe czy koncepcyjne tak by Powiat mógł składać wnioski  

o pozyskanie środków unijnych czy centralnych. 

Obecni zgodzili się że wniosek o organizację imprezy mogły by złożyć 

Powiat, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej i Fundacja Polskich 

Kolei Wąskotorowych. 

 

Ad.6 W sprawach różnych – głosów nie było. 
  

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 

o godz. 15:10 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

Przewodniczący Komisji: 


